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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Θεωρητική	διδασκαλία	‐	Ασκήσεις: Επαγγελματικές δεξιότητες, δυνατότητες και ευκαιρίες, ο κτηνίατρος στο δημ
τομέα, ως επαγγελματίας στον κλάδο των ζώων συντροφιάς, ως επαγγελματίας στον κλάδο των παραγωγικών ζ
ως επαγγελματίας στον κλάδο της υγιεινής και τεχνολογίας τροφίμων ζωικής προέλευσης, εισαγωγή
επιχειρηματικό σχέδιο, μάρκετινγκ (καταναλωτικές ανάγκες, έρευνα αγοράς, προϊόν και κόστος), χρηματοδ
σχέδιο (έσοδα, έξοδα, ισολογισμός, χρηματοδότηση), ανθρώπινο δυναμικό (διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ο
και οργάνωση, κατανομή αρμοδιοτήτων, στόχοι) και σχετική νομοθεσία. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	
Χρήση Powerpoint 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	
Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 
εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 
Ασκήσεις 13 
Σύνολο μαθήματος 26	ώρες 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Με το πέρας της διδασκαλίας, οι φοιτητές θα  

- κατανοούν τα βασικά σημεία που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη για το σχεδιασμό της 
σταδιοδρομίας τους 

- κατανοούν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαχείριση ενός 
κτηνιατρείου 

- κατανοούν τα βασικά σημεία της σχετικής με το κτηνιατρικό επάγγελμα νομοθεσίας 

Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Προφορική εξέταση 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Διδακτικές σημειώσεις σε μορφή παρουσίασης ή/και πλήρους κειμένου. 
- Ελληνική Νομοθεσία: νόμοι, προεδρικά διατάγματα, ρυθμιστικές εγκύκλιοι κλπ. για θέματα κτηνιατρικής 
δεοντολογίας και νομοθεσίας που βρίσκονται σε ελεύθερη ανάρτηση σε διαδικτυακούς τόπους. 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Επιστημονικά περιοδικά στο σύστημα Impact Factor – Web of Science, που 
δημοσιεύσουν άρθρα σχετικά με το κτηνιατρικό επάγγελμα και την κτηνιατρική εκπαίδευση. 
- Άρθρα σχετικά με την κτηνιατρική νομοθεσία και το κτηνιατρικό επάγγελμα διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

 
  


