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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Συμπλθρϊνεται με ευκφνθ του κάκε διδάςκοντοσ 

χωριςτά για κακζνα από τα εξαμθνιαία προ-ι και μετά-πτυχιακά μακιματα  

 

Ι.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Πανεπιςτιμιο ΣΕΙ Πάτρασ 

χολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ 

Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

Σομζασ Διοικθτικϊν Μακθμάτων 

Όνομα διδάςκοντοσ / 

Βακμίδα: 
Απόςτολοσ Ραφαθλίδθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 

Επιςτθμονικι Ειδίκευςθ Επιχειρθςιακόσ – τρατθγικόσ Προγραμματιςμόσ 

 

Κωδ. Αρικμόσ Μακιματοσ 

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό Τίτλοσ Μακιματοσ 

1-601 Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα 

Ι.1 Περιγραφι / Περιεχόμενο μακιματοσ  

Ο ςτρατθγικόσ ρόλοσ τθσ αλλαγισ και τθσ καινοτομίασ ςε επίπεδο ατόμου-επιχείρθςθσ-κρατϊν, τφποι 

καινοτομίασ-τρόποι καινοτομίασ, υποδείγματα και προςεγγίςεισ επιχειρθματικισ αλλαγισ, καινοτομία 

ωσ διοικθτικι διαδικαςία, επιτυχισ διαχείριςθ-ελλιπισ κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ καινοτομίασ, 

καινοτομία και ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, αποτελεςματικζσ εξωτερικζσ διαςυνδζςεισ και 

ςτρατθγικζσ ζρευνασ. Η ζννοια τθσ επιχειρθματικότθτασ και οι μικρζσ επιχειριςεισ, χρθματοδότθςθ 

μικρομεςαίων επιχειριςεων. 

 

Κφριοσ Εκπαιδευτικόσ Στόχοσ (Στην Ελληνική και ςτην Αγγλική) 

τόχοσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ και εμβάκυνςθ ςτο τι μπορεί να αποτελζςει καινοτομία, 

οριακι ι ριηικι, και ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μια επιχείρθςθ μπορεί να διαχειρίηεται τθν 

προςπάκειά τθσ να καταςτεί περιςςότερο καινοτομικι, ςε διαρκι βάςθ. 

Lecturing on what can be considered innovative, might it be a marginal or a radical innovation, and on 

the ways firms manage their effort to induce innovativeness. 
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Ι.2 Μακθςιακοί ςτόχοι 

τόχοι του μακιματοσ είναι να μποροφν οι Φοιτθτζσ να: 

κατανοοφν ϊςτε να μποροφν να διαχειριςτοφν τθν αλλαγι και τθν καινοτομία (προϊόντοσ, διαδικαςίασ 

ι οργανωτικι) ςε ατομικό, επιχειρθματικό και ςτρατθγικό επίπεδο 

ςυςχετίηουν προχωρθμζνα ηθτιματα τθσ αγοράσ με τθν τεχνολογικι και οργανωςιακι αλλαγι που 

ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

αποκτιςουν μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτθ διαχείριςθ τθσ επιχειρθματικισ αλλαγισ και τθσ 

καινοτομίασ 

γνωρίηουν και να κατανοοφν τα εργαλεία που μποροφν να επιλφουν απρόβλεπτα προβλιματα που 

ςχετίηονται με τθν προςπάκεια για αλλαγι και για καινοτομία 

διερευνοφν με ςυςτθματικό τρόπο τισ επιπτϊςεισ εναλλακτικϊν αποφάςεων και ςτρατθγικϊν ςτθν 

λιψθ αποφάςεων, ςχετικϊν με τθν επιχειρθματικι αλλαγι και καινοτομία, ςε απρόβλεπτα 

περιβάλλοντα 

αποκτιςουν πρακτικι εξοικείωςθ με τισ κεωρθτικζσ ζννοιεσ τθσ επιχειρθματικισ αλλαγισ και τθσ 

καινοτομίασ. 

κατανοοφν τουσ τρόπουσ ίδρυςθσ, το πλαίςιο λειτουργίασ και χρθματοδότθςθσ μιασ μικρομεςαίασ 

επιχείρθςθσ. 

 

Μακθςιακά αποτελζςματα (τθν Ελλθνικι και ςτθν Αγγλικι) 

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

 θαηαλνεί ώζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ αιιαγή θαη ηελ θαηλνηνκία (πξντόληνο, δηαδηθαζίαο ή 
νξγαλσηηθή) ζε αηνκηθό, επηρεηξεκαηηθό θαη ζηξαηεγηθό επίπεδν 

 ζπζρεηίδεη πξνρσξεκέλα δεηήκαηα ηεο αγνξάο κε ηελ ηερλνινγηθή θαη νξγαλσζηαθή αιιαγή πνπ 
ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 

 απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο 

 γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηα εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα επηιύνπλ απξόβιεπηα πξνβιήκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηα γηα αιιαγή θαη γηα θαηλνηνκία 

 δηεξεπλά κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ηηο επηπηώζεηο ελαιιαθηηθώλ απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθώλ ζηελ 
ιήςε απνθάζεσλ, ζρεηηθώλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή αιιαγή θαη θαηλνηνκία, ζε απξόβιεπηα 
πεξηβάιινληα 

 απνθηήζεη πξαθηηθή εμνηθείσζε κε ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο 

 θαηαλνεί ηνπο ηξόπνπο ίδξπζεο, ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ρξεκαηνδόηεζεο κηαο κηθξνκεζαίαο 
επηρείξεζεο 

 

 

Αναλυτικόσ πίνακασ 13 εβδομαδιαίων μαθημάτων (Στην Ελληνική και ςτην Αγγλική) 

1. Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα αναφορικά με τθν καινοτομία. Καινοτομία και θ ςφνδεςι τθσ με τθν 

κοινωνία. 

2. Ορίηοντασ τθν τεχνολογία και τθν διαχείριςθ τθσ τεχνολογίασ. Ορίηοντασ τθν καινοτομία και τθν 
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διαχείριςθ τθσ καινοτομίασ. 

3. Καινοτομία και ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Σφποι και μορφζσ καινοτομίασ. 

4. τρατθγικά πλεονεκτιματα που αποφζρει θ επιτυχισ καινοτομία. 

5. Σο δίλθμμα του καινοτόμου, εμπόδια ςτθν προςπάκεια για καινοτομία. υνεχισ και αςυνεχισ 

εξωγενισ τεχνολογικι εξζλιξθ. 

6. Σρζχουςεσ δυνάμεισ διαμόρφωςθσ του ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

7. Η καινοτομία ωσ επιχειρθματικι διαδικαςία. Εξζλιξθ υποδειγμάτων περιγραφισ τθσ διαδικαςίασ 

τθσ καινοτομίασ. 

8. Οι ζννοιεσ τθσ ρουτίνασ, τθσ τεχνολογικισ ςυςςϊρευςθσ και των τεχνολογικϊν παραδειγμάτων. 

9. Σι γνωρίηουμε για τθν επιτυχι διαχείριςθ τθσ καινοτομίασ; τάδιο ανίχνευςθσ, ςτάδιο ςχεδιαςμοφ 

ςτρατθγικισ. 

10. τάδιο ςυγκζντρωςθσ πόρων, ςτάδιο υλοποίθςθσ. τάδιο μάκθςθσ και νζασ καινοτομίασ. 

11. Κατανοϊντασ τθν επιχειρθματικότθτα. 

12. Χρθματοδότθςθ μικρομεςαίων επιχειριςεων. 

13. Πολιτικι για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτθν Ελλάδα. 

1. Innovation in Greece. Innovation and the society. 

2. Defining technology and technology management. Defining innovation and innovation management. 

3. Innovation and competitive advantage. Innovation types and forms. 

4. Strategic competitive advantage through innovation. 

5.  The innovator’s dilemma, barriers to innovation. Continuous and discontinuous exogenous change. 

6. New challenges, new responses. 

7. Innovation as a core management process. Models of innovation evolution. 

8. Routines, technological accumulation and technological paradigms. 

9. What do we know about successful innovation management. Scanning and strategy phases. 

10. Resourcing, implementation and learning and reinnovation phases. 

11. Understanding entrepreneurship. 

12. Small and medium enterprises’ finance. 

13. Small and medium enterprises policies in the E.U. and in Greece. 

 

Ιδρφματα που υλοποιοφν ςχετικό διδακτικό αντικείμενο 

Α. Ιδρφματα Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτα οποία διδάςκεται το ίδιο ι παρόμοιο μάκθμα 

Σμιμα Διοίκθςθσ Σεχνολογίασ, Παν. Μακεδονίασ, Σμιμα Μθχανικϊν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ, Παν. 

Αιγαίου, Σμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, Εκνικό Καποδιςτριακό Παν. Ακθνϊν, Σμιμα Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν, Παν. Πάτρασ, Σμιμα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων, ΣΕΙ Λάριςασ. 

 

Β. Ιδρφματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα οποία διδάςκεται το ίδιο ι παρόμοιο μάκθμα 



Α.ΔΙ.Π. 4  

Διαζθάλιζη Ποιόηηηας ζηην Ανώηαηη Εκπαίδεσζη – Ερωηημαηολόγιο Φοιηηηών 

Πανεπιςτιμιο του Sussex, Μεγάλθ Βρετανία, ςε μεταπτυχιακό επίπεδο. Johns Hopkins, ΗΠΑ, ςε 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Stockholm School of Entrepreneurship, Δανία. Πανεπιςτιμιο του Manchester, 

Μ. Βρετανία. Rotterdam School of Management, Erasmus University, Ολλανδία. 

 

Ι.3 Είδοσ Μακιματοσ 

Εξάμθνο 

Διδαςκαλίασ 

1ο – 12ο  

Τποχρεωτικό (Τ),  

Τποχρεωτικισ Επιλογισ 

(ΤΕ),  

Ελεφκερθσ Επιλογισ (ΕΕ) 

Τποβάκρου (ΤΠ),  

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

(ΕΠ),  

Γενικϊν Γνϊςεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (ΑΔ) 

Μάκθμα Κορμοφ (ΚΟ),  

Ειδίκευςθσ (ΕΙΔ),  

Κατεφκυνςθσ (ΚΑ) 

6ο  Τ – ΤΕ ΤΠ ΚΑ 

Ι.4 Διδαςκαλία 

Προβλεπόμενεσ Ώρεσ Διδαςκαλίασ 

ανά εξάμθνο φνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρϊν 

διδαςκαλίασ 

Διδακτικζσ 

Μονάδεσ 

Χριςθ 

Πολλαπλισ 

Βιβλιογραφίασ 

(Ναι/Όχι) 

Εργαςία ι Πρόοδοσ 

(Ναι / Όχι) 

Τποχρεωτικι / 

Προαιρετικι Διαλζξεισ Εργαςτιρια 

Μικρζσ 

ομάδε

σ 

Άλλθ 

52 O O O 4 6 Ν Ν/Π 

Ι.5 Ενθμζρωςθ – Αξιολόγθςθ 

Σο μάκθμα 

περιλαμβάνεται ςτον  

Οδθγό πουδϊν; (Ναι/Όχι) 

ελίδα αναφοράσ 

μακιματοσ 

Τπάρχει ιςτοςελίδα μακιματοσ; (Ναι/Όχι) 

Διεφκυνςθ URL 

Ζχει γίνει ςτο τρζχον 

εξάμθνο αξιολόγθςθ του 

μακιματοσ από τουσ 

φοιτθτζσ; (Ναι/Όχι) 

Ν 
Ν 

http://eclass.teipat.gr/eclass/courses/728118/ 
Ο 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Διδακτζα Υλθ 

ΙΙ.1.1 Πότε πραγματοποιικθκε θ τελευταία αναπροςαρμογι / επικαιροποίθςθ τθσ φλθσ του 
μακιματοσ; 

Ακαδ. Ζτοσ 2014-2015 

 

ΙΙ.1.2 Τπάρχει επικάλυψθ φλθσ με άλλα μακιματα και πϊσ το αντιμετωπίηετε;  

Δεν υπάρχει 

 

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοθκιματα 

http://eclass.teipat.gr/eclass/courses/728118/
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ΙΙ.2.1 Βοθκιματα που διανζμονται ςτουσ φοιτθτζσ για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. 

1. White M., Bruton G., 2010. Η ςτρατθγικι διαχείριςθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ καινοτομίασ. 

Εκδόςεισ ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΕ 

2. παισ Γ., 2007. Ειςαγωγι ςτθ διαχείριςθ τεχνολογικϊν καινοτομιϊν. Εκδόςεισ ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΕ 

3. Καρβοφνθσ ., 1995. Διαχείριςθ τεχνολογίασ και καινοτομίασ. Εκδόςεισ ΣΑΜΟΤΛΗ ΑΕ 

Τλικό ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-class, ςτθν ιςτοςελίδα που δίνεται πιο πάνω. 

ΙΙ.2.2 Γίνεται επικαιροποίθςθ των βοθκθμάτων και με ποια διαδικαςία;  

Αναηιτθςθ ςυναφϊν βοθκθμάτων μζςω εκδοτικϊν οίκων. 

 

ΙΙ.2.3 Ποιο ποςοςτό  τθσ διδαςκόμενθσ φλθσ καλφπτεται από τα βοθκιματα; 

>75% 

 

ΙΙ.2.4 Παρζχετε πρόςκετθ βιβλιογραφία πζραν των διανεμόμενων ςυγγραμμάτων; 

Ναι, μζςω τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ του Ιδρφματοσ. 

 

ΙΙ.2.5 Πϊσ γνωςτοποιείτε ςτουσ φοιτθτζσ τθν φλθ του μακιματοσ, τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και 
τον τρόπο αξιολόγθςθσ τουσ; 

Κατά τθν ζναρξθ των διαλζξεων, κακϊσ και με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ e-class. 

 

ΙΙ.3 Επικοινωνία & Κακοδιγθςθ Φοιτθτϊν / υνεργαςίεσ  

ΙΙ.3.1 Ζχετε ανακοινωμζνεσ ϊρεσ γραφείου για ςυνεργαςία με τουσ φοιτθτζσ; 

Ναι 

 

ΙΙ.3.2 Πϊσ μεκοδεφετε τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία (π.χ. αναηιτθςθ 
και χριςθ βιβλιογραφίασ); 

Ανάκεςθ εργαςιϊν μζςα από τισ οποίεσ οι Φοιτθτζσ μελετοφν πραγματικζσ περιπτϊςεισ. 

Κακοδιγθςθ ςτθν αναηιτθςθ ςτοιχείων και ςτθν ανάλυςι τουσ. 

 

ΙΙ.3.3 Οργανϊνετε ςτο πλαίςιο του μακιματοσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ φοιτθτϊν / διαλζξεισ 
επιςτθμόνων ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ, περιφερειακοφσ ι 
εκνικοφσ κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και παραγωγικοφσ φορείσ; 

Όταν είναι εφικτό. 

 

ΙΙ.4 υμμετοχι των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα 
Κατά τθν εκτίμθςι ςασ, τι ποςοςτό φοιτθτϊν κατά μζςο όρο παρακολουκεί το κεωρθτικό μζροσ του 
μακιματοσ; 

0-20%   20-
40% 

Χ  40-
60% 

  60-
80% 

  80-
100% 

  Δεν 
γνωρίηω 
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ΙΙ.5 Αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα 

ΙΙ.5.1 Σρόποι Αξιολόγθςθσ; 
Σθμειϊςτε ςτον πίνακα που ακολουκεί τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιείτε για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
απόδοςθσ των φοιτθτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα. 

Εξζταςθ γραπτι ςτο τζλοσ του εξαμινου  Χ 

Εξζταςθ προφορικι ςτο τζλοσ του εξαμινου  

Πρόοδοσ (ενδιάμεςθ εξζταςθ):  

Κατ’ οίκον εργαςία: Χ 

Προφορικι παρουςίαςθ εργαςίασ: Χ 

Εργαςτιριο ι πρακτικζσ αςκιςεισ:  

Άλλα * :  

* Περιγράψτε ςυνοπτικά τυχόν άλλουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ. 

 

 

 

Παρακολουκοφνται όλοι οι φοιτθτζσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν ι 

πρακτικϊν αςκιςεων; (Nαι ι Όχι) 

Ν 

Λαμβάνουν οι φοιτθτζσ ςυςτθματικά ςχόλια (προφορικά ι γραπτά) ςτο μζςον του 

εξαμινου; (Nαι ι Όχι). 

Ν 

 

ΙΙ.5.2 Πϊσ διαςφαλίηετε τθ διαφάνεια ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν; 

Οι Φοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυηθτιςουν τισ επιδόςεισ τουσ με τθν παράκεςθ των 

γραπτϊν και των εργαςιϊν τουσ. Σα δε κριτιρια είναι γνωςτά από τθν αρχι κάκε εξαμινου. 

 

 

ΙΙΙ.  ΤΠΟΔΟΜΕ 

ΙΙΙ.1 Διακζςιμθ εκπαιδευτικι υποδομι του μακιματοσ 

ΙΙΙ.1.1 Αίκουςεσ διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιοφνται για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα: 

Αναφερκείτε ςτθν επάρκεια, καταλλθλότθτα, ποιότθτα των αικουςϊν και του υποςτθρικτικοφ 

εξοπλιςμοφ και τθ διακεςιμότθτά τουσ. 

Οι ςυνικωσ χρθςιμοποιοφμενεσ αίκουςεσ είναι επαρκείσ από πλευράσ χωρθτικότθτασ, δεν 

διακζτουν όμωσ κλιματιςμό, κάτι που αποτελεί πρόβλθμα από κάποια χρονικι περίοδο και μετά. 

Χρθςιμοποιείται επιπλζον ζνα προβολικό ςφςτθμα και φορθτόσ υπολογιςτισ, τα οποία κρίνονται 

επαρκι. 
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ΙΙΙ.1.2 Εργαςτιρια που χρθςιμοποιοφνται για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα: 

Αναφερκείτε ςτθν επάρκεια, καταλλθλότθτα, ποιότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων, του 

εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ και τθσ διακεςιμότθτάσ τουσ. 

Δεν υπάρχει εργαςτιριο. 

 

ΙΙΙ.1.3 Είναι διακζςιμα τα εργαςτιρια του μακιματοσ για χριςθ εκτόσ προγραμματιςμζνων ωρϊν; 

Δεν υπάρχει εργαςτιριο. 

 

ΙΙΙ.1.4 πουδαςτιρια: 

Αναφερκείτε ςτθν επάρκεια, καταλλθλότθτα, ποιότθτα των χϊρων, του εξοπλιςμοφ και τθσ 

διακεςιμτθτάσ τουσ. 

τθν κεντρικι βιβλιοκικθ του Ιδρφματοσ, επαρκζσ από πλευράσ χϊρου, διακεςιμότθτασ και 

εξοπλιςμοφ. Επίςθσ ανοικτά εργαςτιρια Η/Τ για χριςθ των Φοιτθτϊν. 

 

ΙΙΙ.1.5 Χρθςιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογιςμικό και ποιο; (περιγράψτε ςυνοπτικά) 

Δεν απαιτείται. 

 

ΙΙΙ.1.6 Τπάρχει ικανοποιθτικι υποςτιριξθ του μακιματοσ από τθ βιβλιοκικθ (βιβλιογραφία και 
άλλοι μακθςιακοί πόροι); 

Ναι. 

 

ΙΙΙ.1.7 Πϊσ κρίνετε ςυνολικά τθ διακζςιμθ εκπαιδευτικι υποδομι;  

Αν θ απάντθςθ είναι αρνθτικι, ςχολιάςτε ςυνοπτικά τυχόν ελλείψεισ και καταγράψτε τισ αναγκαίεσ 

βελτιϊςεισ ςφμφωνα με τισ παραπάνω κατθγορίεσ. 

Επαρκι. 

 

 

ΙΙΙ.2 Αξιοποίθςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) 

ΙΙΙ.2.1 Χρθςιμοποιοφνται Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ διδαςκαλία του 
μακιματοσ και πϊσ; 

Οι διαλζξεισ γίνονται με τθ χριςθ προβολικοφ ςυνδεδεμζνου ςε Η/Τ, υπάρχει υλικό ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα e-class, ενϊ οι Φοιτθτζσ επικοινωνοφν με τον Διδάςκοντα και ςτζλνουν 

εργαςίεσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Αξιοποιείται επίςθσ ομάδα Φοιτθτϊν ςτο Facebook 

για ανταλλαγι πλθροφοριϊν. 

 

ΙΙΙ.2.2 Χρθςιμοποιοφνται μακθςιακά βοθκιματα βαςιςμζνα ςε ΣΠΕ; (Αναφζρατε παραδείγματα). 
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ΙΙΙ.2.3 Χρθςιμοποιοφνται ΣΠΕ ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ; Πϊσ; 

Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class που περιζχει χριςιμο εκπαιδευτικό υλικό, 

βοθκιματα, εργαςίεσ κλπ. 

 

 

ΙΙΙ.2.4 Χρθςιμοποιείτε ΣΠΕ ςτθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν; Πϊσ; 

Χριςθ πλατφόρμασ e-students για αςφαλι καταχϊριςθ βακμολογιϊν. Η ίδια αξιοποιείται από 

τουσ Φοιτθτζσ για παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων. 

 

ΙΙΙ.2.5 Χρθςιμοποιείτε ΣΠΕ ςτθν επικοινωνία ςασ με τουσ φοιτθτζσ; Πϊσ; 

Ναι, eclass, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, βιντεοκλιςεισ, Facebook, Linkedin. 
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ΙV.  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

ΙV.1 ασ κοινοποιείται κατάλογοσ των φοιτθτϊν που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μάκθμα και πότε; 

Ναι, όταν ζχουν οριςτικοποιθκεί θ διαδικαςία διλωςθσ μακθμάτων. 

 

ΙV.2 Ποια είναι θ κατανομι βακμολογίασ και ο μζςοσ βακμόσ των φοιτθτϊν του μακιματοσ;  

Ξεκινιςτε από το τρζχον ζτοσ. Στθν περίπτωςθ που διδάςκατε το μάκθμα και τα προθγοφμενα ζτθ 

καταγράψτε και τα ςυγκριτικά ςτοιχεία των προθγουμζνων ετϊν 

Ζτοσ 

Κατανομι Βακμϊν (% φοιτθτϊν) Μζςοσ όροσ  

Βακμολογίασ  

(ςφνολο 

φοιτθτϊν) 
0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2014-2015 45 23 7,7 9,6 11,7 3 Δεν γνωρίηω 

 

V. Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

V.1 Τπάρχει διαδικαςία αξιολόγθςθσ του μακιματοσ και τθσ διδαςκαλίασ από τουσ φοιτθτζσ; Πϊσ 
εφαρμόηεται; Επιςυνάψτε δείγμα του ςχετικοφ ερωτθματολογίου. 

Ναι, τυποποιθμζνο ερωτθματολόγιο ΑΔΙΠ. 

 

V.2 Πϊσ αξιοποιοφνται τα αποτελζςματα αυτϊν των αξιολογιςεων;  

Από το Σμιμα δίνεται ςτον Διδάςκοντα τόςο θ βακμολογία ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα, όςο και ο 

μζςοσ όροσ επί όλων των διδαςκόμενων μακθμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, κάκε διδάςκοντασ 

μπορεί να γνωρίηει που βρίςκεται ςε ςχζςθ με τθ μζςθ βακμολογία όλων των διδαςκόντων ςε όλα 

τα μακιματα και να πράξει ανάλογα. 

 

 


