
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0180 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 

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 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού Υποβάθρου  
Επιλογής Κατεύθυνσης (Μηχανική της Διοίκησης) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(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 

 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
 

 Να κατανοούν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων. 

 Να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης νέων τεχνολογικών προϊόντων και 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.  

 Να μάθουν και να εφαρμόζουν τις έννοιες και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα μέσα από 
παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης.  

 Να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων σχεδιάζοντας το δικό τους 
προϊόν. 

 Να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά καθώς η ομαδική και συνεργατική εργασία είναι 
κρίσιμες για την επιτυχία νέων προϊόντων. 

 

 

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  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις καθώς 
η επιτυχία τους μπορεί να τις οδηγήσει σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξήσει την 
αξία για τους μετόχους. Ωστόσο, η καινοτομία, και ειδικά η δημιουργία προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας, είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη διαδικασία και τα περισσότερα νέα προϊόντα 
αποτυγχάνουν στην αγορά. Συχνά, η αποτυχία οφείλεται σε μια αναποτελεσματική διαδικασία 
σχεδιασμού, οργάνωσης, και διαχείρισης των νέων προϊόντων η οποία είναι μια κρίσιμη ικανότητα 
για όλους τους εμπλεκόμενους, εντός και εκτός του τμήματος μάρκετινγκ.  
 
Το συγκεκριμένο μάθημα, εστιάζει στο σχεδιασμό, τη δοκιμή και την εισαγωγή νέων (τεχνολογικών) 
προϊόντων και υπηρεσιών. Το μάθημα καλύπτει τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, τον 
προσδιορισμό των ευκαιριών, τον τρόπο δημιουργίας νέων ιδεών, τη αποτύπωση των αντιλήψεων 
των πελατών, την τμηματοποίηση και τοποθέτηση του προϊόντος, τις στρατηγικές εισόδου στην 
αγορά καθώς και ειδικά θέματα στην διαχείριση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης 

1 Εισαγωγή – Τι είναι η Ανάπτυξη Νέων Προιόντων, ποια η σημασία της και βήματα 
της Διαδικασίας Ανάπτυξης Νέων Προιόντων 

2 Διαδικασία Αναγνώρισης Ευκαιρίας 

3 Μέθοδοι δημιουργία και αξιολόγησης Ιδεών 

4 Μεθοδολογίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης νέων Προιόντων  

5 Διασπαστικές καινοτομίες και ειδικά θέματα στη διαχείριση προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας 

6 Έρευνα Μάρκετινγ προιόντων υψηλής τεχνολογίας 

7 Κατανοώντας τη συμπεριφορά των χρηστών προιόντων υψηλής τεχνολογίας 

8 Διαχείριση τεχνολογίας και Τεχνολογικών Προϊόντων  

9 Ελάχιστο Βιώσιμο Προιόν – Minimum Viable Product 

10 Διαχείριση Καναλιών Διανομής 

11 Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 

12 Εργαλεία Επικοινωνίας και Προώθησης 

13 Σύνοψη – Παρουσιάσεις Εργασιών 
 

 

 

  

Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 



(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 
Ελληνικό και διεθνή χώρο δίνεται η δυνατότητα στους 
φοιτητές να κατανοήσουν τις πολύπλοκες διεργασίες που 
συντελούνται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και 
ανάπτυξης νέων προϊόντων και να συμβάλλουν στην κριτική 
αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων που 
προτείνονται και εφαρμόζονται. 

Συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι εξής μαθησιακές μέθοδοι : 

 Παραδόσεις 

 Παρουσίαση μελετών περίπτωσης 

 Ομαδικές Εργασίες 

 Παρουσιάσεις Εργασιών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία: παρουσίαση μελετών 
περίπτωσης μέσω βίντεο (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 

Μελέτη και Ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

20 

Συγγραφή εργασίας 28 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

30 

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. 

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική 
γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) 
γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος, 
καθώς και επίλυση προβλημάτων.  
 
Εφόσον οι φοιτητές εκπονήσουν εργασίες, η συνολική 
βαθμολογία έχει ως εξής: 

 Τελική Εξέταση στην ελληνική γλώσσα (70%) 

 Ομαδική εργασία (30%) (προαιρετική) 

 
 
 
 
 



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Urlich and Eppinger (2015) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, 5η έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ. 

 DONALD A. NORMAN (2010) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, 1η 

Έκδοση, ISBN: 978-960-461-339-7, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 

 Crawford and di Benedetto (2015) New Products Management, McGraw Hill, 10th edition 

 Mohr, Sengupta and Slater (2010) Marketing of High-Tech Products and Innovations, 3rd Edition, 

Pearson Prentice Hall.  

 Moor, G. (2001) Crossing the Chasm, HarperCollins Publishers 

 
 

 

 




