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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Σςμπληπώνεηαι με εςθύνη ηος κάθε διδάζκονηορ 

συπιζηά για καθένα από ηα εξαμηνιαία ππο-ή και μεηά-πηςσιακά μαθήμαηα  

 

Ι.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Παλεπηζηήκην ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ρνιή ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σκήκα ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

Σνκέαο ΜΔ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΚΑΡΤΩΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ / ΔΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε  ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ ΣΙ ΥΡΟΝΟΔΙΡΔ 

 

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

1-503 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε 

θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο απαηηείηαη ην 

πξόγξακκα SPSS 

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κεγάισλ νξγαληζκώλ, ε αλάγθε γηα 

ζρεδηαζκό θαη έιεγρν είλαη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή. Πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από πξνβιέςεηο 

αλαθνξηθά κε κειινληηθά γεγνλόηα απνηεινύλ ζπλήζσο θξίζηκε εηζξνή ζην πιαηύ θάζκα ησλ 

δηαρεηξηζηηθώλ θαη δηεπζπληηθώλ απνθάζεσλ, αθνύ νη απνθάζεηο γηα ηα ζεκεξηλά ζρέδηα εμαξηώληαη 

από ηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο. Οη πξνβιέςεηο απνηεινύλ αξηζκεηηθνύο ππνινγηζκνύο ησλ 

κειινληηθώλ επηπέδσλ ησλ πσιήζεσλ, ηεο δήηεζεο, ησλ επελδύζεσλ, ηνπ θόζηνπο, ησλ εμαγσγώλ, ησλ 

ηηκώλ, αλάκεζα ζε άιια, γηα κηα εηαηξεία, κηα βηνκεραλία, έλαλ θνξέα ηεο νηθνλνκίαο ή ηε ζπλνιηθή 

νηθνλνκία. Ο ζθνπόο ηεο πξόβιεςεο είλαη λα βνεζήζεη ηε δηεύζπλζε λα πξνγξακκαηίζεη ηηο απαηηήζεηο 

γηα marketing, πξώηεο ύιεο, πξνζσπηθό, παξαγσγή, ππεξεζίεο, απόθηεζε θεθαιαίνπ θαη δεκηνπξγία 

εγθαηαζηάζεσλ, θ.ά.. Οη επηζηεκνληθέο πξνβιέςεηο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά αθξηβείο ώζηε λα 

επηηξέπνπλ θαιύηεξν ζρεδηαζκό θαη έιεγρν από όηη ζα ήηαλ εθηθηό ρσξίο ηε ρξήζε ηνπο. Αθνινπζώληαο 

ην παξαπάλσ ζθεπηηθό, ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ελόο ηξόπνπ ζθέςεο ζε ζπλδπαζκό κε 

ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο έηζη ώζηε νη Φνηηεηέο λα κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ζηε πξάμε ηηο έλλνηεο θαη ηηο 

ηερληθέο πνπ ζα δηδαρζνύλ. 
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Κύπιορ Εκπαιδεςηικόρ Σηόσορ (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Σειηθόο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο λα απνθηεζνύλ βαζηθέο ζεσξεηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο γλώζεηο γηα ηνλ 

ηξόπν ζρεδηαζκνύ θαη εθηέιεζεο ζηαηηζηηθώλ εξεπλώλ θαη λα εμνηθεησζνύλ νη Φνηηεηέο κε κεζόδνπο 

πξόβιεςεο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε κέζνδν Box-Jenkins. Η κεζνδνινγία απηή έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, αθελόο κελ γηα ηελ πξνβιεπηηθή ηεο αθξίβεηα θαη ην κηθξό 

θόζηνο, αθεηέξνπ δε γηα θαζαξά ζεσξεηηθνύο ιόγνπο. Η κεζνδνινγία απηή ππεξηεξεί άιισλ 

ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ γηαηί είλαη απαιιαγκέλε από κε ξεαιηζηηθέο ππνζέζεηο όπσο απηέο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα. Η δηδαζθαιία ηεο κεζνδνινγίαο απηήο απαηηεί 

πξνρσξεκέλεο γλώζεηο από ηε ηαηηζηηθή αιιά θαη θάπνηεο γλώζεηο από ηελ Οηθνλνκεηξία γηα λα 

κπνξνύλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελλνηνινγηθέο ζπλδέζεηο. ην επίπεδν ησλ εθαξκνγώλ απαηηείηαη, 

επηπιένλ, θάπνηα ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ. Δλ θαηαθιείδη, κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν Φνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηηο ζηαηηζηηθέο 

κεζόδνπο πξόβιεςεο θαη λα ηηο ρεηξίδεηαη ζηελ πξάμε κε ηε βνήζεηα ζηαηηζηηθώλ παθέησλ.  

 

The main aim of the course is to obtain the basic theoretical and laboratory knowledge on how to design 

and implementation of surveys and to familiarize students with forecasting methods and, more 

specifically, the method Box-Jenkins. This methodology is of particular interest for economic science, 

one hand on the predictive accuracy and low cost, secondly, for purely theoretical reasons. This 

methodology outperforms other statistical methods because they are free from unrealistic assumptions 

such as those that characterize the econometric models. The teaching of this methodology requires 

advanced knowledge of Statistics and some knowledge of econometrics in order to make the necessary 

conceptual connections. At the level of applications a satisfactory experience is required in the use of 

computers. Finally, upon completion of the course the student should be able to distinguish the statistical 

forecasting methods and manipulates them into practice with the help of statistical packages. 

 

 

 

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Σηόσορ ηος μαθήμαηορ είναι η ανάπηςξη ενόρ ηπόπος ζκέτηρ ζε ζςνδςαζμό με ηιρ απαπαίηηηερ γνώζειρ 

έηζι ώζηε οι Φοιηηηέρ να μποπούν να εθαπμόζοςν ζηη ππάξη ηιρ έννοιερ και ηιρ ηεσνικέρ πος θα 

διδασθούν. Επίζηρ πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηθαλό ζηαηηζηηθό ππόβαζξν γηα ηελ θαηαλόεζε: 

 Δλλνηώλ θαη κεζόδσλ ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκεηξίαο 

 Δλλνηώλ θαη κεζόδσλ πξόβιεςεο 

Δηδηθόηεξσλ ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο. 

 

 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα: 

 επεμεξγάδεηαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

 κπνξεί λα πξνζαξκόδεη ζε απηά δηάθνξα κνληέια ρξνλνζεηξώλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα 
πξνβιέςεηο 
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 εθαξκόδεη ζε δεδνκέλα ρξνλνζεηξώλ ηε κεζνδνινγία Box-Jenkins 

 απνθηήζεη ζηαηηζηηθέο γλώζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ επίιπζε θαη πξόβιεςε ησλ δηαθόξσλ 
επηρεηξεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ 

 εμνηθεησζεί κε έλα ζηαηηζηηθό ηξόπν ζθέςεο πνπ ζα ηνπ δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζεη πην 
εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο 

 ρξεζηκνπνηεί ηηο κεζόδνπο γηα ηε θαηαλόεζε ελλνηώλ γηα ηε ιύζε πξνβιεκάησλ άιισλ καζεκάησλ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα: 

 ρξεζηκνπνηεί ην SPSS γηα λα πξνζδηνξίδεη ηελ Σάζε: Μέζνδνη ηεο επζείαο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ-
Μέζνδνη ηεο Κακπύιεο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ 

 δεκηνπξγεί πξνβιέςεηο κε κεζόδνπο όπσο Κεληξηθνί Κηλεηνί Μέζνη Όξνη, Πξνεγνύκελνη Μέζνη 
Όξνη, Κηλεηνί Μέζνη  

 γλσξίδεη θαη πινπνηεί Seasonal Decomposition 

 εθαξκόδεη ηε κεζνδνινγία Box-Jenkins 

 δεκηνπξγεί γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

 πξνζαξκόδεη θαη αλαγλσξίδεη ππνδείγκαηα 

 

After the end of the course the students will be able to: 

1. handle real data. 

2. apply different time series model and use them for forecasting. 

3. apply Box-Jenkins methodology 

4. solve various business problems. 

5. Be familiar with a statistical way of thinking that will enable them to understand more specialized 

concepts 

6. To use methods for understanding concepts to solve problems of other subjects 

 

 

Αναλςηικόρ πίνακαρ 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Η αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο ζπλίζηαηαη ζε δύν δηαθξηηνύο άμνλεο: 

Α. Θεωπηηικόρ άξοναρ 

Έλλνηεο: Οξηζκόο Υξνλνζεηξάο-πληζηώζεο ηεο. Παξαδείγκαηα Υξνλνζεηξώλ. Μέζνδνη Αλάιπζεο 

Υξνλνζεηξώλ. ηαηηζηηθέο Πξνβιέςεηο. 

Πεξηγξαθηθή Πξνζέγγηζε Υξνλνζεηξώλ. Σερληθέο Υξνλνζεηξώλ. Μέζνδνη Δμνκάιπλζεο. 

Μέζνδνη  Αλάιπζεο Υξνλνζεηξώλ. Μέζνδνη Κηλεηώλ Μέζσλ. Γείθηεο Δπνρηθόηεηαο. Αζθήζεηο. 

Μαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε Υξνλνζεηξώλ. ηαζηκόηεηα, Απηνζπλδηαθύκαλζε. Αζθήζεηο 

Απηνζπζρέηηζε, Μεξηθή Απηνζπζρέηηζε, Λεπθόο Θόξπβνο. 

Μνληέια ηάζηκσλ ρξνλνζεηξώλ. Τπνδείγκαηα Απηνπαιηλδξόκεζεο 

Τπνδείγκαηα Κηλεηνύ Μέζνπ 

Μηθηά Τπνδείγκαηα, εθαξκνγέο 

Με ηάζηκα Τπνδείγκαηα Υξνλνζεηξώλ. Δπνρηθά Τπνδείγκαηα Υξνλνζεηξώλ. 

Σαπηνπνίεζε, Δθηίκεζε Τπνδεηγκάησλ. 

Γηαγλσζηηθνί Έιεγρνη Τπνδεηγκάησλ Υξνλνζεηξώλ. Αζθήζεηο. 



Α.ΓΙ.Π. 4  

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών 

ηαηηζηηθέο Πξνβιέςεηο. Μέζνδνη Box-Jenkins. 

Δθαξκνγέο. 

 

Β. Επγαζηηπιακόρ άξοναρ 

Δπαλαιεπηηθό Μάζεκα. ύλδεζε κε ηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηδηθά Θέκαηα ηαηηζηηθήο. 

Μέζνδνη Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Σάζεο: Μέζνδνη ηεο επζείαο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ-Μέζνδνη ηεο 

Κακπύιεο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ. 

Γηαθνξέο - Δπνρηθέο Γηαθνξέο 

Κεληξηθνί Κηλεηνί Μέζνη Όξνη 

Πξνεγνύκελνη Μέζνη Όξνη 

Κηλεηνί Μέζνη 

Seasonal Decomposition 

Μεζνδνινγία Box-Jenkins.  

Γξαθηθέο Παξαζηάζεηο 

Πξνζαξκνγή Τπνδεηγκάησλ. ηάδην Αλαγλώξηζεο Τπνδεηγκάησλ. 

ηάδην εθηίκεζεο. 

Πξόβιεςε. 

Αζθήζεηο 

 

The development of the course consists of two distinct areas: 

 

A. Theoretical axis 

 Concepts: Definition-Components of time series. Examples of Time Series.  

 Methods for Time Series Analysis. Statistics Forecasting. 

 Descriptive Approach Time Series. Technical Time Series. Smoothing Methods. 

  Methods of Time Series Analysis.  Moving Average Methods. Indicators 
seasonality. Exercises. 

 Mathematical Approach Time Series. Stationarity, autocovariance. Exercises 

 Autocorrelation, Partial Autocorrelation, White Noise. 

 Models & Stationary time series. Autoregressive Models 

 Moving Average Models 

 Mixed Models. Applications 

 Non-Stationary Time Series Models. Seasonal Time Series Models. 

 Identification, Estimation of Models. 

 Diagnostics Time Series Models. Exercises. 

 Statistical Forecasting. Methods Box-Jenkins. 

 Applications. 

 

B. Laboratory axis 

 

 Revision courses. Links to the laboratories of the course Introduction to Business 
Statistics and Special Topics in Statistics. 

  Methods of Trend Analysis, Methods of direct least squares-Methods of Curve least 
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squares. 

 Differences - Seasonal Differences  

 Moving  Averages 

 Prior Moving Averages 

 Moving Average 

 Seasonal Decomposition 

 Methodology Box-Jenkins. 

 Estimation 

  Identification. 

 Prediction. 

 Forecasting 

 Exercises 

 

 

 

 

 

Ιδπύμαηα πος ςλοποιούν ζσεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα 

ε πξνπηπρηαθό επίπεδν θαη κεηαπηπρηαθό  κάζεκα ζηελ πθηζηακέλε δνκή ηνπ  δηδάζθεηαη ζε αξθεηά 

ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, θπξίσο ζε ζρνιέο ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Ενδεικτικά 

αναφζρονται: 

 Τμήμα Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν  
http://www.ode.aueb.gr/  
 
Τμήμα Πληροφορικήσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν  
http://www.cs.aueb.gr/el  
 
Τμήμα Στατιςτικήσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν  
http://www.stat-athens.aueb.gr/  
 
Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων του Πανεπιςτημίου Πατρϊν  
www.bma.upatras.gr/  
 
Τμήμα Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων του Πανεπιςτήμιο Πειραιά  

http://www.ode.unipi.gr/  

 

Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα 

Η λήψη αποφάςεων αποτελεί διδαςκόμενο μάθημα πολλϊν μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ξζνων 

Πανεπιςτημίων με αντικείμενο τισ  οικονομικζσ, διοικητικζσ ςπουδζσ. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

University Of Texas : http://www.utexas.edu/its/rc/tutorials/stat/spss/spss1/ 

UCLA : http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/whatstat/whatstat.htm 

   

 

http://www.cs.aueb.gr/el
http://www.stat-athens.aueb.gr/
http://www.bma.upatras.gr/
http://www.utexas.edu/its/rc/tutorials/stat/spss/spss1/
http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/whatstat/whatstat.htm
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Ι.3 Δίδνο Μαζήκαηνο 

Δμάκελν 

Γηδαζθαιίαο 

1ν – 12ν  

Τπνρξεσηηθό (Τ),  

Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο 

(ΤΔ),  

Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),  

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

(ΔΠ),  

Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ), 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ) 

Μάζεκα Κνξκνύ (ΚΟ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),  

Καηεύζπλζεο (ΚΑ) 

5ν  Τ - ΤΔ ΤΠ ΚΑ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν 
ύλνιν 

εβδνκαδηαίσλ 

σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθίαο 

(Ναη/Όρη) 

Δξγαζία ή Πξόνδνο 

(Ναη / Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα 
Μηθξέο 

νκάδεο 
Άιιε 

39 13 .. .. 5 (3+2) 6 ΝΑΙ 
Πξναηξεηηθή 

εξγαζία 

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ  

Οδεγό πνπδώλ; (Ναη/Όρη) 

ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο; 

(Ναη/Όρη) 

Γηεύζπλζε URL 

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 

αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από 

ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη) 

ΝΑΙ Τπό θαηαζθεπή ΝΑΙ 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Γηδαθηέα Ύιε 

ΙΙ.1.1 Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ 
καζήκαηνο; 

ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-15 

 

 

ΙΙ.1.2 Τπάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα θαη πώο ην αληηκεησπίδεηε;  

Όρη  

 

 

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

1. ίκνο Θ., 2009. Σερληθέο νηθνλνκεηξίαο θαη αλάιπζεο ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ. Δθδόζεηο . 

ΠΑΣΑΚΗ 

2. ΒΔΝΔΣΗ Ι., 2013. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΑ. Δθδόζεηο ΓΚΟΣΗ ΚΧΝ/ΝΟ & ΙΑ 

Δ.Δ. 

3. Υξήζηνπ Γ., 2007. Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκεηξία. Δθδόζεηο Γ. ΓΑΡΓΑΝΟ - Κ. ΓΑΡΓΑΝΟ Ο.Δ. 

ΙΙ.2.1 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;  

Ναη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. 
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ΙΙ.2.2 Πνην πνζνζηό  ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα; 

80% 

 

ΙΙ.2.3 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Ναη, αλαθέξεηαη ε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πνπ δηαηίζεηαη από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο 

Διιάδαο. 

 

ΙΙ.2.4 Πώο γλσζηνπνηείηε ζηνπο θνηηεηέο ηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο, ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη ηνλ 
ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπο; 

Καηά ηελ έλαξμε ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη ζην eclass ηνπ καζήκαηνο. 

Μέζσ αλαθνηλώζεσλ, ειεθηξνληθώλ ζεκεηώζεσλ θαη πξνθνξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ. 

ΙΙ.3 Δπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ / πλεξγαζίεο  

ΙΙ.3.1 Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ώξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; 

ΝΑΙ 

ΙΙ.3.2 Πώο κεζνδεύεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε 
θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

Σνπο εθπαηδεύνπκε λα ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο - βηβιηνζήθεο, ρξήζε ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

ΙΙ.3.3 Οξγαλώλεηε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηώλ / δηαιέμεηο 
επηζηεκόλσλ ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο ή εζληθνύο 
θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο; 

Όρη 

 

ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό υοιτητών κατά μέσο όρο παρακολοσθεί το θεωρητικό μέρος τοσ μαθήματος; 

0-20% x  20-40%   40-60%   60-80%   80-100%   Δεν 

γνωπίζω 

 

 

ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 

ΙΙ.5.1 Σξόπνη Αμηνιόγεζεο; 
Σημειώζηε ζηον πίνακα πος ακολοςθεί ηιρ μεθόδοςρ πος σπηζιμοποιείηε για ηην αξιολόγηζη ηηρ απόδοζηρ ηων θοιηηηών ζηο 

ζςγκεκπιμένο μάθημα. 

Δμέηαζε γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  Υ 

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

Πξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):  

Καη’ νίθνλ εξγαζία:  

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:  

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:  

Άιια * :  

* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο. 
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Παξαθνινπζνύληαη όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ή 

πξαθηηθώλ αζθήζεσλ; (Nαι ή Όσι) 

ΝΑΙ 

Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρόιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηνπ 

εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι). 

ΝΑΙ 

 

ΙΙ.5.2 Πώο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ; 

Με πξόζβαζε ζην γξαπηό ηνπο.  

 

 

ΙΙΙ.  ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΙΙΙ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο 

ΙΙΙ.1.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν αιθοςζών και ηος ςποζηηπικηικού 

εξοπλιζμού και ηη διαθεζιμόηηηά ηοςρ. 

Υξεζηκνπνηείηαη αίζνπζα ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαζέηεη πξνβνιηθό θαη πιεξεί όιεο ηηο ζύγρξνλεο 

πξνδηαγξαθέο.  

ΙΙΙ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν επγαζηηπιακών σώπυν, ηος 

επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί επηά (7) Δξγαζηήξηα ζε ηξία (3) δηαθνξεηηθά θηίξηα ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 165 ζέζεσλ εξγαζίαο. Αλαιπηηθόηεξα, ρξεζηκνπνηεί ηξία (3) Δξγαζηήξηα 

(Δξγαζηήξηα ΓΔ-Α, ΓΔ-Β θαη ΓΔ-Γ) ρσξεηηθόηεηαο 20 πεξίπνπ ζέζεσλ εξγαζίαο ην θαζέλα, ηξία 

(3) Δξγαζηήξηα (Δξγαζηήξηα Α, Γ θαη Σ) ρσξεηηθόηεηαο 22, 24 θαη 26 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη έλα (1) 

Δξγαζηήξην (Δξγαζηήξην Μ) ρσξεηηθόηεηαο 30 ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ρώξνη είλαη ηθαλνπνηεηηθνί, 

θαη 4 από ηα εξγαζηήξηα δηαζέηνπλ πξνβνιηθά νξνθήο κε δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη  ν εμνπιηζκόο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο θαιύπηνληαο νξηαθά ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο ηόζν 

πνηνηηθά όζν θαη πνζνηηθά. 

ΙΙΙ.1.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηόο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ; 

Ναη, ππάξρεη ν ζεζκόο ηνπ ειεύζεξνπ εξγαζηεξίνπ (Δξγαζηήξην Σ) ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα 

ηνπο θνηηεηέο γηα πεξαηηέξσ εμάζθεζε θαη ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ πνπ δηδάζθνληαη ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο νκάδεο ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηόηεηα. 

ΙΙΙ.1.4 πνπδαζηήξηα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν σώπυν, ηος εξοπλιζμού και ηηρ 

διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

Τπάξρνπλ ζπνπδαζηήξηα ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ, επαξθή θαη θαηάιιεια ζηα νπνία 

πέξαλ ησλ ηξαπεδηώλ γηα κειέηε ππάξρνπλ θαη Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο κε ζπλερή δηαζύλδεζε 

ζην δηαδίθηπν. Η Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο Διιάδαο είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο ζπνπδαζηέο ζην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. 

ΙΙΙ.1.5 Υξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

Γηα ην Δξγαζηήξην ρξεζηκνπνηείηαη ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS.  
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ΙΙΙ.1.6 Τπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο από ηε βηβιηνζήθε (βηβιηνγξαθία θαη άιινη 
καζεζηαθνί πόξνη); 

Ναη 

 

 

 

ΙΙΙ.1.7 Πώο θξίλεηε ζπλνιηθά ηε δηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή;  

Αν η απάνηηζη είναι απνηηική, ζσολιάζηε ζςνοπηικά ηςσόν ελλείτειρ και καηαγπάτηε ηιρ αναγκαίερ 

βεληιώζειρ ζύμθυνα με ηιρ παπαπάνυ καηηγοπίερ. 

 

 

ΑΡΚΔΣΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 

 

 

 

ΙΙΙ.2 Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) 

ΙΙΙ.2.1 Υξεζηκνπνηνύληαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο θαη πώο; 

Ναη, ρξεζηκνπνηνύληαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ θαηά ηελ ώξα ηεο 
δηδαζθαιίαο, είηε κε ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ είηε κε ηελ παξνπζίαζε case studies κέζσ βηληεν-
πξνβνιέα. Δπίζεο ζε νξηζκέλεο αίζνπζεο ππάξρνπλ ειεθηξνληθνί δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ζε όινπο 
ζρεδόλ ηνπο ρώξνπο ππάξρεη ελζύξκαηε ζύλδεζε κε ην Γίθηπν Τςειώλ Σαρπηήησλ ηνπ ΣΔΙ. 

ΙΙΙ.2.2 Υξεζηκνπνηνύληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΣΠΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα). 

  

Με ππνινγηζηέο θαη κε ην e-class 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

Ναη, κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ  SPSS 

ΙΙΙ.2.4 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο; 
Ναη, νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη κε ΣΠΔ σο πξνο ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 
δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο. 

ΙΙΙ.2.5 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Πώο; 

Ναη, θαηαξρήλ κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο eclass, κέζσ ηεο νπνίαο αλαθνηλώλνληαη ζηνπο 

ζπνπδαζηέο δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο, ώζηε λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί καο γηα εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα. 
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ΙV.  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΙV.1 αο θνηλνπνηείηαη θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα θαη 
πόηε; 

Μόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη δειώζεσλ καζεκάησλ 

ΙV.2 Πνηα είλαη ε θαηαλνκή βαζκνινγίαο θαη ν κέζνο βαζκόο ησλ θνηηεηώλ ηνπ καζήκαηνο;  

Ξεκινήζηε από ηο ηπέσον έηορ. Σηην πεπίπηυζη πος διδάζκαηε ηο μάθημα και ηα πποηγούμενα έηη 

καηαγπάτηε και ηα ζςγκπιηικά ζηοισεία ηυν πποηγοςμένυν εηών 

Έηνο 

Καηαλνκή Βαζκώλ (% θνηηεηώλ) Μέζορ όπορ  

Βαθμολογίαρ  

(ζύνολο θοιηηηών) 0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2013-2014        

2012-2013        

2011-2012        

2010-2011        

2009-2010        

 

 

 

V. Η ΑΠΟΦΗ ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

V.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο από ηνπο θνηηεηέο; 
Πώο εθαξκόδεηαη; Δπηζπλάςηε δείγκα ηνπ ζρεηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ναη. Δθαξκόδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Σν εξσηεκαηνιόγην 

βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. 

 

 

 

V.2 Πώο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ;  

Σα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ αλαιύνληαη κε ζθνπό ηε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 

 


