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Στόχοι Θεματικής
Ενότητας
Σκοπός της Θεματική Ενότητα ΠΠΑ521 «Οικονομία του Πολιτισμού και
Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών» είναι να αναλύσει την οικονομική
παράμετρο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την οικονομική διαχείριση
των πολιτιστικών οργανισμών. Ειδικότερα εξοικειώνει με τα εργαλείων
ανάλυσης, έρευνας και ανάπτυξης της οικονομικής στρατηγικής ενός
πολιτιστικού οργανισμού. Αναπτύσσει συναφείς έννοιες που διέπουν την
οικονομική παράμετρο χάραξης της πολιτιστικής πολιτικής σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, όπως η έννοια της βιωσιμότητας και της αειφορίας, η
οικονομική αποτίμηση του πολιτισμού, η προσφορά και η ζήτηση
πολιτιστικών αγαθών, οι διεθνείς τάσεις στο εμπόριο πολιτιστικών
προϊόντων, οι νέες τεχνολογίες και η ανάλυση των κλάδων πολιτισμού και
δημιουργικότητας. Τέλος, εξοικειώνει με την οργάνωση και στρατηγική των
πολιτιστικών οργανισμών, τον ανταγωνισμό, την επίτευξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος και τη χρηματοοικονομική ανάλυση των πολιτιστικών
οργανισμών.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές θα είναι
σε θέση:
Γνώση (Knowledge)
 Διακρίνει τους κλάδους που συγκροτούν τις πολιτιστικές βιομηχανίες
και τον δημιουργικό τομέα της οικονομίας
 Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά της ζήτησης και της προσφοράς
πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών
 Κατανοήσει τις ιδιαίτερες στρατηγικές ανάπτυξης πολιτιστικών
οργανισμών
 Γνωρίζει τις δυνατότητες των εργαλείων χρηματοοικονομικής
ανάλυσης
 Διακρίνει τα διαφορετικά στάδια οργάνωσης της πολιτιστικής
δραστηριότητας
Κατανόηση (Comprehension)
 Κατανοεί τη σημασία του πολιτιστικού κεφαλαίου στην εφαρμογή
στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης
 Εντοπίζει τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
πολιτιστικοί οργανισμοί στη νέα ψηφιακή και δικτυακή εποχή
 Διακρίνει στόχους και προτεραιότητες που πρέπει να τίθενται στη
διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών
 Συγκρίνει τη δυναμική και τις προοπτικές κλάδων του πολιτιστικού
τομέα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο
Εφαρμογή (Application)
 Υπολογίζει χρηματοοικονομικούς δείκτες
 Εντοπίσει διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολιτιστικοί
οργανισμοί
 Σχεδιάζει πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στο κρίσιμο πεδίο του
πολιτιστικού τουρισμού
 Υιοθετεί πολιτικές αξιοποίησης των νέων δεδομένων που δημιουργεί
για τη ζήτηση και την προσφορά πολιτιστικών προϊόντων και
υπηρεσιών η ψηφιοποίηση του περιεχομένου
Ανάλυση (Analysis)
 Αναλύει τα χαρακτηριστικά της αξιακής αλυσίδας πολιτιστικών
οργανισμών
 Ανακαλύπτει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πολιτικών
ανάπτυξης που εφαρμόζουν πολιτιστικοί οργανισμοί
 Αξιολογεί τη δυναμική και τα προβλήματα που εμφανίζει ο
πολιτιστικός τομέας της οικονομίας
 Συγκρίνει την αποτελεσματικότητα στρατηγικών ανάπτυξης που
εφαρμόζουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί (π.χ. διαφοροποίηση
δραστηριοτήτων και αγορών, διεθνοποίηση, κάθετη και οριζόντια
ολοκλήρωση)

Σύνθεση (Synthesis)
 Διατυπώσει προτάσεις αναπτυξιακής πολιτικής για πολιτιστικούς
οργανισμούς λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική τους
κατάσταση
 Συνθέτει την εμπειρία από μελέτες περιπτώσεων και αξιοποιεί τα
συμπεράσματα για τη χάραξη στρατηγικής
 Προτείνει πολιτικές και μέτρα για την ανάπτυξη κλάδων πολιτιστικής
δραστηριότητας
 Συνδυάζει τους διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την
άσκηση πολιτιστικής πολιτικής σε διεθνές και εθνικό επίπεδο

Προαπαιτούμενε
ς Θ.Ε.
Περιεχόμενο
Θεματικής
Ενότητας

Αξιολόγηση (Evaluation)
 Αποτιμά την αποτελεσματικότητα πολιτικών διαχείρισης πολιτιστικών
οργανισμών
 Συγκρίνει εναλλακτικά παραδείγματα πολιτιστικού τουρισμού σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Αξιολογεί τα οικονομικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις πολιτικών
ανάπτυξης σε βάθος χρόνου
 Επιλέγει άριστες πρακτικές που προάγουν τη βιωσιμότητα του
πολιτιστικού κεφαλαίου.
Συναπαιτούμενες
ΠΠΑ511
Καμία
Θ.Ε.
Συγκεκριμένα η Θ.Ε. ΠΠΑ521 «Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση
Πολιτιστικών Οργανισμών» αποτελείται από επτά (7) υποενότητες/γνωστικά
αντικείμενα που αντιστοιχούν σε ομάδες εβδομάδων.
Η Θ.Ε. εξετάζει στους ορισμούς της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας
και εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη η ξεχωριστή μελέτη των πολιτιστικών και
δημιουργικών κλάδων. Η ιδιαίτερη συμβολή των πολιτιστικών κλάδων στην
οικονομία γίνεται κατανοητή μέσα από την ειδική μελέτη της δομής των
πολιτιστικών βιομηχανιών και της συμβολής τους σε κρίσιμους τομείς όπως
η απασχόληση, οι εξαγωγές και το εθνικό προϊόν. Εξετάζεται, επίσης, η
οικονομία του πολιτισμού στο πλαίσιο της ΕΕ και η σημασία της
διαμόρφωσης μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης. Αναλύονται οι
πολιτικές διαχείρισης του πολιτιστικού κεφαλαίου που διαδραματίζουν
ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία του δημιουργικού τομέα της
οικονομίας και σχολιάζεται η σημασία δημόσιων ή ιδιωτικών πρωτοβουλιών
όπως οι αναπλάσεις, ή τα φεστιβάλ. Η Θεματικά Ενότητα αναλύει τους
τρόπους με τους ποίους οι πολιτιστικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις
διευρύνουν την εμβέλεια τους είτε δραστηριοποιούνται στον δημόσιο είτε
στον ιδιωτικό τομέα. Εξετάζεται η ικανότητα ανάλυσης των οικονομικών
αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής θέσης μιας πολιτιστικής
επιχείρησης, παρουσιάζονται εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης και
γίνεται ειδική μνεία στην επίδραση των τεχνολογικών αλλαγών και, κυρίως,

της ανάπτυξης του Διαδικτύου στην οικονομική λειτουργία των πολιτιστικών
οργανισμών και επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική.
Η Θεματική Ενότητα εστιάζει συγκεκριμένα:
 Στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της οικονομίας του
πολιτισμού και ειδικότερα της δημιουργικής οικονομίας των
πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών.
 Στη μελέτη του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου ανάπτυξης του
πολιτιστικού-δημιουργικού τομέα της οικονομίας.
 Στην επισκόπηση της έρευνας στους κλάδους της οικονομίας του
πολιτισμού και της δημιουργικότητας την τελευταία 20ετία διεθνώς.
 Στην διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την
προσφορά και ζήτηση στον τομέα του πολιτισμού.
 Στην εκτίμηση της ανάπτυξης των πολιτιστικών και δημιουργικών
βιομηχανιών στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
 Στην εξοικείωση των φοιτητών στην έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης
και της συμβολής του πολιτισμού σε αυτήν.
 Στην εξοικείωση των φοιτητών με τις στρατηγικές ανάπτυξης
επιχειρήσεων και οργανισμών στον δημιουργικό-πολιτιστικό τομέα.
 Στην εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία
(ισολογισμοί, δείκτες)
 Στην διερεύνηση της επίδρασης των νέων τεχνολογιών στην
πολιτιστική οικονομία.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (1 τετράωρη υβριδική Ομαδική Συμβουλευτική
Συνάντηση και 4 δίωρες τηλεσυναντήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου)
Η διδασκαλία και η μαθησιακή διαδικασία υλοποιούνται μέσω των
σύγχρονων (real-time) και ασύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας,
διδασκαλίας και μάθησης της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eClass. Έτσι, οι
φοιτητές έρχονται σε επαφή με την/τον διδάσκουσα/οντα και ‘συναντούν’
τους συμφοιτητές τους της ίδιας Θ.Ε. στο περιβάλλον μιας εικονικής τάξης
που προσομοιάζει τη διδασκαλία σε μια φυσική τάξη. Ταυτόχρονα έχουν τη
δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία του μαθήματος μέσω της χρήσης,
μεταξύ άλλων, του ασπροπίνακα, της κάμερας, του μικροφώνου και της
εφαρμογής chat για να θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν σχόλια και να
εκφράζουν συναισθήματα με emojis.
Οι εικονικές τάξεις προσφέρουν σημαντική ευελιξία εφόσον μπορούν να
αξιοποιηθούν τόσο για σκοπούς διδασκαλίας όσο και για διαδικτυακές
συζητήσεις μεταξύ ομάδων φοιτητών, φοιτητών και καθηγητών, επισκεπτών
ομιλητών, καθώς και ως χώροι για συνεργατική εργασία (collaborative work).
Οι αναρτημένες εβδομαδιαίες «ώρες γραφείου» της διδάσκουσας
εξασφαλίζουν επιπλέον την αποτελεσματική επικοινωνία και επαφή για τη
συζήτηση προβληματισμών και την επίλυση προβλημάτων, όταν
προκύπτουν.

Η ασύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass του ΑΠΚΥ προσφέρει τη
δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του forum και του email με την διδάσκουσα
του τμήματός σας και την ομάδα των συμφοιτητών σας. Εκεί αναρτώνται οι
μαγνητοσκοπημένες παρουσιάσεις των ΟΣΣ/τηλεσυναντήσεων, τα
εκπαιδευτικά βίντεο, οι μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις φιλοξενούμενων
ομιλητών, σύνδεσμοι βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων, σχολιασμένη
βιβλιογραφία της αναρτημένης ύλης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (διαδραστικές, βιωματικές, κ.λπ.). Επίσης,
εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οι
πληροφορίες για τη διεξαγωγή των ΟΣΣ/τηλεσυναντήσεων, τη συγγραφή
των 2 υποχρεωτικών Γραπτών Εργασιών, τη διεξαγωγή των εξετάσεων και
τους τρόπους αξιολόγησής σας, καθώς, επίσης, και το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
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