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ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ

ελύδα 2

υνοπτικό Πρόγραμμα πουδών

Α’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 1ο
Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

Κωδικόσ

Μάθημα

1101

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

3

4,0

1102

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ
ΠΟΤΔΕ

3

4,0

1103

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

4

6,0

1104

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ

3

3

5,0

1105

ΦΡΗΜΑΣΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

3

3

6,0

1106

ΑΡΦΕ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ

4

5,0

Α’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 2ο
Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Η/Τ

3

3

5,5

1202

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4

5,0

1203

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

4

5,5

1204

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ

3

4,0

1205

ΑΡΦΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

3

4,5

1206

ΑΡΦΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ

4

5,5

Κωδικόσ

Μάθημα

1201

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ

ελύδα 3

B’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 3ο
Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

Κωδικόσ

Μάθημα

1301

ΑΡΦΕ ΔΙΚΑΙΟΤ

3

4,5

1302

ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΕ ΦΕΕΙ

3

4,5

1303

ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΒΑΕΨΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ

3

3

6,0

1304

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ

3

3

6,0

1305

ΠΗΓΕ ΣΗ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ

3

4,5

1306

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

3

4,5

B’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 4ο
Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

Κωδικόσ

Μάθημα

1401

ΑΠΟ ΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΑ ΕΚΘΕΜΑΣΑ

3

4,5

1402

ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

3

4,5

1403

ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ
ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ

3

3

6,0

1404

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

4

2

5,5

1405

ΟΠΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ

3

1406

ΠΟΟΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΛΗΧΗ
ΑΠΟΥΑΕΨΝ

3

4,0
3

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ

5,5

ελύδα 4

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Α: ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ
Γ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 5ο
Κωδικόσ
11501
11502
11503
11504
11505

Μάθημα
ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΓΙΑ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΙΔΙΚΨΝ
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΜΟΡΥΨΝ
ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΝ
ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΛΛΨΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΨΝ

Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

3

3

6,0

4

6,0

4

6,0

3

3

6,0

Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

Γ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 6ο
Κωδικόσ

Μάθημα

11601

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

11602

11603

11604
11605

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΛΛΨΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΨΝ

4

6,0

3

3

6,0

3

3

6,0

4

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ

6,0

ελύδα 5

Δ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 7ο
Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

4

2

6,0

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ
ΣΟΤΡΙΜΟ

3

3

6,0

Κωδικόσ

Μάθημα

11701
11702
11703
11704
11705

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΛΛΨΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΨΝ

4

6,0

4

6,0

Δ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 8ο
Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

Κωδικόσ

Μάθημα

1801

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

10,0

1802

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

20,0

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ

ελύδα 6

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Β: ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ
Γ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 5ο
Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

Κωδικόσ

Μάθημα

12501

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΦΝΗ Ι

4

12502

ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ

3

3

6,0

12503

ΦΕΔΙΑΗ ΜΕ Η/Τ

3

3

6,0

12504
12505

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΦΝΗ: ΟΡΓΑΝΨΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΛΛΨΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΨΝ

6,0

4

6,0

Γ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 6ο
Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

Κωδικόσ

Μάθημα

12601

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΦΝΗ ΙΙ

4

12602

ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΚΘΕΕΨΝ

3

3

6,0

12603

ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ

3

3

6,0

12604
12605

ΟΡΓΑΝΨΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΤΛΙΚΟΤ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΛΛΨΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΨΝ

6,0

4

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ

6,0

ελύδα 7

Δ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 7ο
Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

Κωδικόσ

Μάθημα

12701

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΕΨΝ
ΜΟΤΕΙΨΝ

4

12702

ΟΡΓΑΝΨΗ ΕΚΘΕΕΨΝ

3

3

6,0

12703

ΓΛΨΑ & ΕΙΚΟΝΕ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

3

3

6,0

12704
12705

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ
ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΛΛΨΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΨΝ

4

6,0

6,0

Δ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 8ο
Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

Κωδικόσ

Μάθημα

1801

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

10,0

1802

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

20,0

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ

ελύδα 8

ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Γ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 5ο
Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΦΟΤ Ε
ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

3

3

6,0

ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ

4

Κωδικόσ

Μάθημα

13501
13502
13503
13504
13505

ΠΡΟΦΨΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ
ΠΟΛΤΜΕΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ
ΓΡΑΥΙΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΑΙ
ANIMATION ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ &
ΣΟΤΡΙΜΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΛΛΨΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΨΝ

6,0

3

3

6,0

3

3

6,0

Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

3

3

6,0

3

3

6,0

Γ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 6ο
Κωδικόσ
13601

13602

13603
13604
13605

Μάθημα
ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
Ε ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΦΕΔΙΑΜΟ ΧΗΥΙΑΚΨΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ &
ΣΟΤΡΙΜΟ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΧΗΥΙΑΚΨΝ
ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΛΛΨΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΨΝ

4
3

6,0
3
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6,0

ελύδα 9

Δ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 7ο
Κωδικόσ
13701
13702
13703
13704
13705

Μάθημα
SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΧΗΥΙΑΚΗ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ &
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ
ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΤΞΗΜΕΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ
ΣΟΤΡΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ
BRANDING, ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΜΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΛΛΨΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΨΝ

Θεωρία
(ώρεσ)

Εργαςτήριο
(ώρεσ)

Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

4

6,0

3

3

6,0

3

3

6,0

4

6,0

Δ’ ΕΣΟ, Εξάμηνο 8ο
Πιςτωτικέσ
Μονάδεσ
(ECTS)

Κωδικόσ

Μάθημα

1801

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

10,0

1802

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

20,0
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ελύδα 10

Περίγραμμα μαθημάτων Προγράμματοσ πουδών Σμήματοσ
ΕΞΑΜΗΝΟ Α
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1101
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4
Ειςαγωγό ςτην Οικονομικό Επιςτόμη: Βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ οικονομικόσ επιςτόμησ, Οικονομικϋσ
ανϊγκεσ και οικονομικϊ αγαθϊ, Οικονομικό ςύςτημα. Ζότηςη και προςφορϊ: Ανϊλυςη τησ
ζότηςησ, Ανϊλυςη τησ προςφορϊσ, προςδιοριςμόσ τησ τιμόσ και τησ ποςότητασ ιςορροπύασ ςτην
αγορϊ των προώόντων. Θεωρύασ επιλογόσ και ζότηςησ του καταναλωτό: Φρηςιμότητα των
οικονομικών αγαθών, υνϊρτηςη ζότηςησ και οριακό χρηςιμότητα, Καμπύλεσ αδιαφορύασ και
ιςορροπύα του καταναλωτό. Θεωρύα παραγωγόσ και θεωρύα κόςτουσ (βραχυχρόνια και
μακροχρόνια περύοδο). Μορφϋσ αγορϊσ: Πλόρησ ανταγωνιςμόσ, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακόσ
ανταγωνιςμόσ, Ολιγοπώλιο. Προςδιοριςμόσ των τιμών και του επιπϋδου απαςχόληςησ των
ςυντελεςτών τησ παραγωγόσ και διανομόσ του ειςοδόματοσ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1102
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΕ ΠΟΤΔΕ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι οι ςπουδαςτϋσ να διερευνόςουν ϋννοιεσ όπωσ πολιτιςμόσ,
κουλτούρα, μαζικό κουλτούρα, μαζικό τϋχνη, υψηλό κουλτούρα, υψηλό τϋχνη, δημοφιλόσ
κουλτούρα,
πολιτιςμικόσ
λαώκιςμόσ,
κλαςικιςμόσ,
νεοκλαςικιςμόσ,
μοντερνιςμόσ,
μεταμοντερνιςμόσ, πολιτιςμικόσ ςχετικιςμόσ, πολυπολιτιςμικότητα. Θα καθοριςτεύ, επύςησ, η
θεωρύα και η μϋθοδοσ επιςτημών, που εντϊςςονται ςτισ πολιτιςμικϋσ ςπουδϋσ: Κοινωνικόσ
Ανθρωπολογύασ, Εθνολογύασ - γραφύασ, Λαογραφύασ και Τλικού Πολιτιςμού. Γνωςτοπούηςη τησ
μετεξϋλιξησ του πολιτιςμού και τησ κουλτούρασ ςε διαδοχικϋσ περιόδουσ τησ ελληνικόσ ιςτορύασ
(αρχαύασ – μεςαιωνικόσ και νεώτερησ). Αποςαφόνιςη τησ ςυνϊφειασ των πολιτιςμικών
διεργαςιών με τισ ιςτορικϋσ και τισ κοινωνικϋσ ςυνιςτώςεσ. υνεξϋταςη των πολιτιςμικών
φαινομϋνων που εκδηλώθηκαν ςτον ελληνικό χώρο με το ευρύτερο ευρωπαώκό πλαύςιο
αναφορϊσ. υνδυαςτικό μελϋτησ πνευματικόσ ζωόσ (λογοτεχνύα, φιλοςοφύα, επιςτόμεσ) και
τεχνών (εικαςτικϋσ τϋχνεσ, θϋατρο, μουςικό, κινηματογρϊφοσ).
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1103
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Γραμμικό ϊλγεβρα. Γραμμικϊ ςυςτόματα με την μϋθοδο Cramer και με αλγόριθμο Gauss,
γραμμικϊ ςυςτόματα ανιςοτότων, Διανυςματικού χώροι, Πύνακεσ, Ιδιοτιμϋσ και Ιδιοδιανύςματα.
Παρϊγωγοσ ςυνϊρτηςησ. Κανόνεσ παραγώγιςησ. Εκθετικό ςυνϊρτηςη-διαφορικό θεώρημα
μϋςησ τιμόσ. Σο γενικευμϋνο θεώρημα τύποσ του Taylor-καμπυλότητα. Σο αόριςτο ολοκλόρωμα
- απλϋσ μϋθοδοι ολοκλόρωςησ ολοκλόρωςη ρητών ςυναρτόςεων. ειρϋσ αριθμών-κριτόρια
ςύγκλιςησ ςειρών με μη αρνητικούσ όρουσ. Κριτόρια ςύγκλιςησ ςειρών με όρουσ θετικούσ και
αρνητικούσ. υναρτόςεισ πολλών μεταβλητών μερικό παρϊγωγοσ. Μιγαδικού Αριθμού. Μιγαδικό
Ανϊλυςη.
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ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

1104
ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ
ΜΕΙΚΣΟ
3Θ, 3Ε

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
5
Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην κατανόηςη των βαςικών αρχών που διϋπουν την επιςτόμη τησ
πληροφορικόσ και των υπολογιςτικών ςυςτημϊτων γενικότερα και ςτο να αποκτόςουν οι
φοιτητϋσ όλα εκεύνα τα εφόδια για να προχωρόςουν μετϋπειτα ςε πιο εξειδικευμϋνα μαθόματα
πληροφορικόσ, του προγρϊμματοσ ςπουδών. κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η κατανόηςη των
ςυςχετύςεων που διϋπουν πολλϊ ςύνθετα αντικεύμενα, τα οπούα ςυνθϋτουν την επιςτόμη τησ
πληροφορικόσ: τεχνολογύεσ λογιςμικού, προγραμματιςμόσ, βϊςεισ δεδομϋνων, λειτουργικϊ
ςυςτόματα, δύκτυα υπολογιςτών, διαδύκτυο, τεχνολογύεσ υλικού, αρχιτεκτονικό υπολογιςτών
κ.α. Ειςαγωγό ςτην επιςτόμη των υπολογιςτών, ιςτορικό αναδρομό, επιςκόπηςη. Ειςαγωγό
ςτην αρχιτεκτονικό υπολογιςτών, pc, περιφερειακϋσ ςυςκευϋσ. (κύκλοσ ανϊκληςησ-εκτϋλεςησ,
υπολογιςτϋσ μικροκώδικα, κεντρικό μονϊδα επεξεργαςύασ, κύρια μνόμη, δευτερεύουςα μνόμη,
αριθμητικό λογικό μονϊδα, τύποι εντολών, μϋθοδοι διευθυνςιοδότηςησ, περιφερειακϋσ
ςυςκευϋσ). Ειςαγωγό ςτο λογιςμικό υπολογιςτών. Εφαρμογϋσ λογιςμικού, ανϊπτυξη
λογιςμικού, αλγόριθμοι, μοντϋλα δεδομϋνων, αρχϋσ λειτουργικών ςυςτημϊτων. Λειτουργικϊ
ςυςτόματα. Δύκτυα υπολογιςτών, διαδύκτυο, εφαρμογϋσ διαδικτύου. Βαςικϋσ γνώςεισ
προγραμματιςμού Η/Τ, δομημϋνεσ γλώςςεσ προγραμματιςμού. Τπολογιςτϋσ και αλγόριθμοι,
ιεραρχύα υλικού και λογιςμικού, ςχεδύαςη αλγορύθμων, δομό και λειτουργύα υπολογιςτών,
ιεραρχύα γλωςςών προγραμματιςμού, επικοινωνύα υπολογιςτών, μεταφραςτϋσ γλωςςών
προγραμματιςμού. Ειςαγωγό ςτα δύκτυα επικοινωνιών. Λειτουργύα και αρχιτεκτονικό των
δικτύων ςε επύπεδα. Ενςύρματα και αςύρματα δύκτυα. Αςφϊλεια υπολογιςτών και δικτύων.
Μελλοντικϋσ εφαρμογϋσ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1105
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΦΡΗΜΑΣΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Ειςαγωγικϋσ λογιςτικϋσ ϋννοιεσ Ϊννοια οικονομικόσ μονϊδασ – Διακρύςεισ. Οριςμόσ επιςτόμησ
Λογιςτικόσ – τόχοι. Πληροφοριακό ςύςτημα Λογιςτικόσ. Ιςτορικό εξϋλιξη. Φρόςτεσ λογιςτικών
πληροφοριών. χϋςη Λογιςτικόσ με ϊλλουσ επιςτημονικούσ κλϊδουσ - Διακρύςεισ επιςτόμησ
Λογιςτικόσ. Ϊννοια Φρηματοοικονομικόσ Λογιςτικόσ – Φαρακτηριςτικϊ. Ποιοτικϊ
χαρακτηριςτικϊ λογιςτικών πληροφοριών. Γενικϊ παραδεκτϋσ λογιςτικϋσ αρχϋσ. Ιςολογιςμόσ.
Ϊννοια ιςολογιςμού - Φαρακτηριςτικϊ. Ενεργητικό. Παθητικό. Καθαρό θϋςη. Λογιςτικό ιςότητα.
Μορφϋσ ιςολογιςμού. τοιχεύα ιςολογιςμού βϊςει Ε.Γ.Λ.. Ϊννοια λογιςτικού γεγονότοσ.
Διαδοχικού ιςολογιςμού. Παραδεύγματα - Αςκόςεισ. Κατϊςταςη Αποτελεςμϊτων Φρόςησ.
Λογιςτικό Αποτϋλεςμα. Οριςμόσ Εςόδων, Εξόδων - Διακρύςεισ. Ϊννοια, περιεχόμενο και μορφό
Κατϊςταςησ
Αποτελεςμϊτων Φρόςησ. Παραδεύγματα – Αςκόςεισ. Μεταβολϋσ
χρηματοοικονομικόσ κατϊςταςησ επιχειρόςεων. Ϊννοια λογαριαςμού – τοιχεύα. Κανόνεσ
λειτουργύασ λογαριαςμών. Διακρύςεισ. Ωνοιγμα, κλεύςιμο, εξύςωςη λογαριαςμού. Ημερολογιακϋσ
εγγραφϋσ. Ημερολόγιο. Γενικό Καθολικό. Αναλυτικό καθολικό. Ιςοζύγιο. Παραδεύγματα –
Αςκόςεισ. Εγγραφϋσ τϋλουσ χρόςησ. Λογιςτικϊ ςφϊλματα. Εγγραφϋσ προςδιοριςμού
αποτελϋςματοσ εκμετϊλλευςησ και χρόςησ. Εγγραφϋσ ανούγματοσ, κλειςύματοσ λογαριαςμών
ιςολογιςμού. Παραδεύγματα – Αςκόςεισ. Αποςβϋςεισ. Ϊννοια απόςβεςησ. Λογιςτικό
παρακολούθηςη. Παραδεύγματα αςκόςεισ. Αμοιβϋσ και ϋξοδα προςωπικού. Ϊννοια εργοδότη,
μιςθωτού. Ϊννοια, εύδη ςύμβαςησ εξαρτημϋνησ εργαςύασ. Διαδικαςύα πρόςληψησ. Αμοιβό
προςωπικού.
Ωδειεσ-Επιδόματα.
Αςφϊλιςη-ΚρατόςεισΜιςθοδοςύα
προςωπικού.
Παραδεύγματα – Αςκόςεισ
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ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1106
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΑΡΦΕ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
5
Βαςικϋσ ϋννοιεσ και οριςμού ςτο Μϊνατζμεντ. Οι λειτουργύεσ του Μϊνατζμεντ. Κατηγορύεσ
Μϊνατζερ. Διοικητικϋσ Ικανότητεσ και δεξιότητεσ του Μϊνατζερ. Ιςτορικό εξϋλιξη και θεωρύεσ
για το Μϊνατζμεντ. Ϊννοια και οριςμόσ του Προγραμματιςμού. τρατηγικό Διούκηςη. Λόψη
Αποφϊςεων. Βαςικϋσ αρχϋσ τησ Οργϊνωςησ. υνόθη Οργανωςιακϊ χϋδια. Ηγεςύα. Παρακύνηςη
και επιβρϊβευςη εργαζομϋνων. Επικοινωνύα. Δημιουργύα και Δυναμικό Ομϊδων. Ο Ϊλεγχοσ των
Επιχειρηματικών Δραςτηριοτότων. Διαδικαςύα Ελϋγχου. Μϋθοδοι Ελϋγχου. Διούκηςη
Λειτουργιών.
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ελύδα 13

ΕΞΑΜΗΝΟ Β
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1201
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Η/Τ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
5,5
Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην κατανόηςη των βαςικών αρχών που διϋπουν την ςυγγραφό
προγραμμϊτων και του προγραμματιςμού γενικότερα και να αποκτόςουν οι φοιτητϋσ όλα
εκεύνα τα εφόδια για να προχωρόςουν μετϋπειτα ςε πιο εξειδικευμϋνα θϋματα και μεθοδολογύεσ
προγραμματιςμού των υπολογιςτών. κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η κατανόηςη βαςικών αρχών
προγραμματιςμούσ, μεθοδολογύεσ και τεχνικϋσ βελτιςτοπούηςησ προγραμμϊτων, διαδικαςύεσ
επύλυςησ προβλημϊτων μϋςο του προγραμματιςμού, ςύγχρονων και ειδικών εφαρμογών.
Ειςαγωγό ςτον προγραμματιςμό, Γλώςςεσ προγραμματιςμού, Ιεραρχύα, Μεταφραςτϋσ, Βαςικϋσ
αρχϋσ αλγορύθμων, Διϊγραμμα ροόσ, Χευδοκώδικασ, Η δομό τησ γλώςςασ, Σο λεξικό τησ
γλώςςασ, Πρόγραμμα, Βιβλιοθόκεσ, Μεταβλητϋσ, Βρόχοι, υναρτόςεισ, Διαδικαςύεσ, Πύνακεσ,
Δομϋσ, Δεύκτεσ, Ακολουθύεσ, Αρχεύα, Προηγμϋνα θϋματα προγραμματιςμού, Ειδικϋσ εφαρμογϋσ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1202
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
5
Η Μακροοικονομικό Επιςτόμη: Κύρια μακροοικονομικϊ θϋματα, ςτόχοι και μϋςα Πολιτικόσ.
Διϊρθρωςη και Μϋτρα τησ Εθνικόσ Οικονομύασ: Εθνικού λογαριαςμού, Ονομαςτικό ΑΕΠ,
Πραγματικό ΑΕΠ, Μϋθοδοι μϋτρηςησ του ΑΕΠ, Διαθϋςιμο ειςόδημα, Κατϊ κεφαλόν ειςόδημα.
Κατανϊλωςη – Αποταμύευςη – Επενδύςεισ: υνϊρτηςη κατανϊλωςησ, υνϊρτηςησ
αποταμύευςησ, ύγχρονεσ θεωρύασ κατανϊλωςησ, Πολλαπλαςιαςτόσ, Ϊννοια των επενδύςεων,
Κριτόρια για την ανϊληψη επενδύςεων, Προςδιοριςτικού παρϊγοντεσ των επενδύςεων,
αυτόνομεσ παρϊγωγεσ επενδύςεισ, Επιταχυντόσ. Δημοςιονομικό Πολιτικό: Υόροι, Δημόςιεσ
δαπϊνεσ, Πολλαπλαςιαςτόσ φορολογύασ, Αντιπληθωριςτικό και Πληθωριςτικό κενό,
Πλεοναςματικόσ προώπολογιςμόσ, Ελλειμματικόσ κρατικόσ προώπολογιςμόσ, Δημόςιο χρϋοσ.
Θεωρύα Φρόματοσ: Οριςμόσ και λειτουργύεσ χρόματοσ, Ζότηςη χρόματοσ, Προςφορϊ χρόματοσ
(Κεντρικό τρϊπεζα και Εμπορικϋσ τρϊπεζεσ), Θεωρύα επιτοκύου, Νομιςματικό πολιτικό.
Πληθωριςμόσ και Ανεργύα: Ϊννοια και μϋτρηςη πληθωριςμού, Κατηγορύεσ πληθωριςμού, Αύτια
και πολιτικϋσ αντιμετώπιςησ πληθωριςμού, Ϊννοια και εύδη ανεργύασ, Πολιτικϋσ αντιμετώπιςησ
ανεργύασ, χϋςησ πληθωριςμού ανεργύασ. Σα Οικονομικϊ τησ Ανοιχτόσ Οικονομύασ: Διεθνϋσ
εμπόριο, Ιςοζύγιο πληρωμών, αγορϋσ ςυναλλϊγματοσ. Ιςορροπύα ςτισ Αγορϋσ Προώόντοσ –
Φρόματοσ - Εργαςύασ και Εξωτερικού Σομϋα: Σο υπόδειγμα IS- LM. Οικονομικό Μεγϋθυνςη: Οι
ςύγχρονεσ θεωρύεσ τησ οικονομικόσ μεγϋθυνςησ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1203
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
5,5
Σα Μαθηματικϊ των Επιχειρόςεων αποτελούν κλϊδο των εφαρμοςμϋνων μαθηματικών και
ϋχουν ςκοπό να μελετόςουν και να λύςουν διϊφορα θϋματα και προβλόματα τησ οικονομικόσ
επιςτόμησ. Σα διϊφορα θϋματα και προβλόματα τησ οικονομικόσ επιςτόμησ παρουςιϊζουν
μεγϊλη ϋκταςη και ποικιλύα, ανϊλογη δε εύναι η ϋκταςη και ποικιλύα των Μαθηματικών των
Επιχειρόςεων, που χωρύζονται ςε δύο βαςικούσ τομεύσ: α. τα Μαθηματικϊ των Οικονομικών
υναλλαγών, και β. την Οικονομετρύα. Σα Μαθηματικϊ των Οικονομικών υναλλαγών
πραγματεύονται τη λύςη των προβλημϊτων που δημιουργούνται από τισ εμπορικϋσ πρϊξεισ και
ςυναλλαγϋσ και υποδιαιρούνται ςτα Μαθηματικϊ Πύςτεωσ και ςτα Αςφαλιςτικϊ Μαθηματικϊ.
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το μϊθημα αυτό αναπτύςςονται με λεπτομϋρεια τα θϋματα των Μαθηματικών Πύςτεωσ ςτα
εξόσ τρύα μϋρη: Πρώτο Μϋροσ: Περιλαμβϊνει διϊφορα θϋματα τησ πρακτικόσ αριθμητικόσ, που
αναφϋρονται ςτο Μεριςμό, τισ Εταιρεύεσ και τα Ποςοςτϊ. Δεύτερο Μϋροσ: Περιλαμβϊνει το
τμόμα των βραχυπρόθεςμων οικονομικών πρϊξεων των Μαθηματικών Πύςτεωσ και αναφϋρεται
ςτη θεωρύα και τα προβλόματα του Απλού Σόκου, τησ Προεξόφληςησ και τησ Ιςοδυναμύασ
Γραμματύων. Σρύτο Μϋροσ: Περιλαμβϊνει το τμόμα των μακροπρόθεςμων οικονομικών πρϊξεων
των Μαθηματικών Πύςτεωσ και αναφϋρεται ςτη θεωρύα και τα προβλόματα του Ανατοκιςμού
και των Ραντών.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1204
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4,5
Σι εύναι επικοινωνύα, ποια τα βαςικϊ τησ μοντϋλα και πωσ αυτϊ εφαρμόζονται ςτο χώρο τησ
διούκηςησ των επιχειρόςεων και ειδικότερα ςτισ Σουριςτικϋσ και Πολιτιςτικϋσ Μονϊδεσ. Σι
ςημαύνει ςημειωτικό, ςημεύα, κώδικεσ και ςημαςιοδότηςη. Ποιεσ εύναι οι ςημειωτικϋσ μϋθοδοι
και πωσ αυτϋσ επηρεϊζουν και διαμορφώνουν αντιλόψεισ και απόψεισ μϋςα από τη χρόςη τουσ
ςτα διαφημιςτικϊ μηνύματα (ϋντυπα, ραδιοφωνικϊ & τηλεοπτικϊ).
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1205
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΑΡΦΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4,5
χϋςη ελεύθερου χρόνου, αναψυχόσ και τουριςμόσ. Σα ιςτορικϊ ςτϊδια εξϋλιξησ του τουριςτικού
φαινόμενου, με ϋμφαςη ςτισ ςυνθόκεσ εκεύνεσ που επϋτρεψαν την ανϊπτυξη του μαζικού
τουριςμού. Προςδιοριςμόσ τησ ϋννοιασ τουριςμόσ. Παρουςύαςη θεωρητικών προςεγγύςεων του
τουριςμού ωσ ςύςτημα. Διεθνϋσ ύςτημα Σαξινόμηςησ των ταξιδιωτών και τυπολογύεσ των
επιςκεπτών. Παρουςύαςη τησ φύςησ και των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών τησ τουριςτικόσ
βιομηχανύασ, διεθνώσ. Προςδιοριςμόσ τησ ϋννοιασ τουριςτικόσ ζότηςησ. Ανϊλυςη τησ διχοτομύασ
τησ Τποκύνηςησ: ποιοι οι λόγοι που οι ϊνθρωποι πραγματοποιούν “τουριςτικϊ ταξύδια”.
Προςδιοριςμόσ τησ ϋννοιασ τουριςτικόσ προςφορϊσ. Παρουςύαςη των κύριων κλϊδων που
ςυγκροτούν την τουριςτικό βιομηχανύα και των χαρακτηριςτικών τουσ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1206
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΑΡΦΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4,5
Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ, αρχϋσ και φιλοςοφύα του ΜΚΣ. Διεργαςύεσ του διευθυντικού
ςτελϋχουσ ΜΚΣ, για τη διαχεύριςη τησ ζότηςησ και τησ ανϊπτυξησ τησ αγορϊσ. Σο περιβϊλλον
ΜΚΣ, μακροπρόθεςμο (Ευκαιρύεσ, Απειλϋσ και Αντιδρϊςεισ) και βραχυπρόθεςμο (Ευκαιρύεσ,
Απειλϋσ και Αντιδρϊςεισ). υςτόματα πληροφοριών ΜΚΣ, τεχνικϋσ και εργαλεύα τησ ϋρευνασ
αγορϊσ, καθώσ για η τμηματοπούηςη τησ αγορϊσ. Σα βαςικϊ ςτοιχεύα του μεύγματοσ ΜΚΣ
(Marketing Mix), το προώόν, την τιμολόγηςη, τη διανομό, την προβολό και την προώθηςη των
πωλόςεων. Η αγοραςτικό ςυμπεριφορϊ των καταναλωτών, οι διεργαςύεσ και τα ςτϊδια τησ
λόψησ τησ απόφαςησ από τον αγοραςτό. Σιμολογιακϋσ ςτρατηγικϋσ και τακτικϋσ, όροι
τιμολόγηςησ, εξωτερικού παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τη ςτρατηγικό τιμολόγηςησ, ψυχολογικϋσ
απόψεισ τησ τιμολόγηςησ. Σοποθϋτηςη των προώόντων και των υπηρεςιών ςτισ αγορϋσ.
Διαδικαςύεσ τησ οργϊνωςησ τησ διανομόσ των προώόντων και των υπηρεςιών (χονδρϋμποροι και
λιανϋμποροι). τρατηγικϋσ ϊμεςου ΜΚΣ και προςωπικών πωλόςεων, το διαδικτυακό (Internet)
ΜΚΣ.
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ΕΞΑΜΗΝΟ Γ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1301
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΑΡΦΕ ΔΙΚΑΙΟΤ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4,5
Μϋροσ Πρώτο: Δύκαιο και Πολιτιςμόσ. Σο θεςμικό πλαύςιο για την πολιτιςτικό κληρονομιϊ. Σα
θεμελιώδη δικαιώματα, οι διεθνεύσ ςυμβϊςεισ, το κοινοτικό δύκαιο. Σο θεςμικό πλαύςιο για τα
πολιτιςτικϊ αγαθϊ. Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη για τον Πολιτιςμό. Η ιςχύουςα νομοθεςύα για τον
Πολιτιςμό. Μϋροσ Δεύτερο: Δύκαιο και Σουριςμόσ. Σο νομικό πλαύςιο που αφορϊ την ύδρυςη και
λειτουργύα τουριςτικών καταλυμϊτων ςε παραδοςιακούσ οικιςμούσ. Σο νομικό πλαύςιο που
διϋπει την ύδρυςη, την οργϊνωςη και την λειτουργύα τουριςτικών και ναυλομεςητικών
γραφεύων. Νομοθεςύα που αφορϊ τισ αρχϋσ διαπραγμϊτευςησ ςυμβολαύων δικαιόχρηςησ
(franchise) και ςυμβολαύων διούκηςησ (Management Contract). Σο νομικό πλαύςιο που διϋπει την
ςύμβαςη χρονομεριςτικόσ μύςθωςησ (timeshare) και την ςύμβαςη χρονομεριςτικόσ πώληςησ
(Fractioning). Σο νομικό πλαύςιο που διϋπει το προςωπικό ςτα ξενοδοχεύα και ςτα τουριςτικϊ
γραφεύα. Νομοθεςύα που αφορϊ τουσ Ξεναγούσ, τουσ υνοδούσ και τουσ Αρχηγούσ Εκδρομόσ.
Νομοθεςύα ςχετικϊ με την προςταςύα των καταναλωτών τουριςτικών προώόντων, και
ειδικότερα αυτών που ςυμμετϋχουν ςε οργανωμϋνα ταξύδια και των καταναλωτών time-sharing.
Νομοθεςύα που αφορϊ την ςχϋςη τησ τουριςτικόσ δραςτηριότητασ με το περιβϊλλον.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1302
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΕ ΦΕΕΙ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4,5
Αναπτύςςεται η φιλοςοφύα τησ ςυγκρότηςησ και τησ ςυςτηματικόσ μελϋτησ των Δημοςύων
χϋςεων (Δ..). Ερμηνεύονται οι ςτρατηγικϋσ θετικόσ προβολόσ ιδιωτών, ιδιωτικών και
δημόςιων φορϋων με βϊςη τισ κεντρικϋσ αρχϋσ του κλϊδου, δηλαδό, την καλώσ νοούμενη
δημοςιότητα, την κοινωνικό ευθύνη και τη διαφϊνεια. Αναλύονται επιχειρηςιακϋσ ϋννοιεσ όπωσ
τησ 'ομϊδασ ςτόχευςησ', των 'εςωτερικών' και 'εξωτερικών' Δ.. Παρουςιϊζεται η εξελικτικό
πορεύα του κλϊδου μϋχρι ςόμερα, ενώ εςτιϊζονται επύςησ οι προοπτικϋσ και ο ρόλοσ των Δ..
ςτην εποχό του παγκοςμιοποιημϋνου ανταγωνιςμού. Εξετϊζεται ο επαγγελματικόσ κώδικασ
δεοντολογύασ των Δ.. και η τόρηςό του, ιδιαύτερα υπό το φωσ των πιεςτικών ςύγχρονων
τϊςεων απορύθμιςησ. Διακρύνονται οι Δ.. από την ϊςκηςη ςυγγενών επαγγελμϊτων και
παρουςιϊζονται μοντϋλα ϊςκηςησ Δ.. ςε πραγματικϋσ και δυνητικϋσ ςυνθόκεσ ςτο πλαύςιο των
πρακτικών αςκόςεων. Σο μϊθημα ολοκληρώνεται με την εξϋταςη κριτικών προςεγγύςεων
αναφορικϊ με τον κλϊδο και τη πρακτικό των Δ.. Ιςτορύα τησ διαφόμιςησ. Οριςμόσ και ςτόχοι
τησ διαφόμιςησ. Κοινωνύα, ϊτομο, διαφόμιςη. Μετϊδοςη τησ πληροφορύασ και διαφόμιςη.
Κατηγορύεσ διαφόμιςησ. Η ςυςχϋτιςη τησ διαφόμιςησ με τα ϊλλα ςτοιχεύα του μύγματοσ
Μϊρκετινγκ ςτη θεωρύα και ςτην πρϊξη. Περιγραφό, Οργϊνωςη, Λειτουργύα των τμημϊτων ςτη
διαφημιςτικό εταιρεύα. Περιγραφό, Οργϊνωςη, Λειτουργύα των τμημϊτων ςτα Γραφεύα Μϋςων
(Media Shops). Η ςυνεργαςύα του διαφημιζόμενου, τησ διαφημιςτικόσ εκςτρατεύασ του
γραφεύου μϋςων. Αριςτεύα Κοινωνικόσ Προςφορϊσ. Δεοντολογύα ςτη διαφόμιςη. Η διαφόμιςη
και η επύδραςό τησ ςτην κοινωνύα. Παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με την οικονομικό
δραςτηριότητα ςε μύα χώρα και πώσ επηρεϊζουν τη διαφόμιςη. Περιπτωςιακϋσ μελϋτεσ από τη
διαφημιςτικό προβολό πολιτιςτικών, καταναλωτικών, βιομηχανικών αγαθών/ προώόντων/
υπηρεςιών.
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ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1303
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΒΑΕΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι με την ολοκλόρωςό του οι ςπουδαςτϋσ να ϋχουν κατανοόςει τι
εύναι ςχεςιακό Βϊςη Δεδομϋνων, ποιεσ εύναι οι βαςικϋσ αρχϋσ του ςχεςιακού λογιςμού, τι εύναι η
ςχεςιακό ϊλγεβρα, να μπορούν να ςχεδιϊζουν διαγρϊμματα οντοτότων ςυςχετύςεων για
ςύνθετεσ βϊςεισ δεδομϋνων, να ϋχουν αναπτύξει πρακτικϋσ δεξιότητεσ ςτη Δομημϋνη Γλώςςα
Ερωτόςεων (SQL) και τϋλοσ να εύναι ςε θϋςη να διαχειρύζονται τα πιο δημοφιλό υςτόματα
Διαχεύριςησ Βϊςεων Δεδομϋνων (ΔΒΔ). υςτόματα Διαχεύριςησ Βϊςεων Δεδομϋνων. Ιςτορικό
Αναδρομό. ύγκριςη του ΔΒΔ με την παραδοςιακό οργϊνωςη αρχεύων. Η αρχιτεκτονικό και τα
μοντϋλα δεδομϋνων των ςυςτημϊτων βϊςεων δεδομϋνων. Βαςικϋσ ϋννοιεσ δεδομϋνων
(ανεξαρτηςύα δεδομϋνων κτλ.). Σο ςχεςιακό μοντϋλο δεδομϋνων, ο ςχεςιακόσ λογιςμόσ και η
ςχεςιακό ϊλγεβρα. Ειςαγωγό ςτην κανονικοπούηςη. Διαγρϊμματα Οντοτότων-υςχετύςεων.
Δομημϋνη Γλώςςα Ερωτόςεων (SQL). Θϋματα Διαχεύριςησ και Λειτουργύασ (ακεραιότητα,
βελτιςτοπούηςη, αςφϊλεια, κλπ.). Τποδειγματικϋσ εφαρμογϋσ: ςχεδύαςη και υλοπούηςη
εφαρμογών ςχεςιακών βϊςεων δεδομϋνων με χρόςη κατϊλληλου λογιςμικού.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1304
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ τατιςτικόσ. υλλογό ςτατιςτικών ςτοιχεύων. Παρουςύαςη ςτατιςτικών
ςτοιχεύων. Κατανομϋσ ςυχνοτότων – Αθροιςτικϋσ κατανομϋσ ςυχνοτότων. Μϋτρα Κεντρικόσ
Σϊςησ, Κεντρικόσ Θϋςησ, Διαςπορϊσ, Αςυμμετρύασ και Κύρτωςησ. Ειςαγωγό ςτη θεωρύα
Πιθανοτότων. Κατανομϋσ Πιθανότητασ. Διωνυμικό Κατανομό και Κατανομό Poisson. Κανονικό
Κατανομό. Κατανομϋσ Δειγματοληψύασ και Ϊλεγχοι Τποθϋςεων. Δειγματοληψύα. υςχϋτιςη –
Παλινδρόμηςη. Φρονολογικϋσ ειρϋσ. Εφαρμογϋσ με ςτατιςτικό πρόγραμμα.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1305
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΗΓΕ ΣΗ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4,5
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι να αποτελϋςει μια ειςαγωγό ςτο το αντικεύμενο τησ μουςειολογύασ
και τισ πηγϋσ τησ. Δύνονται οριςμού, παρουςιϊζονται βαςικϋσ βιβλιογραφύεσ για τα πεδύα του
επιςτημονικού αντικειμϋνου τησ μουςειολογύασ, ορολογύεσ, διαδικτυακϋσ διευθύνςεισ, διεθνεύσ
οργανιςμού, επιςτημονικϊ περιοδικϊ και εξειδικευμϋνα περιοδικϊ μουςειολογύασ. Μουςειολογύα,
πηγϋσ ςτη μουςειολογύα, πεδύα μουςειολογύασ, βιβλιογραφύα, μουςειακό τεκμηρύωςη, μουςειακό
πληροφορύα, διεθνεύσ οργανιςμού, επιςτημονικϊ περιοδικϊ, ιςτοςελύδεσ μουςεύων, μηχανϋσ
αναζότηςησ, ηλεκτρονικϋσ βιβλιοθόκεσ, ηλεκτρονικϊ περιοδικϊ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1306
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4,5
Εκπαύδευςη και ςτισ τϋςςερισ γλωςςικϋσ δεξιότητεσ (Speaking. Listening, Reading & Writing) με
ϋμφαςη ςτον τουριςμό και τον πολιτιςμό. την κατανόηςη και παραγωγό του εξειδικευμϋνου
γραπτού λόγου, δύνεται βαρύτητα ςτην επιςτημονικό και ακαδημαώκό ςυγγραφό, ςτη ςυγγραφό
αναφορών, υπομνημϊτων, εμπορικόσ αλληλογραφύασ, και βιογραφικού. Επύςησ οι φοιτητϋσ
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διαβϊζουν και αναλύουν κεύμενα με θεματολογύα από διϊφορουσ τομεύσ του τουριςμού και του
πολιτιςμού. την παραγωγό και κατανόηςη προφορικού λόγου, ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτη
γλώςςα διαπραγμϊτευςησ, τεχνικϋσ παρουςιϊςεων, γλώςςα δημοςύων ςχϋςεων και
εξυπηρϋτηςησ πελατών. Σο γλωςςικό υλικό που χρηςιμοποιεύται αναφϋρεται κυρύωσ ςε θϋματα
Σουριςτικόσ διούκηςησ, Ξενοδοχεύα, Σουριςτικϊ γραφεύα, Σουριςτικό διαφόμιςη, επιχειρόςεισ
φιλοξενύασ, μονϊδεσ πολιτιςμού κοκ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται και ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων
που ϊπτονται τησ διαπολιτιςμικόσ επικοινωνύασ. Γύνεται αναφορϊ ςε θϋματα πολιτιςμού και
κουλτούρασ καθώσ και ςε θϋματα λεκτικόσ και μη επικοινωνύασ.
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ΕΞΑΜΗΝΟ Δ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1401
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΑΠΟ ΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΑ ΕΚΘΕΜΑΣΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4,5
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι οι ςπουδαςτϋσ να μελετόςουν κειμενικούσ τρόπουσ περιγραφικόσ
απόδοςησ αρχαιολογικών - ιςτορικών τόπων και αγαθών. Κεύμενα περιηγητικϊ,
ιςτοριογραφικϊ, χρονικϊ και λαογραφικϊ ςυνιςτούν διαχρονικϋσ πηγϋσ πολιτιςτικόσ
τεκμηρύωςησ. Γνωςτοπούηςη και ςχολιαςμόσ κειμϋνων που ανόκουν εύτε ςτην αρχαιότητα εύτε
ςτον 16ο και 18ο αιώνα. Εκμϊθηςη του να αντιμετωπύζονται περαςμϋνεσ ςυνόθειεσ και ϋθιμα
μϋςα ςτο πλαύςιο δημιουργύασ τουσ. Πληροφόρηςη για μνημεύα, οικιςμούσ, αρχαιολογικούσ
χώρουσ και τοπωνύμια που ςτισ μϋρεσ μασ ϋχουν αλλϊξει, εξαφανιςτεύ ό ϋχουν πϊθει ςοβαρϋσ
καταςτροφϋσ. Οικειοπούηςη με την ϊλλοτε πραγματολογικό - ιςτορικό, ϊλλοτε λογοτεχνικό,
ϊλλοτε υποκειμενικό - μυθολογικό καταγραφό πολιτιςτικών δεδομϋνων.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1402
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4,5
Ιςτορικό αναδρομό τησ κοινωνικόσ εμφϊνιςησ του φαινομϋνου του τουριςμού. Φαρακτηριςτικϊ
και παρϊμετροι που επηρεϊζουν τη λειτουργύα του ατόμου-τουρύςτα. Κύνητρα διαμόρφωςησ
επιλογών των τουριςτών. Καθοριςτικού κοινωνικού παρϊγοντεσ και κοινωνικϋσ επιπτώςεισ τησ
τουριςτικόσ ανϊπτυξησ. Ποιότητα ζωόσ ςτισ τουριςτικϋσ περιοχϋσ: βελτύωςη κοινωνικών
δεικτών. Δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουριςτών: ςύγχρονεσ εξελύξεισ. Ethics (ηθικό) και
τουριςμόσ: η ηθικό ςτην επιχειρηματικό δραςτηριότητα, ςτο ςχεδιαςμό τησ τουριςτικόσ
ανϊπτυξησ, ςτην οργϊνωςη των τουριςτικών ταξιδιών. Η ϋννοια του κοινωνικού οφϋλουσ ςτισ
τουριςτικϋσ περιοχϋσ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1403
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Γενικϋσ ϋννοιεσ των πολυμϋςων. Σι εύναι τα πολυμϋςα. Οργϊνωςη παραγωγόσ και ςύνθεςη
ομϊδασ παραγωγόσ πολυμεςικών εφαρμογών. Σα ςτϊδια παραγωγόσ ενόσ τύτλου. Παραγωγό
Πολυμεςικών Εφαρμογών μϋςω διαδικτύου. τϊδιο προετοιμαςύασ - επιλογόσ θϋματοσ.
Προώπολογιςμόσ και χρονοδιϊγραμμα του ϋργου. χεδιαςμόσ του περιεχομϋνου. Η δημιουργύα
ενόσ πιλότου (demo). Μοντϋλο ςτο χαρτύ. Διαδραςτικόσ ςχεδιαςμόσ. Οπτικοακουςτικό υλικό και
ηλεκτρονικό υλοπούηςη. Προγραμματιςμόσ. 'Ϊλεγχοσ. Προώθηςη και διανομό. Ανϊπτυξη μιασ
εφαρμογόσ πολυμϋςων. Εργαλεύα ςυγγραφόσ εφαρμογών πολυμϋςων. χεδιαςμόσ του
περιεχομϋνου τησ πολυμεςικόσ εφαρμογόσ. Οι πληροφορύεσ των πολυμϋςων. Οργανόγραμμα και
Φϊρτησ πλοόγηςησ. Διαδραςτικότητα ςτισ εφαρμογϋσ πολυμϋςων (interactivity). Αμφύδρομα
ςενϊρια. Διαχεύριςη αρχεύων των πληροφοριών ςτα πολυμϋςα. Σο υλικό που απαιτεύται για την
ανϊπτυξη πολυμϋςων. χεδιαςμόσ του γραφικού περιβϊλλοντοσ επικοινωνύασ (GUI). χεδιαςμόσ
υπερςυνδϋςμων και ενεργών ζωνών κειμϋνου, εικόνασ. Εργαλεύα για την Ανϊπτυξη Εφαρμογών
Πολυμϋςων. Παρουςύαςη μελετών περιπτώςεων πολυμεςικών εφαρμογών ςτισ Σϋχνεσ, τον
Πολιτιςμό και τον Σουριςμό.
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ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1404
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
4Θ, 2Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
5,5
Φρηματοοικονομικό Διούκηςη (κοπόσ, χρηςιμότητα, βαςικϋσ λειτουργύεσ χρηματοοικονομικόσ
διούκηςησ. ύνδεςη με ϋννοιεσ ρευςτότητασ, αποδοτικότητασ , αβεβαιότητασ.)
Φρηματοοικονομικόσ προγραμματιςμόσ και κεφαλαιακό διϊρθρωςη τησ επιχεύρηςησ (Νεκρό
ςημεύο (Ν). Σεχνικό ανϊλυςησ νεκρού ςημεύου. Οριςμόσ μόχλευςησ. Φρηματοοικονομικό
μόχλευςη. Λειτουργικό μόχλευςη.) Μϋθοδοι αξιολόγηςησ επενδυτικών ϋργων ( Οριςμόσ
επϋνδυςησ. Ϊννοιεσ μελλοντικόσ και παρούςασ αξύασ. Μϋθοδοσ καθαρόσ παρούςασ αξύασ (ΚΠΑ).
Μϋθοδοσ εςωτερικού βαθμού απόδοςησ (ΕΒΑ). ύγκριςη μεθόδων.) Ανϊλυςη καθαρών
ταμειακών ροών ( Οριςμόσ καθαρόσ ταμειακόσ ροόσ (ΚΣΡ). Σαμειακϋσ ειςροϋσ. Σαμειακϋσ
εκροϋσ. Αποςβϋςεισ- τόκοι και ΚΣΡ. χϋςη κϋρδουσ και ΚΣΡ. ΚΣΡ μετϊ από φόρουσ. Αξιολόγηςη
με βϊςη την ΚΠΑ. Αξιολόγηςη με βϊςη τον ΕΒΑ.) Κύνδυνοσ (Ϊννοια κινδύνου. χϋςη κινδύνου –
απόδοςησ. Μϋτρηςη κινδύνου. Κύνδυνοσ και λόψη επενδυτικών αποφϊςεων. ) Ανϊλυςη
χαρτοφυλακύου (Ϊννοια χαρτοφυλακύου. Αποδοτικότητα χαρτοφυλακύου. Κύνδυνοσ
χαρτοφυλακύου. Οφϋλη από την διαφοροπούηςη.) Φρηματοδοτικό μύςθωςη - leasing ( Οριςμόσ
χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ. Κατηγορύεσ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ. Πλεονεκτόματα Μειονεκτόματα. ) Xρηματοδότηςη εξαςφαλιςμϋνη με απαιτόςεισ - Factoring ( Οριςμόσ και
λειτουργύεσ factoring. Κατηγορύεσ factoring. Πλεονεκτόματα – Μειονεκτόματα.) Δικαιοχρηςύα Franchise ( Οριςμόσ δικαιοκριςύασ. Σύποι, μορφϋσ δικαιοχρηςύασ. Πλεονεκτόματα Μειονεκτόματα.) Πρωτογενόσ και δευτερογενόσ αγορϊ χρόματοσ και κεφαλαύου ( Πρωτογενόσ
αγορϊ (κεφαλαύου) αξιογρϊφων. Δευτερογενόσ αγορϊ (κεφαλαύου) αξιογρϊφων. Φρηματιςτόριο
Αξιών.) Αριθμοδεύκτεσ και χρηματοοικονομικό ανϊλυςη (Αριθμοδεύκτεσ κερδοφορύασ,
ρευςτότητασ, αποδοτικότητασ, επενδύςεων. ύνδεςη δεικτών κερδοφορύασ & Ν. Ανϊλυςη
χρηματοοικονομικόσ κατϊςταςησ επιχεύρηςησ και λόψη αποφϊςεων βϊςει αριθμοδεικτών.)
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1405
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΟΠΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
3
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
4
Ιςτορικό αναδρομό ςτην οπτικό επικοινωνύα. Η ανϊγκη τησ αναπαρϊςταςησ με ςκοπό την
επικοινωνύα. Ο ρόλοσ τησ οπτικόσ επικοινωνύασ ςτη ςύγχρονη εποχό. Ειδικότερα εξετϊζεται η
ςυνδυαςμϋνη χρόςη των βαςικών ςυςτατικών του, δηλαδό τησ τυπογραφύασ και των
εικαςτικών και φωτογραφικών ςτοιχεύων, με ςκοπό τη διαμόρφωςη μιασ ολοκληρωμϋνησ,
λειτουργικόσ γραφιςτικόσ λύςησ ςτο επικοινωνιακό πρόβλημα.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1406
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΟΟΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
5,5
Εύδη τατιςτικών Δεδομϋνων και Σρόποι υλλογόσ τουσ. Βαςικϊ χαρακτηριςτικών αριθμητικών
δεδομϋνων. Η κανονικό κατανομό και οι κατανομϋσ δειγματοληψύασ. Εκτύμηςη διαςτόματοσ
εμπιςτοςύνησ. Ϊλεγχοι Τποθϋςεων ( κριτόριο t, κριτόριοZ, κριτόριο X2 ). Απλό Γραμμικό
Παλινδρόμιςη και υςχϋτιςη. Πολλαπλό Παλινδρόμηςη. Ανϊλυςη Διακύμανςησ. Ανϊλυςη
Φρονολογικών ειρών. Αριθμοδεύκτεσ. τατιςτικόσ Ποιοτικόσ Ϊλεγχοσ. Εφαρμογϋσ με ςτατιςτικό
πρόγραμμα.
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Α: ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
11501
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Ειςαγωγό ςτη βιομηχανύα τησ φιλοξενύασ. Η ςύνθεςη του ξενοδοχειακού προώόντοσ. Δομό του
Σομϋα Δωματύων. Διούκηςη Σομϋα Δωματύων. Πολιτικϋσ Σομϋα. Διαμόρφωςη τιμών, πολιτικό
προκαταβολών και ακυρώςεων, εκπτώςεισ, πολιτικϋσ Overbooking. Νομικό και θεςμικό πλαύςιο.
Νομικϊ ζητόματα λειτουργύασ μονϊδων φιλοξενύασ, τόρηςη βιβλύων, θϋματα αςφϊλειασ,
προςταςύα του πελϊτη και τησ επιχεύρηςησ, φορεύσ, επαγγελματικϋσ ενώςεισ. Πωλόςεισ
Δωματύων. Αύξηςη πληρότητασ, αύξηςη μϋςησ τιμόσ δωματύου, θϋματα marketing, ςυνεργαςύεσ
με πηγϋσ κρατόςεων, ςυμβόλαια διϊθεςησ δωματύων – on request, allotment, commitment,
guarantee, ςυςτόματα αύξηςησ εςόδων – yield & revenue management. Εξυπηρϋτηςη Πελατών.
Κατηγορύεσ και ανϊγκεσ πελατών, θϋματα επικοινωνύασ και κοινωνικών δεξιοτότων, διαχεύριςη
παραπόνων, αντιμετώπιςη προβλημϊτων. ύγχρονα ολοκληρωμϋνα πληροφορικϊ ςυςτόματα
διαχεύριςησ επιχειρόςεων φιλοξενύασ. Σα ςημεύα πώληςησ (Point of Sales) και η οικονομικό τουσ
ςημαςύα για τη μονϊδα φιλοξενύασ. Αναφορϋσ και καταςτϊςεισ των τομϋων εκμετϊλλευςησ
(Divisions), δεύκτεσ πληρότητασ, δεύκτεσ εςόδων. χεδιαςμόσ για την βελτύωςη τησ ποιότητασ
υπηρεςιών. υςτόματα ποιότητασ υπηρεςιών. Εκμϊθηςη των λειτουργιών ςυςτόματοσ
διαχεύριςησ δεδομϋνων μονϊδων φιλοξενύασ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

11502
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΙΔΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ
ΜΟΡΥΨΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
4

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Ο μαζικόσ τουριςμόσ και το ζότημα των αρνητικών επιπτώςεων ςτουσ τόπουσ υποδοχόσ. Η
ϋννοια τησ αειφορύασ και η εμφϊνιςη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Σουριςμού. Σα
κύνητρα των τουριςτών και η εξειδύκευςό τουσ. Εννοιολογικό Οριοθϋτηςη και τυπολογύα των
ΕΕΜΣ. χϋςη ΕΕΜΣ με το φυςικό περιβϊλλον και τισ τοπικϋσ κοινωνύεσ –κύριεσ επιδρϊςεισ.
χεδιαςμόσ και πολιτικϋσ που ενθαρρύνουν την ανϊπτυξη των ΕΕΜΣ. Βαςικϋσ Ειδικϋσ και
Εναλλακτικϋσ Μορφϋσ Σουριςμού: Οικοτουριςμόσ, Αγροτουριςμόσ, Σουριςμόσ Περιπϋτειασ,
Πολιτιςτικόσ Σουριςμόσ, Σουριςμόσ Τγεύασ, Επαγγελματικόσ, Θρηςκευτικόσ Σουριςμόσ. Οι
αγορϋσ και οι επιχειρηματικϋσ πρακτικϋσ για τισ βαςικότερεσ ΕΕΜΣ. Προοριςμού,
δραςτηριότητεσ, εύδη και χαρακτηριςτικϊ επιχειρόςεων. Η Οργϊνωςη και διούκηςη των
επιχειρόςεων ΕΕΜΣ – παρουςύαςη καλών πρακτικών από την ελληνικό και διεθνό
πραγματικότητα. Σα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του Marketing των Ειδικών και Εναλλακτικών
Μορφών Σουριςμού. Σα χαρακτηριςτικϊ των τουριςτών που ςυμμετϋχουν ςε δραςτηριότητεσ
επιλεγμϋνων ΕΕΜΣ. Η ςυμβολό των ΕΕΜΣ ςτην χρονικό και χωρικό διϊχυςη τησ τουριςτικόσ
δραςτηριότητασ. Ζητόματα θεςμικού και νομικού πλαιςύου ανϊπτυξησ επιλεγμϋνων ΕΕΜΣ. Π.χ.
Οικοτουριςμόσ και προςτατευόμενεσ περιοχϋσ, Σουριςμόσ Περιπϋτειασ και αςφϊλεια. Ειδικϊ
θϋματα ςχεδιαςμού και διαχεύριςησ νηςιωτικών τουριςτικών προοριςμών. Ειδικϊ θϋματα
ςχεδιαςμού, ανϊπτυξησ, διαχεύριςησ και marketing προοριςμών ειδικών και εναλλακτικών
μορφών τουριςμού
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ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
11503
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Εννοιολογικό προςϋγγιςη του πολιτιςτικού τουριςμού. Η ϋννοια τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ.
Μορφϋσ του πολιτιςτικού τουριςμού. Σουριςτικϊ προώόντα και δραςτηριότητεσ. Σουριςμόσ
πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ. Πολιτιςτικϋσ θεματικϋσ διαδρομϋσ. Παραδόςεισ, εθνικόσ (ethnic)
τουριςμόσ. Πολιτιςτικόσ τουριςμόσ πόλησ, πολιτιςτικϋσ περιηγόςεισ. Εκδηλώςεισ και φεςτιβϊλ
τουριςμού. Θρηςκευτικόσ τουριςμόσ. Δημιουργικόσ πολιτιςμόσ και τουριςμόσ. Σο προφύλ του
πολιτιςτικού τουρύςτα. Σύποι πολιτιςτικών τουριςτών. ∆ιαχεύριςη και Πολιτικό Πολιτιςτικού
Σουριςμού. Η ςυμβολό του πολιτιςτικού τουριςμού ςτην προαγωγό τησ βιώςιμησ τοπικόσ
ανϊπτυξησ. Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ ςτον διεθνό και τον ευρωπαώκό χώρο. Πολιτιςτικόσ
Σουριςμόσ ςτην Ελλϊδα – Πολιτικϋσ και Προβλόματα.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

11504
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟΝ
ΠΟΛΙΣΙΜΟ
ΜΕΙΚΣΟ
3Θ, 3Ε

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Ειςαγωγό ςτα πληροφοριακϊ ςυςτόματα. υνιςτώςεσ του Πληροφοριακού υςτόματοσ μιασ
Επιχεύρηςησ. Οργϊνωςη Δεδομϋνων. Επιχειρηςιακϊ Πληροφοριακϊ υςτόματα (υςτόματα
Τποςτόριξησ Αποφϊςεων-DSS, υςτόματα Επεξεργαςύασ υναλλαγών-TPS, υςτόματα
Διαχεύριςησ Πελατειακών ςχϋςεων-CRM). Οι κυριότεροι τομεύσ εφαρμογόσ των τεχνολογιών τησ
πληροφορικόσ και των επικοινωνιών (ΣΠΕ) ςτον Σουριςμό. Σα CRS – Computerized Reservation
Systems. Tα GDS -Global Distribution Systems. Η λειτουργύα του GDS. Οι βαςικϋσ υπηρεςύεσ των
GDS. Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των ςημαντικότερων GDS. Σα πλεονεκτόματα των GDS.
Εναλλακτικϊ υςτόματα Κρατόςεων –ADS. Σα ηλεκτρονικϊ κανϊλια διανομόσ του
ξενοδοχειακού προώόντοσ- Hotel Distribution Systems. Βαςικϋσ Λειτουργύεσ των GDS’s ςτον
τομϋα των αερομεταφορών. – Μελϋτεσ Περύπτωςησ. Πληροφοριακϊ υςτόματα Σουριςτικών
Πρακτορεύων. Internet travel agency. Πληροφοριακϊ υςτόματα για Μονϊδεσ Υιλοξενύασ.
Property Managements Systems / υςτόματα Διαχεύριςησ Περιουςύασ. Λειτουργικϊ
χαρακτηριςτικϊ και Σεχνολογικό υποδομό. Δύκτυα Intranet, Extranet. Διαδικτυακόσ τόποσ μιασ
ξενοδοχειακόσ επιχεύρηςησ. Σα Ηλεκτρονικϊ υςτόματα Διαχεύριςησ Σουριςτικών Προοριςμών
(Destination Management Systems). Ειδικϊ ζητόματα πολιτιςμικόσ πληροφορικόσ. Βαςικϋσ
ϋννοιεσ των Γεωγραφικών υςτημϊτων Πληροφοριών και εφαρμογϋσ τουσ ςε θϋματα
προςταςύασ, διατόρηςησ και κυρύωσ ανϊδειξησ τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ. Εφαρμογϋσ
τεχνικών αποτελεςματικόσ πρόβλεψησ πληρότητασ (forecasting). Εκμϊθηςη των λειτουργιών
ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεδομϋνων και κρατόςεων μονϊδων φιλοξενύασ.
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ΕΞΑΜΗΝΟ Σ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
11601
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Σο εννοιολογικό περιεχόμενο και η ςημαςύα τησ τουριςτικόσ οικονομύασ. Σα βαςικϊ προβλόματα
και οι περιοριςτικού παρϊγοντεσ τησ τουριςτικόσ οικονομύασ. Η ςυμπεριφορϊ του τουρύςτα/
καταναλωτό. Η ζότηςη τουριςτικών προώόντων και η ελαςτικότητα τησ ζότηςησ. Οι βαςικϋσ
αρχϋσ τησ τουριςτικόσ παραγωγόσ και η ςυνϊρτηςη τησ τουριςτικόσ παραγωγόσ. Οι βαςικού
ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ του τουριςτικού ταξιδιού ωσ «ενιαύου καταναλωτικού προώόντοσ». Σο
κόςτοσ παραγωγόσ τουριςτικών προώόντων και η ςυνϊρτηςη του κόςτουσ παραγωγόσ. Η
προςφορϊ τουριςτικών προώόντων και η ελαςτικότητα τησ προςφορϊσ. Οι επιδρϊςεισ
μεταβολών τησ ζότηςησ και τησ προςφορϊσ ςτην τιμό και ςτην ποςότητα ιςορροπύασ. Οι ϊμεςεσ
και ϋμμεςεσ επιπτώςεισ τησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ ςτην εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
οικονομύα. Οι πολλαπλαςιαςτικϋσ επιδρϊςεισ του τουριςμού ςτην οικονομύα. Η ϋνταξη του
τουριςμού ςτο Εθνικολογιςτικό ςύςτημα: η προςϋγγιςη του Δορυφόρου Λογαριαςμού
Σουριςμού. Βαςικϋσ αρχϋσ των πολιτιςτικών και οικονομικών μονϊδων. Προςφορϊ και ζότηςη
υπηρεςιών πολιτιςμού. Πόροι των πολιτιςτικών μη κερδοςκοπικών ςωματεύων. Πολιτικό του
ιδιωτικού τομϋα τησ κοινωνύασ-Φορηγύα.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
11602
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Λειτουργύεσ διούκηςησ επιςιτιςτικών επιχειρόςεων. Διαδικαςύεσ ϋναρξησ και λειτουργύασ
εςτιατορικόσ επιχεύρηςησ. Προώποθϋςεισ ςτην αρχιτεκτονικό ςχεδύαςη του χώρου. Οργϊνωςη
προςωπικού και αμοιβϋσ. Κλαςικϋσ και ςύγχρονεσ τϊςεισ και ρεύματα ςτην εςτύαςη.
Προώποθϋςεισ ςτην Τγιεινό και Αςφϊλεια των χώρων εςτύαςησ. χεδιαςμόσ και οργϊνωςη
επαγγελματικόσ κουζύνασ .Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ ςύγχρονησ κουζύνασ. Οργϊνωςη και
λειτουργύα κουζύνασ και βαςικϋσ αρχϋσ μαγειρικόσ. Διαχεύριςη παραγγελιών πρώτων υλών.
Διαχεύριςη τροφύμων. Ϊλεγχοσ διαδικαςιών μαζικόσ παραγωγόσ εδεςμϊτων. Διούκηςη
προςωπικού κουζύνασ. Ελληνικό και διεθνόσ κουζύνα – Ζαχαροπλαςτικό. χεδιαςμόσ καταλόγου
μενού και λύςτασ κραςιών. Σεχνικϋσ προώθηςησ και ανϊπτυξησ πωλόςεων. Μηχανοργϊνωςη
εςτιατορύου. Εύδη Μπαρ.Επιλογό θϋςησ Μπαρ. Εξοπλιςμόσ τμόματοσ Μπαρ. Λειτουργύα μπαρ.
Ϊλεγχοσ - τιμολόγηςη προώόντων των επιςιτιςτικών επιχειρόςεων. Προςδιοριςμόσ προτύπων
ελϋγχου. Διαχεύριςη αποθόκησ και διανομό προώόντων. Ϊλεγχοι παραλαβών και κινόςεων
προώόντων ςτην επιχεύρηςη. Ϊλεγχοι ροόσ και κόςτουσ υλικών. Απογραφϋσ προώόντων. Ϊςοδα –
Ϊξοδα επιςιτιςτικών τμημϊτων. Εξοικεύωςη του φοιτητό ςε περιβϊλλον προςομούωςησ
πραγματικών ςυνθηκών, ανϊλογων με αυτϋσ που επικρατούν ςτην ςύγχρονη επιςιτιςτικό
βιομηχανύα, τηρώντασ τουσ κανόνεσ υγιεινόσ και αςφϊλειασ εδεςμϊτων και εργαζομϋνων.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

11603
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΜΕΙΚΣΟ
3Θ, 3Ε

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Οριςμού και ιςτορικϊ ςτοιχεύα για την ανϊπτυξη του Διαδικτύου, του ηλεκτρονικού επιχειρεύν
και εμπορύου. Μοντϋλα ηλεκτρονικού εμπορύου. Βαςικϊ επιχειρηματικϊ
μοντϋλα,
επιχειρηματικϊ πρότυπα Διαδικτύου, τεχνολογύεσ που χρηςιμοποιούνται. Θϋματα αςφϊλειασ και
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προςταςύασ, νομικϊ θϋματα, κλπ. Εφαρμογϋσ του Ηλεκτρονικού Επιχειρεύν (ηλεκτρονικό
κατϊςτημα, ηλεκτρονικϋσ δημοπραςύεσ). Web marketing, Search Engine Optimization, e-mail
marketing. Ηλεκτρονικό Διαχεύριςη χϋςεων Πελατών (e-CRM). Σα «ϋξυπνα» ςυςτόματα
μϋτρηςησ – ανϊλυςησ δεδομϋνων ςε Επιχειρόςεισ Υιλοξενύασ και Μονϊδεσ Πολιτιςμού. Μελϋτεσ
περύπτωςησ. Web 2.0 και Επιχειρόςεισ Υιλοξενύασ - Μονϊδεσ Πολιτιςμού. Παρουςύαςη των
αναλυτικών οδηγιών ευχρηςτύασ για την αξιολόγηςη ηλεκτρονικών καταςτημϊτων καθώσ και
των βαςικών αρχών τησ εξατομύκευςησ (personalization) και πρόταςησ (recommendation).
Περιγραφό επιτυχημϋνων και αποτυχημϋνων παραδειγμϊτων ηλεκτρονικών καταςτημϊτων
(case studies) για Επιχειρόςεισ Υιλοξενύασ και Μονϊδων Πολιτιςμού. Παρουςύαςη τησ open
source πλατφόρμασ osCommerce (http://www.oscommerce.com/) για τη δημιουργύα
ηλεκτρονικού καταςτόματοσ. [Πολλϊ e-shop ςτον τουριςμό (λ.χ. αποςκευϋσ, χϊρτεσ, ταξύδια,
ειςιτόρια για τουριςτικϊ θϋρετρα κτλ) ϋχουν πραγματοποιηθεύ με αυτόν την πλατφόρμα. Η
ςυγκεκριμϋνη πλατφόρμα υποςτηρύζει πολλαπλϋσ γλώςςεσ, εύναι φιλικό με τισ μηχανϋσ
αναζότηςησ, ενώ ϋχουν αναπτυχθεύ πολλϊ module για πληρωμϋσ on line ό off line. Η πλατφόρμα
ϋχει γραφτεύ ςε γλώςςα PHP και τα δεδομϋνα αποθηκεύονται ςε βϊςη δεδομϋνων MySQL.]
Παρουςύαςη πρότυπων ηλεκτρονικών καταςτημϊτων τησ ςυγκεκριμϋνησ πλατφόρμασ για
Επιχειρόςεισ Υιλοξενύασ και Μονϊδων Πολιτιςμού.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
11604
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Ο ρόλοσ και η ςυμβολό του τουριςμού ςτην διαδικαςύα τησ ανϊπτυξησ. Ϊννοια και περιεχόμενο
τησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ. Ανϊλυςη μοντϋλων τουριςτικόσ ανϊπτυξησ (μοντϋλο του Miossec: η
δομό των τουριςτικών περιοχών ςτο χώρο και το χρόνο, μοντϋλο του Butler: ο κύκλοσ ζωόσ ενόσ
τουριςτικού προοριςμού, μοντϋλο του Gormsen: η χωρο-χρονικό ανϊπτυξη του παραθαλϊςςιου
διεθνούσ τουριςμού, κ.α.). Πρότυπα τησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ. Μοντϋλα ανϊπτυξησ ςυμβατϊ
με την αξιοπούηςη των τουριςτικών πόρων ςτουσ τόπουσ υποδοχόσ. Επιδρϊςεισ από την
ανϊπτυξη του τουριςμού ςτουσ τόπουσ υποδοχόσ. Η τοπικό κοινωνύα και η ςυμμετοχό τησ ςτη
διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων. Αρχϋσ τησ αειφόρου/ βιώςιμησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ.
Περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ εφαρμογόσ μοντϋλων τουριςτικόσ ανϊπτυξησ: ανϊλυςη και
αξιολόγηςη. Εννοιολογικό πλαύςιο τησ δημόςιασ τουριςτικόσ πολιτικόσ. Μοντϋλα χϊραξησ και
ϊςκηςησ τουριςτικόσ πολιτικόσ ςε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επύπεδο. υνοπτικό
παρουςύαςη των βαςικότερων Διεθνών Οργανιςμών για τη ρύθμιςη του Διεθνούσ Σουριςμού. Οι
εθνικϋσ τουριςτικϋσ πολιτικϋσ και οι διαδικαςύεσ μετϊβαςησ ςτην ευρωπαώκό πολιτικό πρακτικό.
για την Ανϊπτυξη του Ευρωπαώκού Σουριςμού. Η ςύγχρονη τουριςτικό πραγματικότητα και οι
αειφόρεσ πολιτικϋσ δρϊςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Οι θεςμικϋσ δομϋσ πολιτικόσ και
οργϊνωςησ του Ελληνικού τουριςμού. Οι κύριεσ επιδιώξεισ και ςτόχοι τησ αςκηθεύςασ
τουριςτικόσ πολιτικόσ για την ανϊπτυξη του ελληνικού τουριςμού. Ανϊλυςη τησ χρηματοδοτικό
πολιτικόσ για ανϊπτυξη του ελληνικού τουριςμού και η επιχειρηματικό δραςτηριότητα του ΕΟΣ:
διαχρονικϊ αποτελϋςματα. Εννοιολογικό προςϋγγιςη του όρου «τουριςτικόσ προοριςμόσ».
Φαρακτηριςτικϊ και ςυςτατικϊ ςτοιχεύα των τουριςτικών προοριςμών. Διαδικαςύα ςχεδιαςμού
τουριςτικών προοριςμών. υςτόματα Διαχεύριςησ Σουριςτικών Προοριςμών.
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ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
11701
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
τρατηγικό διαχεύριςη των μονϊδων πολτιςμού. Ο ρόλοσ του διαχειςτό μονϊδων πολιτιςμού.
Δομό των πολιτιςτικών οργανιςμών. ύγχρονεσ εξελύξεισ και ο διαχειριςτόσ πολιτιςμού. Δομό
οργϊνωςη και παραγωγό πολιτιςτικών δραςτηριοτότων-Εικαςτικϊ. Η οργϊνωςη μιασ
εικαςτικόσ ϋκθεςησ. Δομό οργϊνωςη και παραγωγό πολιτιςτικών δραςτηριοτότωνΥωτογραφύα. Διοργϊνωςη φωτογραφικών εκδηλώςεων. Δομό οργϊνωςη και παραγωγό
πολιτιςτικών δραςτηριοτότων-Θϋατρο. Παραγωγό θεατρικών παραςτϊςεων. Οργϊνωςη
θετρικών φεςτιβϊλ . Δομό οργϊνωςη και παραγωγό πολιτιςτικών δραςτηριοτότων-Φορόσ.
Παραγωγό εκδηλώςεων χορού. Δομό οργϊνωςη και παραγωγό πολιτιςτικών δραςτηριοτότωνΚινηματογρϊφοσ. Δημιουργύα ενόσ νϋου κινηματογραφικού φεςτιβϊλ. Δομό οργϊνωςη και
παραγωγό πολιτιςτικών δραςτηριοτότων- Πολιτιςτικϊ Ϊντυπα. Ϊρευνα ποιότητασ των
παρεχόμενων υπηρεςιών Φαρακτηριςτικϊ τησ ποιότητασ των υπηρεςιών. Μεθοδολογύα
αξιολόγηςησ. υμβϊςεισ πολιτιςτικών παραγωγών. Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των πολιτιςτικών
παραγωγών. Οι ςυμβϊςεισ για κϊθε εύδοσ πολιτιςτικόσ παραγωγόσ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
11702
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Υιλοςοφικϋσ βϊςεισ κοινωνικόσ και διοικητικόσ ϋρευνασ: οντολογικϊ και επιςτημολογικϊ
ζητόματα, θετικιςμόσ και νατουραλιςμόσ, υποθετικό-ςυμπεραςματικό (hypothetico-deductive)
και η ερμηνευτικό-επαγωγικό (interpretive-deductive) προςϋγγιςη, φεμινιςτικϋσ μεθοδολογύεσ,
μεταμοντερνιςμόσ (postmodernism) και μεταδομιςμόσ (post structuralism). Δευτερογενόσ
ϋρευνα: βιβλιογραφικό ϋρευνα, οριοθϋτηςη βιβλιογραφικόσ ϋρευνασ, ϋρευνα ηλεκτρονικών
βϊςεων δεδομϋνων για αναζότηςη βιβλιογραφύασ, παραπομπό βιβλιογραφικών πηγών.
Πρωτογενόσ ϋρευνα: ποςοτικϋσ τεχνικϋσ/μϋθοδοι τουριςτικόσ ϋρευνασ (π.χ. ερωτηματολόγια,
δομημϋνεσ ςυνεντεύξεισ και ϋρευνα επιςκόπηςησ), ποιοτικϋσ τεχνικϋσ/μϋθοδοι τουριςτικόσ
ϋρευνασ (π.χ. ημι-δομημϋνεσ και αδόμητεσ ςυνεντεύξεισ και ομϊδεσ εςτύαςησ), κατανόηςη τησ
ςυνειςφορϊσ και των περιοριςμών των δύο προςεγγύςεων (ςυμπεριλαμβανομϋνων ζητημϊτων
ςυνϋργειασ). Εθνογραφικό ϋρευνα: H διϊκριςη etic (-ητικό) και emic (-ηµικό), μϋθοδοι
παρατόρηςησ/καταγραφόσ και ςυμμετοχικό παρατόρηςη, εθνογραφικϋσ ςυνεντεύξεισ, φανερϋσ
και ςυγκαλυμμϋνεσ προςεγγύςεισ. Ερευνητικόσ ςχεδιαςμόσ: ςχεδιαςμόσ ερευνητικών προτϊςεων
ςτον τουριςμό, δειγματοληψύα, ανϊπτυξη και ςχεδιαςμόσ μεθοδολογικών τεχνικών για τη
ςυλλογό δεδομϋνων (π.χ. ςχεδιαςμόσ ερωτηματολογύου), εμπορικό και μη-εμπορικό τουριςτικό
ϋρευνα, μελϋτεσ περύπτωςησ ςτον τουριςμό. Ανϊλυςη δεδομϋνων: επιλογό, ερμηνεύα και
παρουςύαςη ςτατιςτικών δεδομϋνων, γραφικό αναπαρϊςταςη δεδομϋνων, ςτοχαςτικό και
αντικειμενικό ανϊλυςη, θεματικό και κειμενικό ανϊλυςη, ανϊλυςη λόγου και περιεχομϋνων.
Μελϋτεσ περύπτωςησ ςτον τουριςμό
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
11703
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Η τουριςτικό αγορϊ. Πολιτικό τουριςτικού προώόντοσ. Σιμολόγηςη του προώόντοσ. Η διαφόμιςη
και οι δημόςιεσ ςχϋςεισ ςτον τουριςμό. υςτόματα διανομόσ. Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του
ςτρατηγικού ςχεδιαςμού ΜΚΣ. Διαδικαςύα ανϊπτυξησ ςτρατηγικόσ ΜΚΣ. Ανταγωνιςτικό
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πλεονϋκτημα και αξύα του προώόντοσ για τον καταναλωτό. Παρουςύαςη ολοκληρωμϋνου ςχεδύου
ΜΚΣ. Σεχνικϋσ, μϋθοδοι και διαδικαςύεσ ανϊλυςησ του περιβϊλλοντοσ και των ευκαιριών των
τουριςτικών επιχειρόςεων, των επιχειρόςεων φιλοξενύασ και των μονϊδων πολιτιςμού καθώσ
και των πωλόςεων, τησ ελκυςτικότητασ τησ βιομηχανύασ, των ανταγωνιςτών και των πελατών,
αντύςτοιχα. Οι κυριότερεσ κατηγορύεσ (τύποι) τεχνικών πρόβλεψησ πωλόςεων και δυνατότητασ
τησ αγορϊσ. Σα βαςικότερα εργαλεύα ςτρατηγικόσ ανϊλυςησ και ςχεδιαςμού ΜΚΣ, με την
παρουςύαςη του εργαλεύου του Κύκλου Ζωόσ του Προώόντοσ (ΚΠΖ), τησ ανϊλυςησ BCG, τησ νϋασ
ανϊλυςησ BCG, η Οθόνη επιχειρόςεων των McKinsey/General Electric και ο ςυνδυαςμόσ ΚΠΖ –
Φαρτοφυλακύου Προώόντων. Αναφορϊ ςτο ςυνοπτικό θϋμα τησ διαδικαςύασ του ςτρατηγικού
ελϋγχου εφαρμογόσ προγραμμϊτων – ςτρατηγικών ΜΚΣ. τρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ ΜΚΣ ςτο
ςύγχρονο επιχειρηςιακό περιβϊλλον του ηλεκτρονικού εμπορύου. Βιωςιμότητα ςε επιχειρόςεισ
φιλοξενύασ και προοριςμούσ. Μελϋτεσ περύπτωςησ. Μϊρκετινγκ Σουριςτικών Προοριςμών:
Ανϊπτυξη τουριςτικού εμπορικού ςόματοσ (tourism destination, country, region branding.
Μελϋτεσ περύπτωςησ). Κατϊρτιςη και εφαρμογό τουριςτικόσ ατζϋντασ ςε προοριςμούσ. Μελϋτεσ
περύπτωςησ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

11704
ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
4

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Η ϋννοια και το περιεχόμενο τησ διούκηςησ ανθρωπύνων πόρων. τρατηγικόσ προγραμματιςμόσ
των ανθρώπινων πόρων. Ειδικϋσ εφαρμογϋσ προγραμματιςμού του ανθρώπινου δυναμικού.
Ανϊλυςη ςτοιχεύων εργαςύασ - περιγραφό των θϋςεων εργαςύασ. Εντοπιςμόσ και προςϋλκυςη
προςωπικού. Η επιλογό προςωπικού. Αξιολόγηςη και εκπαύδευςη προςωπικού,
ενδοεπιχειρηςιακό επικοινωνύα, διούκηςη ολικόσ ποιότητασ, διούκηςη μϋςω αντικειμενικών
ςτόχων Η αξιολόγηςη τησ απόδοςησ των εργαζομϋνων. υςτόματα – πολιτικϋσ αμοιβών των
εργαζομϋνων. Εργαςιακϋσ ςχϋςεισ, πειθαρχύα – παρϊπονα. Η υγεύα και η αςφϊλεια των
εργαζομϋνων. Η διούκηςη ανθρωπύνων πόρων διεθνώσ. Σο Σμόμα Προςωπικού και οι θϋςεισ
εργαςύασ ςτισ επιχειρόςεισ φιλοξενύασ. Επιλογό οργανωτικόσ δομόσ επιχεύρηςησ φιλοξενύασ.
Επικοινωνύα τμημϊτων και εργαζομϋνων επιχεύρηςησ φιλοξενύασ. Ευθύνη και εξουςύα. Ηγεςύα
Η παραγωγικότητα τησ εργαςύασ.
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Β: ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12501
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΦΝΗ Ι
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Γενικό Ιςτορύα τησ Σϋχνησ από την προώςτορικό εποχό ϋωσ και τον Μεςαύωνα. Σο µϊθηµα
περιλαµβϊνει επύςησ την εξϋταςη εξωευρωπαώκών πολιτιςµών, όπωσ των πρωτόγονων
λεγόµενων λαών τησ Αφρικόσ και τησ Προκολοµβιανόσ Αµερικόσ, καθώσ και των αρχαύων λαών
τησ Εγγύσ και τησ Ωπω Ανατολόσ. Προώςτορικό τϋχνη, Αιγυπτιακό τϋχνη, Ελληνικό και
ελληνιςτικό τϋχνη, ρωμαώκό τϋχνη, προκολομβιανό τϋχνη, μεςαιωνικό τϋχνη, αςιατικό τϋχνη.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12502
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Οριςμόσ και αντικεύμενο τησ επιςτόμησ τησ Μουςειολογύασ. Η ΄Νϋα Μουςειολογύα’.
Μουςειογραφύα. Σι εύναι μουςεύο: ευρύ κοινό, η ματιϊ των Υουτουριςτών, η φιλοςοφικό
αντύληψη (M. Foucault), καταγωγό του όρου μουςεύο, επύςημοι οριςμού. Σα μουςειακϊ
αντικεύμενα. Η ϋννοια τησ ςυλλογόσ από την Αρχαιότητα μϋχρι ςόμερα. Σύποι ςυλλογών.
Καταγωγό και ιςτορικό εξϋλιξη των μουςεύων. Σα πρώτα δημόςια μουςεύα. Λειτουργύεσ του
ςύγχρονου μουςεύου: διαχεύριςη ςυλλογών μουςειακών αντικειμϋνων, ϋκθεςη, επικοινωνύα.
Κατηγορύεσ ςύγχρονων μουςεύων. Οι επαγγελματύεσ του μουςεύου. Εύδη ταξινόμηςησ μουςεύων.
Η ςημαςύα τησ μουςειακόσ αγωγόσ από την παιδικό ηλικύα-αναζητόςεισ και προβληματιςμού τησ
ςύγχρονησ Μουςειοπαιδαγωγικόσ. Η εμπειρύα τησ επύςκεψησ ςε ϋνα μουςεύο. Ενδεδειγμϋνοι
τρόποι περιόγηςησ. Αναδρομό ςτα ιςτορικϊ, κοινωνικϊ, πολιτικϊ, πολιτιςμικϊ, οικονομικϊ,
θρηςκευτικϊ και παιδαγωγικϊ δεδομϋνα που ςυνϋδραμαν ςτην δημιουργύα των ςυλλογών ςτην
Ευρώπη από τον 13ο αιώνα και ϋπειτα. Αναγνώριςη διαφορετικών ταξινομικών κωδύκων και
ςυςτημϊτων καθώσ και διαφορετικών τρόπων χρόςησ και αξιοπούηςησ των ςυλλογών. Εξϋταςη
των ςυλλογών που θεωρούνται οι πρόδρομοι των ςημερινών μουςεύων.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12503
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΦΕΔΙΑΗ ΜΕ Η/Τ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι οι ςπουδαςτϋσ να γνωρύςουν τα μϋςα, τισ βαςικϋσ αρχϋσ, τισ
μεθόδουσ και τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ ςχεδύαςησ ςε διαφορετικϋσ διαςτϊςεισ και να
εξοικειωθούν με την ιδϋα τησ ηλεκτρονικόσ ςχεδύαςησ. Αποκτώντασ τισ γνώςεισ των εργαλεύων
που χρηςιμοποιούνται ςτη διαδικαςύα ςχεδύαςησ, θα εύναι ςε θϋςη να καταςκευϊςουν ςχϋδια με
εναλλακτικούσ και γρόγορουσ τρόπουσ ςχεδύαςησ. Οι ςπουδαςτϋσ ξεναγούνται ςτο περιβϊλλον
του προγρϊμματοσ και μαθαύνουν να οργανώνουν την εργαςύα τουσ με τη δημιουργύα, την
αποθόκευςη και την επεξεργαςύα αρχεύων. Μαθαύνουν να ομαδοποιούν τα ςτοιχεύα ςχεδύαςησ
και να διαχειρύζονται τα layers τησ ςχεδύαςησ. Εξοικειώνονται με τισ εντολϋσ διαχεύριςησ τησ
οθόνησ, ςχεδύαςησ με ςυντεταγμϋνεσ και με τισ βαςικϋσ εντολϋσ ςχεδύαςησ. τη ςυνϋχεια μϋςα
από μια ςειρϊ εντολών δυςδιϊςτατων γεωμετρικών μεταςχηματιςμών, όπωσ εύναι η αντιγραφό,
η διαγραφό, η μετατόπιςη, η περιςτροφό, ο κατοπτριςμόσ, η αποκοπό, η προϋκταςη, η διϊταξη,
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η περιςτροφό μαθαύνουν να επεξεργϊζομαι τα ςχϋδια. Μαθαύνουν να δημιουργούν, να
διαχειρύζονται και να διορθώνουν διαγραμμύςεισ και ολοκληρώνουν ϋνα ςχϋδιο ειςϊγοντασ
κεύμενο και τοποθετώντασ διαςτϊςεισ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12504
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΦΝΗ: ΟΡΓΑΝΨΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι οι ςπουδαςτϋσ να εμβαθύνουν ςτα χαρακτηριςτικότερα
καλλιτεχνικϊ ρεύματα τησ αρχαύασ ελληνικόσ τϋχνησ και ςτουσ τρόπουσ ανϊλυςησ των ϋργων
τϋχνησ, κυρύωσ αρχιτεκτονικόσ, γλυπτικόσ και ζωγραφικόσ, να κατανοόςουν την πορεύα τησ
αρχαύασ ελληνικόσ τϋχνησ προσ την κατϊκτηςη τησ ζωντανόσ-φυςικόσ μορφόσ και τισ ςυνθόκεσ
μϋςα ςτισ οπούεσ δημιουργόθηκαν προκειμϋνου να τα κατανοόςουν εισ βϊθοσ, να εκτιμόςουν τη
ςημαςύα τουσ και να τα προβϊλλουν-αξιοποιόςουν δεόντωσ ςε μουςειολογικό επύπεδο.
Περιλαμβϊνει την ςε βϊθοσ δομικό και τεχνοτροπικό ανϊλυςη των ςημαντικότερων ϋργων, τη
ςύνδεςό τουσ με τισ ιςτορικϋσ ςυνθόκεσ και τον καλλιτϋχνη αλλϊ και με την γενικότερη
κοςμοθεωρύα τησ εποχόσ τουσ. Επύςησ, θύγονται ςημαντικϊ θϋματα : διαχεύριςησ τησ υλικόσ
πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, όπωσ οι δυνατότητεσ ςυςτηματικόσ διεπιςτημονικόσ αντιμετώπιςησ
των μνημεύων, οι τομεύσ τησ διαχεύριςησ-προβολόσ, η αξιολόγηςη ενόσ μνημεύου ό μνημειακού
χώρου, ο καθοριςμόσ χειριςμού του μνημεύου η ανϊδειξη και η ηθικό τησ κ.ϊ.
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ΕΞΑΜΗΝΟ Σ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12601
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΦΝΗ ΙΙ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Σο μϊθημα αποτελεύ φυςικό ςυνϋχεια τησ Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ Ι. Αναλύει τα καλλιτεχνικϊ
κινόματα και τϊςεισ από την εποχό τησ αναγϋννηςησ ϋωσ και τον εικοςτό αιώνα. Αποτελεύ
ειςαγωγό ςτη Μοντϋρνα Σϋχνη και παρουςιϊζει, μϋςα από τη ςυγκριτικό μελϋτη και ανϊλυςη
ςημαντικών ϋργων τησ ζωγραφικόσ και τησ γλυπτικόσ, τα ιςτορικϊ και κοινωνικϊ πλαύςια των
καλλιτεχνικών κινημϊτων από τον 15ο ϋωσ και τον 20ο αιώνα. Αναγϋννηςη, Μπαρόκ-Ροκοκό,
Κλαςςικιςμόσ, Ρεαλιςμόσ, Ιμπρεςςιονιςμόσ, Εξπρεςςιονιςμόσ, Κυβιςμόσ, Ντανταιςμόσουρεαλιςμόσ, Μπαουχϊουσ, νατουραλιςμόσ, προοπτικό, sfumato, ελαιογραφύα, χαλκογραφύα,
οξυγραφύα.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12602
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΚΘΕΕΨΝ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι οι ςπουδαςτϋσ να γνωρύςουν τον ειδικό χαρακτόρα των
μουςειακών εκθϋςεων και να εξοικειωθούν με την θεωρύα και την πρακτικό τησ παρουςύαςησ
αντικειμϋνων ςε εκθϋςεισ μουςεύων. Η ϋννοια τησ μουςειακόσ ϋκθεςησ και ο ειδικόσ χαρακτόρασ
τησ. τόχοι και αποςτολό των μουςειακών εκθϋςεων. Η ϋκθεςη ωσ το κατεξοχόν επικοινωνιακό
μϋςο του μουςεύου: παρουςύαςη και επικοινωνύα, το ζότημα τησ ερμηνεύασ. Βαςικού παρϊγοντεσ
δημιουργύασ μιασ ϋκθεςησ. Σύποι εκθϋςεων. Οι ςυντελεςτϋσ και τα διαδοχικϊ ςτϊδια υλοπούηςησ
μιασ μουςειακόσ ϋκθεςησ: ςτϊδιο προετοιμαςύασ, ανϊπτυξησ, εφαρμογόσ, λειτουργύασ και
αξιολόγηςησ. Ανϊλυςη απαιτόςεων και ςεναριογραφύα. Ϊκθεςη και χώροσ: τρόποι οργϊνωςησ
εκθεςιακού χώρου, εύδη διαδρομών. Σεχνικϋσ παρουςύαςησ και γνώςη υλικών: επιλογό
ερμηνευτικών μϋςων, γραφικϊ, φωτιςμόσ, χρώμα, προθόκεσ, νϋεσ τεχνολογύεσ. Γνώςη θεμϊτων
κανονιςμών υγιεινόσ, αςφϊλειασ και χορόγηςησ αδειών. Ιςτορικό αναδρομό-εξϋλιξη των
εκθεςιακών πρακτικών και τησ εκθεςιακόσ φιλοςοφύασ ςτον διεθνό χώρο και ςτην Ελλϊδα.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12603
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι οι ςπουδαςτϋσ να εξοικειωθούν με τον ρόλο του μουςεύου ςαν
παιδαγωγικό μϋςο. Οι ςπουδαςτϋσ ϋρχονται ςε επαφό με ϋννοιεσ όπωσ η μϊθηςη, η γνώςη, η
διδαςκαλύα αλλϊ και με την ϋννοια τησ μουςειακόσ εμπειρύασ. Κατϊ την διϊρκεια του μαθόματοσ
εξετϊζεται ο εκπαιδευτικόσ ρόλοσ και χαρακτόρασ του μουςεύου. Ξεκινώντασ από τον
προςδιοριςμό των ιδιαύτερων παιδαγωγικών δυνατοτότων και ευκαιριών που παρϋχει το
μουςεύο αλλϊ και την ςχϋςη του με την ςχολικό εκπαύδευςη. Εξετϊζεται η μουςειακό εμπειρύα
και αναλύεται από παιδαγωγικό ςκοπιϊ. Επύςησ περιγρϊφονται η εξϋλιξη παιδαγωγικών
θεωριών αλλϊ και τα μϋςα και τα παιδαγωγικϊ εργαλεύα του μουςεύου και πώσ αυτϊ
ενεργοποιούνται για να επιτευχθεύ το μεγαλύτερο παιδαγωγικό αποτϋλεςμα. την ςυνϋχεια οι
ςπουδαςτϋσ αςχολούνται με την μϋθοδο ςχεδιαςμού παιδαγωγικών προγραμμϊτων και
δρϊςεων. Σϋλοσ εξετϊζονται και οι μϋθοδοι αξιολόγηςησ των παιδαγωγικών προγραμμϊτων.
Ιδιαύτερα αναλύεται η ςχϋςη μουςεύου και ςχολεύου.

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ

ελύδα 29

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12604
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΟΡΓΑΝΨΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ - ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΤΛΙΚΟΤ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι οι φοιτητϋσ να κατανοόςουν το ρόλο του μουςεύου ςτην εποχό τησ
πληροφορύασ και να εντρυφόςουν ςτη μεθοδολογύα και ςτο ςκοπό τησ τεκμηρύωςησ των
μουςειακών αντικειμϋνων. Ϊννοια τησ μουςειακόσ πληροφορύασ. Ϊννοια και ςκοπού τησ
τεκμηρύωςησ. Σο μουςεύο ωσ πληροφοριακόσ οργανιςμόσ. Η χρόςη τησ πληροφοριακόσ
τεχνολογύασ ςτα μουςεύα ςτο πϋραςμα του χρόνου. Πρότυπα τεκμηρύωςησ μουςειακών
ςυλλογών. Μεθοδολογύα τεκμηρύωςησ μουςειακών ςυλλογών.
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ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12701
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΕΨΝ ΜΟΤΕΙΨΝ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Σο μϊθημα επεκτεύνεται ςε πολλούσ τομεύσ τησ μουςειολογύασ και βαςύζεται ςτη γόνιμη ςύνθεςη
διαφορετικών αντικειμϋνων όπωσ ςτο marketing, management, ςτο ςχεδιαςμό εκθϋςεων, ςτισ
μουςειοπαιδαγωγικϋσ γνώςεισ αλλϊ και ςτισ επικοινωνικϋσ ςτρατηγικϋσ των ςύγχρονων
πολιτιςτικών οργανιςμών. Αναλύονται οι λόγοι που ςυνόθωσ ςυνηγορούν ςτην ύδρυςη ενόσ
νϋου μουςεύου και τα ςτϊδια που ακολουθούνται για την ύδρυςό του. Παρουςιϊζονται πολλού,
διαφορετικού και νϋοι τύποι μουςεύων, καθώσ επύςησ και αντιπροςωπευτικϊ παραδεύγματα τόςο
από το εξωτερικό όςο και από την Ελλϊδα νϋων μουςεύων ό μουςεύων που επεκτεύνονται. το
μϊθημα αναλύονται οι μελϋτεσ που απαιτούνται πριν την ύδρυςη ενόσ μουςεύου και τα ςτϊδια
που μεςολαβούν από την ιδϋα μϋχρι τα εγκαύνια. Οι φοιτητϋσ καλούνται να γνωρύςουν το πώσ
εκπονεύται μύα μουςειολογικό πρόταςη και τισ προδιαγραφϋσ που πρϋπει να ακολουθεύ. Σο
μϊθημα επύςησ δύνει μεγϊλη ϋμφαςη ςτη βιωςιμότητα των νϋων μουςεύων και ςτα ςτϋρεα
δεδομϋνα που πρϋπει να πατϊ η ύδρυςη ενόσ μουςεύου προκειμϋνου να δικαιολογεύ τα ποςϊ που
δαπανόθηκαν. Ο χαρακτόρασ του μαθόματοσ ακολουθεύ τα νϋα παγκόςμια οικονομικϊ δεδομϋνα
τησ οικονομικόσ κρύςησ και προτεύνει τρόπουσ για τη δημιουργύα και ανϊπτυξη μουςεύων που δε
θα μϋνουν ςτην αφϊνεια, θα εύναι ενεργϊ και αγαπητϊ ςτο κοινό. Λόγοι δημιουργύασ ενόσ
μουςεύου, ςτϊδια δημιουργύασ, ςτρατηγικού ςτόχοι ενόσ νϋου μουςεύου, τύποι μουςεύων,
ςύγχρονα μουςεύα, μουςεύα και τουριςμόσ. προδιαγραφϋσ για την ύδρυςη νϋου μουςεύου,
μεθοδολογύα μουςειολογικόσ πρόταςησ, εκπόνηςη μελετών, τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ,
βιωςιμότητα μουςεύου, ανϊλυςη SWOT, ςτοιχεύα μϊρκετινγκ και διούκηςησ μουςεύων.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12702
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΟΡΓΑΝΨΗ ΕΚΘΕΕΨΝ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η από μϋρουσ των ςπουδαςτών απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων
αναφορικϊ με το ςχεδιαςμό και την οργϊνωςη εκθϋςεων ςτο χώρο του μουςεύου και η
κατανόηςη του διεπιςτημονικού χαρακτόρα του προγρϊμματοσ πραγματοπούηςησ των
μουςειακών εκθϋςεων. Σο μϊθημα αποτελεύ μια ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ αρχϋσ που διϋπουν την
παρουςύαςη των αντικειμϋνων ςε εκθϋςεισ μουςεύων, διερευνώντασ την ϋννοια τησ εκθεςιακόσ
πρακτικόσ και εξετϊζοντασ τησ ιςτορικό εξϋλιξό τησ, ενώ παρϊλληλα ςτοχεύει ςτη διερεύνηςη
τησ ϋννοιασ και του ιδιαύτερου χαρακτόρα των μουςειακών εκθϋςεων, ςτην εξϋταςη των πηγών
ϊντληςησ των εκθεςιακών ιδεών, ςτην ανακϊλυψη τρόπων και μεθόδων παρουςύαςησ αλλϊ και
βελτύωςησ τησ προβολόσ των εκθεμϊτων, τησ διαμόρφωςησ των εκθεςιακών χώρων και τησ
παραγωγόσ των ερμηνευτικών μϋςων καθώσ και ςτην ανϊλυςη όλων των ςταδύων
προγραμματιςμού για την δημιουργύα και εγκατϊςταςη μιασ ϋκθεςησ. χεδιαςμόσ, Οργϊνωςη,
Προγραμματιςμόσ εκθϋςεων, Ερμηνεύα εκθεςιακών αντικειμϋνων, χεδιαςτικϋσ γνώςεισ,
εναριογραφύα, τρατηγικϋσ προβολόσ, Μοντελοπούηςη πληροφορύασ, Νοηματικϋσ
Πληροφορύεσ, Εκθεςιακϊ μϋςα.
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ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12703
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΓΛΨΑ & ΕΙΚΟΝΕ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
το θεωρητικό επύπεδο του μαθόματοσ γνωςτοποιούνται τα ςτϊδια εξϋλιξησ τησ ελληνικόσ
γραφόσ, οι ςυνιςταμϋνεσ δημιουργύασ διαλϋκτων και ιδιωμϊτων και η ςημαςύα τουσ ςτη
διαμόρφωςη τησ πολιτιςμικόσ μασ κληρονομιϊσ. υζητούνται και ςχολιϊζονται, επύςησ, οι εποχϋσ
κατϊ τισ οπούεσ η γλώςςα καθύςταται το πρόςφορο εργαλεύο για πολιτιςμικϋσ επιβολϋσ (π.χ.
αττικιςμόσ – αρχαώςμόσ). το κειμενοκεντρικό επύπεδο πραγματοποιεύται η επεξεργαςύα
αντιπροςωπευτικών παραδειγμϊτων από ϋγγραφα, παπύρουσ, ιερατικϊ βιβλύα, ςυγγρϊμματα
φιλολόγων και γραμματικών που ςυνιςτούν μϊρτυρεσ του τρόπου καθιϋρωςησ τησ γραφόσ, τησ
διϊδοςόσ τησ, τησ επύδραςόσ ςτον προφορικό λόγο, των μετεξελύξεών τησ και ϋχουν καθιερωθεύ
ωσ πολιτιςτικϊ αγαθϊ με εξϋχουςα κοινωνικό και πολιτικό αξύα. Πιςτοποιεύται, επομϋνωσ, ο
διαχρονικόσ – ςυγχρονικόσ χαρακτόρασ τησ γλώςςασ ωσ γλώςςα, δηλαδό, των ςυναλλαγών
(Lingua Franca) και ςυγχρόνωσ ωσ γλώςςα πολιτιςμικό (Kultursprache). το θεωρητικό επύπεδο
με βϊςη την προώπϊρχουςα γνώςη ςε ζητόματα ιςτορύασ τϋχνησ αναλύεται το δομικό πλαύςιο
αναπαραγωγόσ πολιτιςτικών προώόντων, οι ςυνιςτώςεσ δημιουργύασ τουσ, οι ςημειολογικϋσ
τουσ ςυνϊφειεσ, η προκαλούμενη ανϊδραςη των δεκτών τουσ. το πρακτικό επύπεδο
χρηςιμοποιούνται εικόνεσ και εικονικϋσ αναπαραςτϊςεισ ωσ αφορμό για την υλοπούηςη
εκθεςιακών ςεναρύων. Η χρόςη πολλαπλών παραδειγμϊτων αναδεικνύει τισ ιδιαιτερότητεσ
διαφόρων κατηγοριών εικονικού υλικού και τισ ανϊγκεσ ςυντόρηςησ και προβολόσ του. Οι
φοιτητϋσ ϋρχονται ςε επαφό με πληθώρα κατηγοριών εικονικών αναπαραςτϊςεων και
αναλαμβϊνουν εργαςύεσ δημιουργικόσ αποδόμηςησ τησ πληροφορύασ του περιεχομϋνου του
εικονικού υλικού, αλλϊ και ευφϊνταςτησ προβολόσ ςτο πλαύςιο ςχεδύαςησ μιασ ϋκθεςησ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
12704
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι οι ςπουδαςτϋσ να γνωρύζουν ςυςτόματα θεώρηςησ και βαςικϊ
εννοιολογικϊ δεδομϋνα τησ Ιςτορύασ τησ Ελληνικόσ Αρχιτεκτονικόσ και τησ μνημειακόσ
τοπογραφικόσ διϊρθρωςησ ςτον χώρο και το χρόνο. Να αξιολογούν τα μορφολογικϊ μοτύβα και
τισ ανϊγκεσ τησ πολεοδομικόσ διϊρθρωςησ και των μνημεύων καθεμιϊσ περιόδου ςε ςυνϊρτηςη
με τα κοινωνικο-πολιτικϊ και πολιτιςμικϊ δρώμενα εντόσ των οπούων αρχιτεκτονικϊ ςτοιχεύα
και ρυθμού διαμορφώθηκαν. Αντικεύµενο του µαθόµατοσ εύναι η εμβϊθυνςη ςτη γνώςη των
δομών, των ςυςτατικών ςτοιχεύων τα οπούα καθορύζουν τισ αρχϋσ τησ Ιςτορύασ τησ
Αρχιτεκτονικόσ και τησ Μνημειακόσ Σοπογραφύασ. Αναλύονται οριςμού, βαςικϋσ ϋννοιεσ και
γύνονται αναφορϋσ ςτο αντικεύμενο, τη μεθοδολογύα και τουσ ςτόχουσ του μαθόματοσ.
Μελετϊται επιςταμϋνα το χρονικό τησ ανθρώπινησ δημιουργικότητασ, τα υλικϊ δομόσ, οι
τεχνοτροπύεσ, οι ρυθμού, οι εικαςτικϋσ φόρμεσ που αναπτύςςονται και εξελύςςονται ςτο πεδύο
τησ Αρχιτεκτονικόσ ςτον ευρύτερο ελληνικό χώρο από τη γϋνεςη τησ μϋχρι τα μϋςα του 20ο αι.
Επύςησ, πραγματοποιεύται εννοιολογικό αξιολόγηςη των κριτόριων εκφραςόσ, που ςχετύζονται
με τη Υιλοςοφύα, την Αιςθητικό, την πολιτικό και την πολεοδομύα. Η µελϋτη των
αρχιτεκτονικών ϋργων και µνηµεύων θα εύναι λεπτοµερόσ για την κατανόηςη και την αξιολόγηςό
τησ πολεοδοµικόσ ςυγκρότηςησ οικιςμών – ιερών χώρων και το πωσ αυτού εντϊςςονται ςτο
περιβϊλλον.
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

13501
ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΦΟΤ Ε ΕΥΑΡΜΟΓΕ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΜΕΙΚΣΟ
3Θ, 3Ε

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Βαςικϊ ςτοιχεύα του ψηφιακού όχου. Δημιουργύα και μετϊδοςη του όχου. Σρόποσ αντύληψησ
όχου από τον ϊνθρωπο. Βαςικϊ ςτοιχεύα ψυχοακουςτικόσ. Ακουςτικό χώρων. Καταγραφό του
όχου. Μετατροπό αναλογικό ςε ψηφιακό ςόμα. Δειγματοληψύα – Κωδικοπούηςη.
Μοντελοπούηςη όχου. τατιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ του όχου. Υαςματικϊ χαρακτηριςτικϊ του
όχου. Φρονικϊ χαρακτηριςτικϊ του όχου. Φωρικϊ χαρακτηριςτικϊ του όχου. Χηφιακό
επεξεργαςύα όχου ςτο πεδύο τησ ςυχνότητασ. Βαςικϋσ τεχνικϋσ και αλγόριθμοι βελτύωςησ
ποιότητασ όχου. Αποθορυβοπούηςη, αφαύρεςη αντόχηςησ, εντοπιςμόσ θϋςησ ηχητικών πηγών,
διαχωριςμόσ ταυτόχρονων ςημϊτων. Επεξεργαςύα ομιλύασ. Επεξεργαςύα Μουςικόσ. Εξαγωγό
παραμϋτρων και χαρακτηριςτικών ςημϊτων όχου ομιλύασ και μουςικόσ. Παρουςύαςη τεχνικών
βελτύωςησ - αποκατϊςταςησ ποιότητασ όχου πολιτιςτικού αρχειακού υλικού.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
13502
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ διαπολιτιςμικόσ επικοινωνύασ – τησ θεωρύασ παραγωγόσ και ερμηνεύασ
ςημεύων και νοημϊτων μεταξύ διαφορετικών πολιτιςμικών ομϊδων. Οι ϋννοιεσ αυτϋσ
προορύζονται για εφαρμογό: α) ςτη ςφαύρα του πολιτιςμού και τησ διαπολιτιςμικόσ
επικοινωνύασ, δηλαδό ςτην ανϊλυςη των πολιτιςμών (μύθων, γλώςςασ, επιςτόμησ, και ϊλλων
πολιτιςμικών φαινομϋνων), β) ςτη ςφαύρα τησ εκπαύδευςησ, δηλαδό ςτη μετϊδοςη του κόςμου
των νοημϊτων. Μοντϋλα επικοινωνύασ. Πολιτιςμόσ και επικοινωνύα. Σο αντικεύμενο τησ
ςημειολογύασ. Η ϋννοια του ςημεύου ςτην ιςτορύα του πολιτιςμού. Η θεωρύα ςημεύων του
Ferdinand de Saussure. Η θεωρύα ςημεύων του Charles S. Peirce. Βαςικϊ θϋματα τησ θεωρύασ
ςημεύων. Αναπαρϊςταςη και τροπικότητα. Δομικϋσ ςχϋςεισ: υποδεύγματα και ςυντϊγματα.
Τποδειγματικό και ςυνταγματικό ανϊλυςη. Θεωρύα νοόματοσ. ημεύο και νόημα. Τποδόλωςη,
ςυμπαραδόλωςη και μύθοσ. Ρητορικού τρόποι. Κώδικεσ. Κωδικοπούηςη και αποκωδικοπούηςη.
Εκπαιδευτικό ςημειωτικό. ημειολογύα και πληροφορικό. Η θεωρύα ςημεύων και η επικοινωνύα
ανθρώπου-μηχανόσ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
13503
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΦΨΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΛΤΜΕΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΜΕΙΚΣΟ
ΩΡΕ
3Θ, 3Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
O ςυνδυαςμόσ των διαδραςτικών πολυμϋςων με την προβληματικό τησ τϋχνησ, δημιουργούν
καινούργιεσ μορφϋσ και δυνατότητεσ καλλιτεχνικόσ δημιουργύασ. τόχοσ του μαθόματοσ εύναι ο
ςυνδυαςμόσ νϋων τεχνολογιών, τεχνητόσ νοημοςύνησ, αιςθητόρων, επεξεργαςύασ εικόνασ, όχου,
ςυνδυαςμού μϋςων και ο πειραματιςμόσ ςτη θεωρύα και την πρϊξη προκειμϋνου να εξελιχθεύ η
εφαρμογό τουσ ςτην τϋχνη για την δημιουργύα ολοκληρωμϋνων ςυςτημϊτων και
εγκαταςτϊςεων. Σο μϊθημα επεκτεύνεται ςε θϋματα όπωσ οι τεχνικϋσ προηγμϋνου διαδραςτικού
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προγραμματιςμού, την ανϊπτυξη ειδικών περιβαλλόντων διεπαφόσ για διαδραςτικϋσ τϋχνεσ και
ϋξυπνα ςυςτόματα αποφϊςεων μϋςα από περιβϊλλοντα προγραμματιςμού πολυμϋςων.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

13504
ΓΡΑΥΙΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΑΙ ANIMATION ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ &
ΣΟΤΡΙΜΟ
ΜΕΙΚΣΟ
3Θ, 3Ε

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Μεταςχηματιςμού ςτισ δύο και τισ τρεισ διαςτϊςεισ. Ομογενεύσ υντεταγμϋνεσ. ύνθεςη
Μεταςχηματιςμών. Διδιϊςτατοι Μεταςχηματιςμού Παρϊςταςησ (Window -to-Viewport
Transformation). Πύνακεσ Μεταςχηματιςμών ςτο Φώρο Σριών Διαςτϊςεων. Αποκοπό ςτισ Δύο
Διαςτϊςεισ. Αποκοπό ευθειών. Αποκοπό πολυγώνων. Αποκοπό ςτισ Σρεισ Διαςτϊςεισ. Προβολϋσ
3Δ ςε 2Δ. Παραμετρικϋσ Καμπύλεσ και Επιφϊνειεσ. Καμπύλεσ Bezier. Καμπύλεσ B-Spline.
Αλγόριθμοι Απόκρυψησ. Διαγραφό Πύςω Επιφανειών. Αλγόριθμοι Απόκρυψησ Ακμών.
Αλγόριθμοι Απόκρυψησ Επιφανειών. Απόκρυψη Σριδιϊςτατων Μαθηματικών Επιφανειών.
Μοντϋλα φωτιςμού. Μοντϋλα ανϊκλαςησ. Αλγόριθμοι φωτιςμού με βϊςη το μοντϋλο Phong.
Απεικόνιςη υφόσ και ανϊγλυφου. Μεταςχηματιςμού ςτον χώρο τησ υφόσ. Αλγόριθμοι
παρακολούθηςησ ακτύνασ (ray tracing). Βαςικό μϋθοδοσ παρακολούθηςησ ακτύνασ. Σομϋσ
ακτύνασ με αντικεύμενα. υνθετικϋσ ταινύεσ. Παραδεύγματα – Εφαρμογϋσ τουσ. Σεχνικϋσ
Παρεμβολόσ. Γραμμικό – μη γραμμικό παρεμβολό. Σετραγωνικό και κυβικό παρεμβολό.
Παραμετρικϋσ τεχνικϋσ παρεμβολόσ. Η τετραγωνικό και κυβικό παραμετρικό παρεμβολό. Η
ερμητιανό και η παραβολικό παρεμβολό. Παρεμβολό με καμπύλεσ Bezier. Σρόποι δημιουργύασ
ςυνθετικών ταινιών. Η μϋθοδοσ με τα καρϋ κλειδιϊ. Η μϋθοδοσ του ςταθερού ςκηνικού. Η
διεργαςιακό μϋθοδοσ. Αντικεύμενα με ςυνδϋςμουσ. Αλληλεπιδραςιακό μϋθοδοσ. Παραςταςιακό
μϋθοδοσ. Ελεύθερη παραμόρφωςη, ανυςματικό παραμόρφωςη. υνθετικού ϊνθρωποι.
Μεταμόρφωςη. Η μετακύνηςη με τεχνικϋσ splines. Μετακύνηςη με διανύςματα. .Ωλλεσ τεχνικϋσ
μεταμόρφωςησ. Μεταμόρφωςη ταινιών. Μεταμόρφωςη πολλαπλών εικόνων. Μεταμόρφωςη ςε
3 διαςτϊςεισ. Παρουςύαςη πραγματικών εφαρμογών τριςδιϊςτατων γραφικών και animation ςε
πολιτιςτικϋσ εφαρμογϋσ.
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ΕΞΑΜΗΝΟ Σ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

13601
ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Ε ΕΥΑΡΜΟΓΕ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΜΕΙΚΣΟ
3Θ, 3Ε

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Βαςικϊ ςτοιχεύα ψηφιακών εικόνων. Μεταςχηματιςμού Εικόνων. Ο μεταςχηματιςμόσ Fourier.
Βαςικϋσ ιδιότητεσ του μεταςχηματιςμού Fourier. Ο μεταςχηματιςμόσ FFT. Αλγόριθμοι
βελτύωςησ τησ ποιότητασ των εικόνων. Βελτύωςη με χρόςη τεχνικών ςτο πεδύο του χώρου και
ςτο πεδύο τησ ςυχνότητασ. Αποκατϊςταςη εικόνασ. χεδιαςμόσ φύλτρων αποκατϊςταςησ
εικόνασ. Κατϊτμηςη εικόνασ. Αλγόριθμοι ανύχνευςησ ςημεύου ςε εικόνα. Αλγόριθμοι ανύχνευςησ
γραμμών ςε εικόνα. Αλγόριθμοι ανύχνευςησ ακμών εικόνασ. υνδυαςτικό ανύχνευςη. Σεχνικϋσ
κατωφλύωςησ. Κατϊτμηςη με χρόςη region-oriented αλγορύθμων. Region growing, region
merging, region splitting. Εφαρμογό τεχνικών βελτύωςησ ποιότητασ εικόνασ και αποκατϊςταςησ
ςε πολιτιςτικό αρχειακό υλικό.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

13602
ΦΕΔΙΑΜΟ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΣΟΤΡΙΜΟ
ΜΕΙΚΣΟ
3Θ, 3Ε

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι η ειςαγωγό των ςπουδαςτών ςτισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ διαδραςτικόσ
ηλεκτρονικόσ εκπαύδευςησ, με την χρόςη εφαρμογών πολυμϋςων και computer games. Σο
μϊθημα αποςκοπεύ ςτην ειςαγωγό, αλλϊ και την εμπεριςτατωμϋνη προςϋγγιςη τησ δημιουργύασ
εκπαιδευτικών εφαρμογών οι οπούεσ μϋςα από το παιχνύδι θα παρουςιϊζουν διαφορετικϊ το
πολιτιςτικό προώόν ςε μουςεύα ό πολιτιςτικούσ χώρουσ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
13603
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
κοπόσ μαθόματοσ εύναι η ϋρευνα ςτισ νϋεσ μορφϋσ επικοινωνύασ (digital,social media
advertising, storytelling, gamification), ςυμμετοχόσ (engagement) και μϊρκετινγκ (inbound
marketing, mobile marketing) ςτην εποχό των κοινωνικών δικτύων και του mobile web. Ψσ
γενικό πλαύςιο αναφορϊσ θεωρεύται μια κοινωνύα και οικονομύα που ςτηρύζεται όλο και
περιςςότερο ςτη ςυν-creation,τη ςυνεργαςύα και την καινοτομύα, τον πειραματιςμό και το
μούραςμα (sharing economy) εμπειριών, γνώςεων, προιόντων και υπηρεςιών (collaborative
production/ collaborative consumption). Πεδύο δρϊςησ και ςκϋψησ εύναι οι πόλεισ ωσ ανοιχτϋσ
και δυναμικϋσ πλατφόρμεσ ςυν-οργϊνωςησ, ςχεδιαςμού και δημιουργύασ προιόντων και
υπηρεςιών-πολιτιςμού, ομϊδεσ με ανατρεπτικό (disruptive) πολιτιςτικό/ κοινωνικό δρϊςη,
επιχειρόςεισ και startups που φιλοδοξούν να “αλλϊξουν τον κόςμο”, co-working hubs,
networkingevents, mobileapps, cityapps.

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ
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ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

13604
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΨΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
ΜΕΙΚΣΟ
3Θ, 3Ε

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Η βιομηχανύα των Μϋςων βρύςκεται ςόμερα ςτο επύκεντρο ριζικών αλλαγών καθώσ η ανϊπτυξη
των νϋων τεχνολογιών τησ πληροφορύασ και επικοινωνύασ αλλϊ και η ψηφιοπούηςη του
περιεχομϋνου μεταβϊλλουν το πεδύο των ςύγχρονων Μϋςων. Σι εύναι ϋνα οπτικοακουςτικό ϋργο
και πωσ αυτό εντϊςςεται ςτα παραδοςιακϊ και ςύγχρονα μϋςα. Πωσ οι εξελύξεισ ςτισ νϋεσ
τεχνολογύεσ ςχετύζονται με τα οπτικοακουςτικϊ ϋργα (εικονικϋσ αναπαραςτϊςεισ και
ξεναγόςεισ, διαδραςτικϊ ϋργα, κα). Σο τελικό πρακτικό προώόν του μαθόματοσ μπορεύ να ϋχει τη
μορφό μιασ ταινύασ μικρού μόκουσ ςε μορφό DVD μη-γραμμικόσ πλοόγηςησ ό διαδραςτικόσ
εφαρμογόσ.

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ
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ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
13701
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Ορύζοντασ την κουλτούρα των Social Media. Social Media και οικονομύα τησ γνώςησ: ‘η ςοφύα
των πολλών’. Πολιτιςτικό Διαχεύριςη και Social Media: αλλαγϋσ και προκλόςεισ. Δημιουργύα
ςυνεργατικών δικτύων. Φτύζοντασ ςχϋςεισ με το κοινό: η διαδικαςύα του ‘co-curation’.
Αξιοπούηςη των Social Media ςτην ανεύρεςη πόρων. χεδιϊζοντασ καμπϊνιεσ ςτα Social Media.
Καινοτομύα και νϋεσ τεχνολογύεσ. Εκπαύδευςη 2.0: Social Media και εκπαύδευςη ςτουσ
πολιτιςτικούσ οργανιςμούσ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

13702
ΧΗΥΙΑΚΗ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ
ΜΕΙΚΣΟ
3Θ, 3Ε

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Σο μϊθημα αςχολεύται με την παραγωγό ψηφιακών οπτικοακουςτικών ϋργων που καλύπτουν
τισ ανϊγκεσ τησ Διαφόμιςησ και των Δημοςύων χϋςεων τόςο τουσ κοινωφελεύσ και
πολιτιςτικούσ οργανιςμούσ, μουςεύα, ςωματεύα και ιδρύματα, όςο και ςτισ κερδοςκοπικϋσ
επιχειρόςεισ. Mϋςα από προβολϋσ ςχετικών ταινιών, εξετϊζονται όλα τα ςτϊδια παραγωγόσ, από
το ςχεδιαςμό ωσ το τελικό προώόν, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτο ςενϊριο και την οπτικοπούηςη του
περιεχομϋνου. Δύνονται θεωρητικϋσ και πρακτικϋσ αςκόςεισ ϋρευνασ, οργϊνωςησ,
ςεναριογραφύασ και παραγωγόσ ςχετικού υλικού. Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ αφόγηςησ ςτα
οπτικοακουςτικϊ ϋργα , δηλαδό ςτο ςχεδιαςμό τησ επεξεργαςύασ και οπτικοπούηςησ
περιεχομϋνου. Αναλύεται η ςημαςύα τησ κεντρικόσ ιδϋασ, τησ δομόσ, τησ ύπαρξησ χαρακτόρων
και τησ αξιοπούηςησ των εκφραςτικών μϋςων ςτην ανϊπτυξη των οπτικοακουςτικών ϋργων.
Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτα μη-αφηγηματικϊ ϋργα, καθώσ εξετϊζονται οι πλϋον δημοφιλεύσ
μορφϋσ τϋτοιων ϋργων (από το ρεπορτϊζ ωσ το βύντεο κλιπ και το εκπαιδευτικό βύντεο). Οι
αςκόςεισ εύναι θεωρητικϋσ και πρακτικϋσ.
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

13703
ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΤΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ
ΣΟΤΡΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ
ΜΕΙΚΣΟ
3Θ, 3Ε

ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Βαςικϋσ ϋννοιεσ, οριςμού και αρχϋσ εικονικόσ και επαυξημϋνησ πραγματικότητασ. Ανϊλυςη
μεθόδων ςύνθεςησ εικονικών κόςμων. Αρχϋσ τησ τεχνητόσ νοημοςύνησ και εικονικό επαυξημϋνη πραγματικότητα. χεδύαςη και δημιουργύα μοντϋλων ϋξυπνων αλληλεπιδραςτικών
αντικειμϋνων. Φρόςη «ϋξυπνων» αιςθητόρων για τη διϊδραςη με τουσ εικονικούσ κόςμουσ και
τον ϋλεγχο των εικονικών μοντϋλων. υνδυαςμόσ φορητών ςυςκευών όχου, εικόνασ,
επεξεργαςύασ δεδομϋνων και ςυςτημϊτων εντοπιςμού θϋςησ για την επαύξηςη τησ
πραγματικότητασ. Παρουςύαςη ςυςτημϊτων ανϊπτυξησ μοντϋλων εικονικόσ και επαυξημϋνησ
πραγματικότητασ. Παραδεύγματα μϋςων καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ και ολοκληρωμϋνων
διαδραςτικών ϋργων με την χρόςη προηγμϋνων τεχνικών και τεχνολογιών εικονικόσ και
επαυξημϋνησ πραγματικότητασ. Η τεχνολογύα τησ εικονικόσ και επαυξημϋνησ πραγματικότητασ
ςτο διαδύκτυο, ςχετικϋσ μϋθοδοι και εφαρμογϋσ.

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ
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ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
13704
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
BRANDING, ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ
ΕΙΔΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ
ΩΡΕ
4
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ECTS)
6
Οριςμόσ και θεωρύα του branding. Ιςτορικϊ ςτοιχεύα και ανϊπτυξη του. Δημιουργύα και χρόςη
των brands. Η βιομηχανύα των brands ςτον τουριςμό και τον πολιτιςμό. Ο ρόλοσ των ψηφιακών
και κοινωνικών μϋςων ςτην αλλαγό τησ ςχϋςησ μεταξύ των brands και του καταναλωτικού
κοινού. Οι αλλαγϋσ του ρόλου του μϊρκετινγκ, τησ προώθηςησ και του ςχεδιαςμού (design) και η
θϋςη τουσ ςτην παγκόςμια οικονομύα. Αναλυτικό παρουςύαςη τησ χρόςησ του branding ςτουσ
διαφορετικούσ τύπουσ οργανιςμών Δημόςιων, Ιδιωτικών, Μη Κυβερνητικών Οργανώςεων
(ΜΚΟ), Υιλανθρωπικών κ.α. Παρουςύαςη των ερευνητικών εργαλεύων που εύναι απαραύτητα για
την κατανόηςη και αξιολόγηςη του τρόπου με τον οπούο οι καταναλωτϋσ αλληλεπιδρούν με τα
brands των τουριςτικών και πολιτιςτικών προώόντων. Σρόποι δημιουργύασ εταιρικόσ
ταυτότητασ πολιτιςτικών και τουριςτικών προώόντων. Παρουςύαςη τεχνικών city και nation
branding ωσ τουριςτικών / πολιτιςτικών προώόντων.

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ
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