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Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναλύσουν,
αξιολογήσουν και συνθέσουν κρίσιμες πτυχές της επιχειρηματικής
στρατηγικής σε μια μορφή, η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί και να τύχει
διαχείρισης.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:
 αναπτύξουν ικανότητες στρατηγικής σκέψης για μια επιχείρηση, όσον
αφορά στη θέση της το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και το πώς θα
εφαρμόσει μια βέλτιστη στρατηγική.
 αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να μπορούν να διεξάγουν στρατηγικές
αναλύσεις σε ευρύ επιχειρηματικό φάσμα και σε ανταγωνιστικά
περιβάλλοντα
 κατανοούν τις προκλήσεις του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά.
 εξοικειωθούν με τη διαχειριστική ικανότητα να εφαρμόζουν εταιρικές
στρατηγικές
 ενσωματώσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε προηγούμενα
μαθήματα διοίκησης ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν
πετυχημένες επιχειρήσεις
 είναι ευαισθητοποιημένοι στις αρχές της επιχειρησιακής ηθικής, τις
προσωπικές και επιχειρησιακές αξίες και στις πρακτικές εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης
 ενισχύσουν την ικανότητα να επικοινωνούν τα αποτελέσματα των
αναλύσεων τους με τη μορφή συμπερασμάτων και εισηγήσεων
Κανένα
Συναπαιτούμενα
Το μάθημα καλύπτει τα εξής θέματα:
 Εισαγωγή στην πολιτική και στρατηγική
 Το Επιχειρηματικό Όραμα και Αποστολή
 Διαμόρφωση επιχειρηματικών στρατηγικών
 Ανάλυση στρατηγικής και επιλογή στρατηγικής
 Εφαρμογή στρατηγικής: διοικητικά και λειτουργικά θέματα
 Εφαρμογή στρατηγικής: θέματα μάρκετινγκ, οικονομικά, έρευνας και
ανάπτυξης, πληροφορικής (Management Information Systems – MIS)
 Επισκόπηση στρατηγικής, Αξιολόγηση και Έλεγχος
Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις γύρω από
μελέτες περίπτωσης.
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Η τελική βαθμολογία βασίζεται στα εξής:
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