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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος της συγκεκριμένης λειτουργίας είναι να ρυθμίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την
οργάνωση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας όπου μετατρέπονται οι πρώτες ύλες και τα
άλλα υλικά σε προϊόντα με το κατάλληλο συνδυασμό των κατάλληλων παραγωγικών συντελεστών.
Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνουν κατανοητές οι βασικές έννοιες που περιλαμβάνει το
συγκεκριμένο μάθημα, η παρουσίαση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των
προβλημάτων οργάνωσης της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και η χρήση κάποιων
απλών υπολογιστικών πακέτων για τη γρήγορη επίλυση των προβλημάτων αυτών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι ικανός:
•
•
•

Κατανοεί τη σημασία της λειτουργίας της παραγωγής προϊόντων ή/και της παροχής υπηρεσιών
στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης
Διακρίνει την ανάγκη του προγραμματισμού στη διοίκηση λειτουργιών
Περιγράφει και να εφαρμόζει τις τεχνικές βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και

•
•
•

•

μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τη στη διοίκηση λειτουργιών
Αντιλαμβάνεται σε βάθος την έννοια της ποιότητας και της αποδοτικής διαχείρισης των πόρων
στη διοίκηση λειτουργιών
Συνδυάζει όλων των τύπων τις πληροφοριακές πηγές για την άντληση πληροφοριών
Αναλύει και να αξιολογεί τα στοιχεία συγκεκριμένων συστημάτων λειτουργιών και να
παρουσιάζει τα ευρήματά του γραπτώς, αυτοδύναμα ή μέσα από τη συμμετοχή και τη
συνεργασία με συμφοιτητές του σε ολιγομελής ομάδες
Εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώσεις για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό συστημάτων
λειτουργιών με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής

Γενικές Ικανότητες
•
•
•
•
•
•

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Αρχές διοίκησης παραγωγής – διοίκηση παραγωγής και επιχείρηση – στρατηγική διοίκησης
παραγωγής
Σχεδιασμός & ανάπτυξη προϊόντος και συστημάτων παραγωγής
Μέθοδοι πρόβλεψης
Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας & μέτρηση εργασίας
Επιλογή θέσης εγκατάστασης
Χωροταξικός σχεδιασμός
Σχεδιασμός & Προγραμματισμός παραγωγής
Διαχείριση αποθεμάτων
Αρχές διοίκησης έργων
Αρχές διαχείρισης ποιότητας
Αξιοπιστία και συντήρηση
τα συστήματα MRP και ERP,
οι λιτές διεργασίες (JIT), ο χρονοπρογραμματισμός, η διαχείριση κρίσεων/ αντιμετώπιση
έκτακτων γεγονότων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
πλατφόρμας AUA Open eClass του Πανεπιστημίου
(ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων)
• Υποστήριξη των διαλέξεων με τη χρήση λογισμικού
παρουσίασης
• Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
• Χρήση εφαρμογών διαδικτύου
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Δραστηριότητα
Εξαμήνου
•
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Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται στη γλώσσα που
προσφέρεται το μάθημα (ελληνική ή αγγλική) και
αποτελείται από:
i.
Υποχρεωτική γραπτή τελική εξέταση στο τέλος
του εξαμήνου (συντελεστής βαρύτητας 60%)
που περιλαμβάνει:
• Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής
• Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
• Επίλυση προβλημάτων
• Κριτήρια αξιολόγησης: ορθότητα, πληρότητα,
σαφήνεια
ii.
Γραπτή εργασία (συντελεστής βαρύτητας 40%)
Κριτήρια αξιολόγησης: ορθότητα, πληρότητα,
σαφήνεια
Η εξεταστέα ύλη παρατίθεται στην ηλεκτρονική
σελίδα του μαθήματος.
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