
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική Σχολή 
ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0126 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/diakheirise-tekhnologias-kai-
kainotomias 

(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 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν μια καλύτερη κατανόηση των βασικών 
θεμάτων διαχείρισης της τεχνολογίας και της καινοτομίας, και των σχετικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές 
θα είναι σε θέση: 
• Να κατανοούν τις έννοιες της εφεύρεσης, της τεχνολογίας, της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, και της καινοτομίας,  
• Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις διαφορετικές στρατηγικές για την καινοτομία 
και τις διαδικασίες διαχείρισης που απορρέουν από καθεμία,  
• Να κατανοούν πως μπορούν να ενσωματώσουν καλύτερα τη διάσταση της 
τεχνολογίας στην επιδίωξή τους για εμπορική επιτυχία.  
• Να προσδιορίζουν καλύτερα τις τεχνολογικές ανάγκες και απαιτήσεις μιας 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η επιτυχής καινοτομία σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες καθίσταται ολοένα και 
πιο σημαντική για στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι επιχειρήσεις που 
καινοτομούν μεγεθύνονται ταχύτερα, έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα και είναι πιο 
επικερδείς από τις μη καινοτόμες. Η καινοτομία, όμως, είναι μια δραστηριότητα υψηλού 
ρίσκου, καθώς πολλές από τις νέες τεχνολογίες δεν καταφέρνουν να μετατραπούν σε νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες προς κατανάλωση.  
Το μάθημα ξεκινά με ορισμούς βασικών εννοιών: τι είναι καινοτομία, τι είναι Έρευνα και 
Ανάπτυξη και γιατί είναι σημαντικές για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, εξετάζει 
την έννοια του κύκλου ζωής μιας τεχνολογίας και πως αυτή συνδυάζεται με τον κύκλο ζωής 
προϊόντων και αγορών που συνδέονται με αυτή  την τεχνολογία. Οι φοιτητές μέσα από 
συγκεκριμένα παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης ανακαλύπτουν τους τρόπους με τους 
οποίους η τοποθέτηση στην αγορά, οι τακτικές, και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν τη εξέλιξη και διάχυση μιας καινοτομίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, μελετώνται επίσης η εμπορική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η 
μετατροπή τους σε επιτυχημένες καινοτομίες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να 
διερευνήσουν και άλλους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να 
ιδιοποιηθούν και να εκμεταλλευτούν τα οφέλη μιας καινοτομίας  
 

επιχείρησης ως σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξή της και να αξιολογούν τα μέσα για τη 
πρόσβασή της σε τεχνολογικές λύσεις. 
• Να εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές για την επιλογή τεχνολογικών 
προγραμμάτων και την επένδυση σε συγκεκριμένες τεχνολογίες.  
• Να αξιολογούν και να εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές για την οργάνωση τον 
εντοπισμό, και την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας 
• Να κατανοούν τα προβλήματα που αναδύονται στις συνεργασίες μεταξύ 
εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.  
 
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  

Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η 

2η 

• Εισαγωγή - Βασικές έννοιες, ορισμοί και περιεχόμενο της διαχείρισης 

τεχνολογίας 

3η • H εξέλιξη της τεχνολογίας και των αγορών 

• Η έννοια του κύκλου ζωής 
• Κύκλος ζωής της τεχνολογίας (Technology cycle) και κύκλος ζωής 

αγοράς (market cycle) 

4η 

5η  

• Εκμετάλλευση της Τεχνολογίας για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

• Συμπληρωματικοί πόροι (complementary assets) 

• Ιδιοποίηση τεχνολογίας (appropriability) 

• Τεχνολογικά πρότυπα (Standards) και η οικονομική τους σημασία 

 

6η • Τεχνολογία, Καινοτομία, και Στρατηγική  

7η • Έρευνα και Ανάπτυξη, Μάθηση και Στρατηγική 

• Επιλογή τεχνολογικών προγραμμάτωv 

8η • Πρόοδος 

9η • Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνολογικές συνεργασίες 

10η • Οργανωτικές ικανότητες για την ανάπτυξη καινοτομίας 

11η • H χρηματοδότηση της Καινοτομίας 

12η • Η καινοτομία στην Ελλάδα: Η εικόνα των Ελληνικών επιχειρήσεων 

13η • Σύνοψη - Επανάληψη 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

H διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε διαλέξεις 

και παρουσίαση/συζήτηση μελετών περίπτωσης. Η 

ενεργός συμμετοχή των φοιτητών είναι απαραίτητη 

και βοηθά στη κατανόηση των βασικών εννοιών και 

εργαλείων του μαθήματος. Παράλληλα, μέσα από την 

παρουσίαση μελετών περίπτωσης από τον διεθνή 

χώρο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να 

κατανοήσουν τις πολύπλοκες διεργασίες που 

συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να 

συμβάλλουν στην κριτική αξιολόγηση των διαφόρων 

μεθόδων και προσεγγίσεων που προτείνονται και 

εφαρμόζονται για τη στρατηγική διαχείριση της 

τεχνολογίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήση βίντεο για την παρουσίαση μελετών 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

περίπτωσης (μέσω Youtube) 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

20 

Συγγραφή εργασίας 20 

Μελέτη βιβλιογραφίας 25 
Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

30 

Πρόοδος 3 

Εξετάσεις 3 
  
  

Σύνολο Μαθήματος  140 
 

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. 

Οι εξετάσεις γίνονται στην ελληνική γλώσσα και 
περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και 
κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος. 
Αναλυτικότερα, η εξεταστική διαδικασία 
περιλαμβάνει: 
• Μία (1) υποχρεωτική ενδιάμεση πρόοδο (30%) - 

Οι φοιτητές περασμένων ετών και οι επί πτυχίω 
φοιτητές δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν στην 
ενδιάμεση πρόοδο.  

• Μικρές προαιρετικές εργασίες (τουλάχιστον 5) 
που ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων - (20%). Οι εκφωνήσεις 
περιλαμβάνονται στις διαφάνειες των 
μαθημάτων. 

• Ένα τελικό διαγώνισμα σε όλη τη διδαχθείσα ύλη 
(70% ή 50%). 

 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1) Schilling, Melissa (2016) Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογικής Καινοτομίας, 

Εκδόσεις Broken Hill - Πασχαλίδης. 

2) White, M. & G. Burton (2010- Ελληνική Έκδοση) Η Στρατηγική Διαχείριση της 

Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. 

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται κεφάλαια από τα εξής βιβλία: 

• Cabral, L. (2003) Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. Κεφ. 16,17 

Συμπληρωματικά: 



1.Κομνηνός Νίκος, Κυργιαφίνη Λίνα, και Σεφερτζή Έλενα (επιμ) (2001) Τεχνολογίες 

Ανάπτυξης Καινοτομίας σε Περιφέρειες και Συμπλέγματα Παραγωγής, Αθήνα: 

Εκδόσεις: Gutenberg. 

2.Σπαής Γεώργιος (2007) Εισαγωγή στη Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών, 

Αθήνα: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. 

3.Γεωργαντά Ζωή, (2003) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες, Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ.  

4.Κονταράτος, Α. (2006) Η Τέχνη της Διοίκησης της Επιστημονικής και Τεχνολογικής 

Έρευνας, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

5.Afuan, A. (2003) Innovation Management, Oxford University Press.  

 
 
 

 

 


