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Το μάθημα έχει στόχο να εισάγει τους φοιτητές στον τρόπο διαχείρισης των
διαδικασιών για την επιτυχή ανάληψη ενός έργου ως
προς τον
προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τον συντονισμό και τον
έλεγχο των πόρων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σκοπό να
επιτευχθεί ένα καθορισμένο σύνολο στόχων
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:
• Αντιλαμβάνονται την έννοια σχεδιασμού και ανάπτυξης έργου
• Είναι σε θέση επιλέγουν και εφαρμόζουν εργαλεία για τη
διαχείριση έργου και τεχνικές
• Είναι σε θέση να περιγράφουν τη διαδικασία σχεδιασμού ενός
έργου.
• Είναι σε θέση να καθορίσουν τον προϋπολογισμό και να κάνουν
τον απαραίτητο σχεδιασμό για υλοποίηση του έργου
• Είναι σε θέση να περιγράφουν τις διαδικασίες παρακολούθησης
και ελέγχου του έργου
• Προσδιορίζουν τον προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό και την
εκτέλεση του έργου
• Περιγράφουν τις διαδικασίες επιτήρησης και ελέγχου του έργο
• Προσδιορίζουν και εφαρμόζουν βασικές μετρήσεις παραμέτρων
για την επιτυχία του έργου .
-

Συναπαιτούμενα

-

Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία
Κύκλος Ζωής έργου
Κρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας
Προσδιορισμός των απαιτήσεων
Επιλογή έργου- Εκτίμηση Έργου
Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου
PERT-CPM
Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων
Αναλυτική δομή εργασιών - Αναλυτική δομή οργάνωσης
Λογιστική έργου
Έλεγχος έργου- Πιστοποιημένη Αξία
Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου
Επικοινωνία έργου- Οργάνωση –Ομάδες
Διασφάλιση Ποιότητας στο έργο
Το περιεχόμενο του μαθήματος θα διδαχθεί με: Παρουσιάσεις Power Point,
με καθοδηγούμενες συζητήσεις με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών,
ατομική και ομαδική εργασία από τους φοιτητές και τη χρήση μιας ποικιλίας
οπτικοακουστικών μέσων και άλλων διδακτικών βοηθημάτων, όπως
απαιτείται για την παράδοση κάθε ενότητας.
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• Kerzner, Harold (2017) Project Management: A Systems Approach to
Planning, Scheduling and Controlling,12th, John Wiley & Sons, ISBN:
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