
   

Μαθήματα Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Για πρώτη χρονιά φέτος, οι φοιτητές/τριες που φοιτούν στα δύο τελευταία έτη όλων των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία, έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν τα μαθήματα Επιχειρηματικότητας που διεξάγονται από τη Μονάδα 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΠΘ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων 
Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της 
Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» για 20 έτη, δίνοντας την ευκαιρία και τα εφόδια σε 
φοιτητές/τριες να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση (start-up). 

Τα μαθήματα διεξάγονται σε δύο εξάμηνα: 
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (Χειμερινό Εξάμηνο)  
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (Εαρινό Εξάμηνο) 

Σκοπός των μαθημάτων είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με την σύγχρονη κοινωνική 
και οικονομική πραγματικότητα και να αναπτύξουν τις ικανότητες της δημιουργικότητας, της 
επικοινωνίας και της ηγεσίας. Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν βασικές επαγγελματικές 
και κοινωνικές ικανότητες των φοιτητών/τριων, μέσα από μια μέθοδο σύνθεσης θεωρίας και 
βιωματικών δραστηριοτήτων, με τη βοήθεια έμπειρων συμβούλων (coaches) και μεντόρων. 

Τα μαθήματα θα αποτελέσουν τη βάση για να αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες την ικανότητα 
να εντοπίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην καθημερινή ζωή, να εστιάζουν στις 
κοινωνικές ανάγκες και να δημιουργούν αξία με βάση τις γνώσεις τους και τις δημιουργικές 
και κριτικές ικανότητές τους. 

Οι διαλέξεις μαθήματος υποστηρίζονται από εργαστηριακά μαθήματα και άλλες 
δραστηριότητες (διαγωνισμοί κλπ.), μέσα από τα οποία δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ομάδα 
να συζητήσει την εργασία της και να αναζητήσεις λύσεις σε τυχόν προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ή εξειδικευμένες γνώσεις για συγκεκριμένες πτυχές της εργασίας της. 

Το μάθημα, είναι οργανωμένο σε δύο παράλληλες ροές: 
1. Διαλέξεις, όπου αναλύονται οι έννοιες και μεθοδολογίες που αποτελούν τον κορμό 
του υλικού του μαθήματος 

2. Εργαστήρια (studios), όπου οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν το τελικό παραδοτέο με 
βάση το οποίο αξιολογούνται και εξοικειώνονται στην πράξη με μεθόδους και εργαλεία 
δημιουργικής σκέψης και ανάλυσης, διαβούλευσης, σύνθεσης ιδεών και σχεδίων 
οργανώνονται σε ομάδες - με έμφαση στη διεπιστημονικότητα. 

 



   

Ελάτε να συνθέστε τη δική σας διεπιστημονική ομάδα και να αναπτύξετε τη δική σας 
επιχειρηματική ιδέα! 

 
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να εγγραφούν στο e-class 
(https://eclass.uth.gr/courses/CS_U_329/) του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών.  
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