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σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η οικονομική επιστήμη εξαίρει τη σημασία του ανταγωνισμού για τη βελτίωση της
παραγωγικής, διανεμητικής και δυναμικής αποτελεσματικότητας καθώς και τη
γενικότερη αύξηση της κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας. Στα πλαίσια αυτά η
Βιομηχανική Οικονομική αποτελεί έναν από τους κλάδους αιχμής της σύγχρονης
μικροοικονομικής. Σε αντίθεση με την κλασική οικονομική που βασίζεται συνήθως
σε υποθέσεις πλήρους και τέλειου ανταγωνισμού καθώς και αποτελεσματικότητας
των αγορών, η Βιομηχανική Οικονομική επιχειρεί μία πιο πραγματιστική
προσέγγιση στα σύγχρονα οικονομικά προβλήματα, αναγνωρίζοντας και
μελετώντας τις υφιστάμενες στρεβλώσεις και ατέλειες στη λειτουργία των αγορών.
Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμφάνιση
ολιγοπωλιακής ή ολιγοψωνιακής δύναμης ορισμένων παραγόντων της αγοράς
καθώς και των προβλημάτων που προκύπτουν από την πιθανή κατάχρηση της
δεσπόζουσας θέσης τους. Θέματα πληροφόρησης των συμμετεχόντων στις αγορές

και οι συνέπειες της διαφοροποίησης του προϊόντος και των συγχωνεύσεων
εξετάζονται διεξοδικά. Αναλύονται παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης από
συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν
αποκτήσει σειρά θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε σχέση με τη
βιομηχανική οικονομική και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει αυτή
στην χάραξη πολιτικής ανταγωνισμού. Ως προς τις δεξιότητες, αναπτύσσεται η
χρήση της λογικής και της συνθετικής και δημιουργικής σκέψης στο επιστημονικό
πεδίο της βιομηχανικής οικονομικής. Τέλος, ως προς τις ικανότητες, και μέσα από
τη σχετική συζήτηση στις διαλέξεις του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν
μεγαλύτερη αυτονομία σκέψης και δυνατότητα εφαρμογής των θεωρητικών
εννοιών της βιομηχανικής οικονομικής στην πράξη. Με αυτό τον τρόπο και στα
πλαίσια ενός πραγματιστικού οικονομικού περιβάλλοντος, αυξάνεται η
υπευθυνότητά τους και οι δυνατότητές τους για επαγγελματική ή και προσωπική
ανέλιξη.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Τι είναι Βιομηχανική Οικονομική
Μεγιστοποίηση Κέρδους – Οικονομίες Κλίμακας, Φάσματος και Δικτύων
Μονοπώλιο και Ρύθμιση
Τέλειος και Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός
Ολιγοπώλιο, Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγική
Οριζόντια και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος
Εμπόδια Εισόδου και Εξόδου από την Αγορά
Δεσπόζουσα Θέση και Κατάχρηση αυτής – Οριζόντια Ολοκλήρωση
Κάθετες Σχέσεις και Κάθετη Ολοκλήρωση
Βιομηχανική Οικονομική, Έρευνα και Ανάπτυξη
Ζητήματα Πολιτικής και Άσκησης Αποτελεσματικής Πολιτικής Ανταγωνισμού

Η θεωρητική προσέγγιση των συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων συμπληρώνεται
από ανάλυση πραγματικών μελετών περίπτωσης και εξέταση εναλλακτικών
υποθετικών οικονομικών συνθηκών και καθεστώτων.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS

 Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (παρουσιάσεις σε
power point).
 Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της
πλατφόρμας του eclass και email.
 Ανάρτηση διαφανειών και υλικού μαθήματος
στην πλατφόρμα του eclass.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
86

Σύνολο Μαθήματος

125

Δραστηριότητα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Κάθε φοιτητής (-τρια) έχει τη δυνατότητα να
διαλέξει τη μέθοδο που προτιμά για την
αξιολόγηση των επιδόσεών του (της), επιλέγοντας
ανάμεσα στον σταδιακό ή τον τελικό έλεγχο. Πιο
συγκεκριμένα,
ο
έλεγχος
κατά
στάδια
περιλαμβάνει ενδιάμεση γραπτή εξέταση
βαρύτητας 40% και τελική γραπτή εξέταση
βαρύτητας 60% επί του τελικού βαθμού. Στην
περίπτωση του τελικού ελέγχου το ποσοστό
βαρύτητας της τελικής γραπτής εξέτασης
ανέρχεται σε 100%. Οι φοιτητές (-τριες) έχουν
επίσης
τη
δυνατότητα
να
εκπονήσουν
προαιρετικά γραπτή εργασία η οποία μπορεί να
προσθέσει μέχρι 1,5 βαθμό στην τελική
βαθμολογία. Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική
γλώσσα.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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