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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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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 

Ειδικού Υποβάθρου/Ειδίκευσης  
Γενικών Γνώσεων/Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική (το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα αγγλικά, οι 
φοιτητές ενθαρρύνονται στη χρήση της αγγλικής και  
βοηθούνται για να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσκολίες στην 
κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/bpms  

(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 

 
Το μάθημα προσφέρει εξοικείωση με τις έννοιες, τις μεθοδολογικές βάσεις και τα εργαλεία για την 
κατανόηση της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδιασιών (Business Process Management, BPM) και των 
αντίστoιχων Συστημάτων (Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών – Business Process 
Management Systems, BPMS). Θέματα στα οποία εστιάζει το μάθημα : α) ανάλυση μιας 
επιχειρησιακής διαδικασίας, β) σχεδιασμός μοντέλων επιχειρησιακών διαδικασιών (business process 
models) με σκοπό την αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας, γ)τη χρήση των με σχετικών μεθόδων και 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/bpms


τεχνικών σε ένα πραγματικό περιβάλλον «πλήρους εφαρμογής» (process model-as-application). 
 
Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει ένα επίπεδο γνώσεων 
στη Διοίκηση Λειτουργιών στην Πληροφορική. Είναι μάθημα επιλογής κατεύθυνσης (Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Λειτουργιών). 
 
Οι φοιτητές με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: 
 

1. Να  διαθέτουν την απαραίτητη, διεπιστημονική, θεωρητική και εννοιολογική κατάρτιση που 
θα τους βοηθήσει να καταλάβουν και τις διοικητικές και τις τεχνικές πλευρές της εφαρμογής 
των μεθόδων και τεχνικών της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών στις σύγχρονες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

2. Nα έχουν κατανοήσει τις μεθόδους και τις τεχνικές της ανάλυσης Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών και να είναι ικανοί να συνθέτουν «αναλύσεις απαιτήσεων» από τη σύγκριση 
επιχειρησιακών διαδικασιών στην υφιστάμενη (as-is) και στην «ιδεατή» (to-be) μορφή τους. 

3. Να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών με τη χρήση των προτύπων BPMN, και την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν 
αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών μιας επιχείρησης 
και στην οργάνωση ευέλικτων και αποτελεσματικών σχημάτων επιχειρησιακής 
αρχιτεκτονικής 

4. Να έχουν εξοικείωση θεωρητική και πρακτική με τις φάσεις και τα στάδια της ανάπτυξης 
ενός μοντέλου επιχειρησιακής διαδικασίας. 

5. Να έχουν αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες στην ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών 
και στη χρήση των μεθόδων και τεχνικών της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, σε 
βαθμό επάρκειας που θα τους επιτρέψει να ενταχθούν με επιτυχία σε δια-θεματικές ομάδες 
εργασίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις με σκοπό την ανάλυση και βελτίωση των 
διαδικασιών τους. 

 
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 
- Προσαρμογή σε νέες γνώσεις και καταστάσεις  
- Κατανόηση τεχνικών εννοιών 
- Χρήση τεχνολογικών συστημάτων και απόκτηση «hands-on experience” 
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  



 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

A. Διαλέξεις 1,2: Τα Πληροφοριακά Συστήματα της Επιχείρησης (ERPs, CRMs  κλπ.) και η ανάγκη 
ενοποίησης στους στο πλαίσιο μιας επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής (Entreprise Application 
Integration, EAI). Ο ρόλος των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business 
Process Management Systems, BPMS) στην αρχιτεκτονική ενοποίηση των Πληροφοριακών 
Συστημάτων της επιχείρησης. 

B. Διάλεξη 3: Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Μοντέλα Επχειρησιακών Διαδικασιών: Ειαγωγή και 
Βασικές Έννοιες. 

C. Διαλέξεις 4,5,6: Ανάλυση Επιχειρησιακών Διαδικασιών – Σχεδιασμός Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών με τη χρήση των προτύπων BPMN (εισαγωγή). 

D. Διαλέξεις 7 & 8: Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (σε λεπτομέρεια, φάσεις 1-3) – 
συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών (E-Forms) με τους χρήστες (process participants). 

E. Διαλέξεις 9, 10, 11: Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Πρακτική Εξάσκηση). 
F. Διαλέξεις 12 & 13: Σχεδιάζοντας και Χρησιμoποιώντας μια αυτοματοποιημένη Επιχειρησιακή 

Διαδικασία! – Παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο. 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  διδασκαλία 

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, 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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις  39 
Μελέτη βιβλιογραφίας  39 
Ασκήσεις και απαντήσεις 
σε ερωτήσεις στις οποίες οι 
φοιτητές καλούνται να 
απαντήσουν σε κάθε 
μάθημα 

39 

Δημιουργία και συντήρηση 
OneNote document 

5 

Sum-up 25 
Εξετάσεις 3 
Σύνολο Μαθήματος 150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 

- Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική 
γλώσσα, (ή στην αγγλική σε περίπτωση 
ύπαρξης υποψηφίου από την αλλοδαπή). Περιλαμβάνουν 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



 
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. 

ερωτήσεις (ανάπτυξης) 
γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του 
μαθήματος, καθώς και επίλυση προβλημάτων. 
- Αξιολόγηση των φοιτητών με βάση και την 
παρουσία τους στα μαθήματα 
- Αξιολόγηση των φοιτητών με βάση τις ασκήσεις που 
παραδίδουν (Aσκήσεις δύο τύπων, α) Παραδείγματα 
Ανάλυσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Υποδείγματα 
σχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών στην τάξη, β) 
Ασκήσεις σχεδιασμού και χρήσης πραγματικών 
παραδειγμάτων αυτοματοποιημένης διαδικασίας) 
- Αξιολόγηση των φοιτητών μέσω της δημιουργίας ενός 
online document (OneNote document) που αποτυπώνει το 
σύνολο της εργασίας τους στο μάθημα (παρακολούθηση, 
μελέτη, ασκήσεις) 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

M. Weske, 2007, Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Springer, Κεφ. 
1,3 & 4.7 
 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά και άλλα: 

BPMN1.1, OMG Specification, Feb 2008 
BPMN2.0. OMG Specification, March 2011 
BPMN2.0 by example, non-normative OMG document 
Paper: Business Process Paradigms, 2016, Springer 
 
 

 

 

http://www.amazon.com/Business-Process-Management-Languages-Architectures/dp/3540735216
http://www.bpmn.org/Documents/BPMN_1-1_Specification.pdf
http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF
http://www.omg.org/cgi-bin/doc?dtc/10-06-02
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-25037-3_2

