Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης
E-Learning

Καταναλωτές
και Αγορές

E-learning
Οδηγός Σπουδών

Το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου
Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει στο μάθημα
«Καταναλωτές και Αγορές»
προσφέροντας σας μια νέα
ευκαιρία
εκπαίδευσης.
Οι τρέχουσες τάσεις της αγοράς μας οδήγησαν στη δημιουργία του
προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανανεώνοντάς το διαρκώς με τα
νέα μαθήματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των
αλλαγών αυτών.
Το έμπειρο προσωπικό μας και η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του
Πανεπιστημίου Πειραιώς σας υπόσχεται την ομαλή διεκπεραίωση της
συνεργασία μας.
Επιλέγω e-learning διότι προσφέρει:
 Σύντομη διάρκεια σπουδών
 Εκπαίδευση από οπουδήποτε – οποτεδήποτε
 Μοριοδοτούμενα Μαθήματα-Πιστοποιημένα με ISO


Χαμηλό Κόστος εκπαίδευσης

 Πλούσιο διαδραστικό υλικό
 Καταξιωμένη Ομάδα διδασκόντων με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας.

Ποιοι συνεργάζονται μαζί μας
 Interamerican
 Data Communication
 Specisoft
 Επαγγελματικό Επιμελητήριο
 Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 Οικονομικό Επιμελητήριο
 Δήμοι
 Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
 Employ

Πρόσβαση στο e-learning
H συμμετοχή στο e-learning είναι εύκολη και δε προϋποθέτει εξειδικευμένες
γνώσεις τόσο στο τομέα των Οικονομικών όσο και στη χρήση των υπολογιστών.
Απαραίτητη είναι η χρήση λογαριασμού email για να μπορεί ο σπουδαστής να
έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

ΙSO-Πιστοποιήσεις
Ο Ν.3839/2010 αναγνωρίζει την πιστοποιημένη επιμόρφωση και το Προεδρικό
Διάταγμα 152/240 – ΦΕΚ 5/11/2013-4107 ορίζει ότι αναγνωρίζονται μόνο τα
πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα. Το
πρόγραμμα μας είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2008 καθώς και το ΙQNet το
οποίο είναι το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής πιστοποίησης Συστημάτων
Διαχείρισης από τον φορέα DQS HELLAS από τον Οκτώβριο του 2012.

Περιεχόμενα μαθήματος «Καταναλωτές και Αγορές»
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές
αρχές και έννοιες των διαφόρων μορφών αγορών (ανταγωνιστική, μονοπωλιακή,
ολιγοπωλιστική) όπως και τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία για την
κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς της οικονομικής μονάδας του
καταναλωτή ή της επιχείρησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος,
ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να κατανοήσει τους μηχανισμούς λειτουργίας των
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, τον τρόπο επιλογής προϊόντων που
καταναλώνει ένα άτομο με δεδομένο το εισόδημα του και τις τιμές των αγαθών
όπως και την τιμολόγηση των προϊόντων από την επιχείρηση.

Ύλη μαθήματος : «Καταναλωτές και Αγορές»
1. Μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς: Ζήτηση και Προσφορά Αγαθών
2. Συμπεριφορά του καταναλωτή, προτιμήσεις και εισοδηματικός
περιορισμός.
3. Συμπεριφορά του Καταναλωτή και καμπύλη ζήτησης.
4. Έννοια της Ελαστικότητας και Κατηγορίες αγαθών
5. Συνάρτηση Παραγωγής της Επιχείρησης.
6. Συνάρτηση κόστους της παραγωγής
7. Προσφορά της επιχείρησης και του κλάδου. Τελείως ανταγωνιστική
αγορά
8. Αποτελεσματικότητα της αγοράς : πλεόνασμα καταναλωτή και
πλεόνασμα παραγώγου.
9. Μονοπώλιο
10. Ολιγοπώλιο
11. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός-Καρτελ

Τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος.
Το μάθημα «Καταναλωτές και Αγορές»
πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν απαιτείται φυσική παρουσία του σπουδαστή στο
χώρο του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, ο εκάστοτε σπουδαστής μπορεί ανά πάσα
στιγμή να επικοινωνήσει με το διδάσκοντα μέσω email.
Κάθε εβδομάδα αναρτάται το νέο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική και
οπτικοακουστική μορφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, στο οποίο και έχει
πρόσβαση μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια εκπαιδευτικά βοηθήματα όπως:
 Εκπαιδευτικά video
 Άρθρα
 Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 Εκπαιδευτικά sites

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να υποβάλλει
μια εργασία και να την αποστείλει στο διδάσκοντα. Η επιτυχής έκβαση της
εργασίας οδηγεί στην απόκτηση του :
« Πιστοποιητικού παρακολούθησης»

