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ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ

Δμνπιηζκόο
καζήκαηνο:

ππνζηήξημεο

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό:

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ νπόηε θαη είλαη
απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector.
Τπνινγηζηηθά Φύιια (MS Excel ή OO Calc), LINDO, The Management
Scientist

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο
Κύξηνο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αληηιεθζεί ν ζπνπδαζηήο ηε ζεκαζία ηεο αλαγθαηόηεηαο λα
ιεηηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε ζηα πιαίζηα κηαο ελνπνηεκέλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ώζηε λα
ηθαλνπνηήζεη κε ηνλ πιένλ απνδνηηθό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν ηηο αλάγθεο ησλ ηειηθώλ πειαηώλ ζην
ζύγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ρξήζε πνζνηηθώλ κεζόδσλ θαη
εθαξκνγώλ γηα ηελ πξνηππνπνίεζε θαη επίιπζε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ δηνίθεζεο ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο ζε επίπεδν ζρεδηαζκνύ θαη πξνγξακκαηηζκνύ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πνιππινθόηεηα θαη
κεηαβιεηόηεηα ησλ εθνδηαζηηθώλ αιπζίδσλ.
Οη θύξηεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ αλαιύνληαη είλαη: βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο, βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία θαη ξνέο κηαο ΔΑ, πνιππινθόηεηα θαη κεηαβιεηόηεηα ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα, νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κέζα ζην ζπλνιηθό πιαίζην
ηεο αληαπόθξηζεο πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ ηειηθνύ πειάηε θαη ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ απόδνζε, θαη ε
ζπλεξγαζία ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ δηθηύνπ εθνδηαζκνύ.

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Κύξηνο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα κεηαδνζεί ζηνλ Φνηηεηή ε αλαγθαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα
επηρείξεζε ζηα πιαίζηα κηαο ελνπνηεκέλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ΔΑ), ώζηε λα ηθαλνπνηήζεη κε ηνλ
πιένλ απνδνηηθό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν ηηο αλάγθεο ησλ ηειηθώλ πειαηώλ ζην ζύγρξνλν
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παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ.

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη
Θεσξεηηθό κέξνο


Αλάιπζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα ελνπνηεκέλε Δθνδηαζηηθή
Αιπζίδα (ΔΑ.).



Δπεμήγεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Γ.Δ.Α.), δνκηθώλ
ζηνηρείσλ θαη ξνώλ κηαο ΔΑ.



Αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο
ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ, ηε δεκηνπξγία αμίαο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θόζηνπο.



Αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ αλνρήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο.



Αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε κηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα.

Δξγαζηεξηαθό κέξνο


Αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ κνληεινπνίεζεο θαη πεξηγξαθή ησλ ιύζεσλ κε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ
ινγηζκηθνύ πξνβιεκάησλ δηνίθεζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε επίπεδν ζρεδηαζκνύ θαη
πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο ν ζρεδηαζκόο ηνπ δηθηύνπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε πξόβιεςε ηεο δήηεζεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θύθινπ θαη αζθαιείαο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο.

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή)
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε
λα:
 αλαγλσξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα ελνπνηεκέλε Δθνδηαζηηθή
Αιπζίδα (ΔΑ)
 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Γ.Δ.Α.), δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη
ξνώλ κηαο ΔΑ
 θαηαλνεί όηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηειηθώλ πειαηώλ είλαη εθείλε πνπ ηειηθά ππνθηλεί ηελ αιπζίδα
εθνδηαζκνύ θαη λα δηεξεπλάεη ηηο ζπλέπεηεο από ηελ άπνςε ηεο αλάπηπμεο δπλαηνηήησλ
ππνζηήξημεο ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
 αλαιύεη πώο ζπλδένληαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε ηελ δεκηνπξγία
αμίαο
 δηεξεπλά ηνπο ηξόπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ νη πιεξνθνξίεο γηα ην θόζηνο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ
πεξηζζόηεξε αμία
 εληνπίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εθνδηαζηηθή αιπζίδα πνπ δελ πξνζθέξνπλ αμία ζηνλ πειάηε
 επεμεγεί ηνπο ηξόπνπο αληαγσληζκνύ ησλ εθνδηαζηηθώλ αιπζίδσλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ
αλνρήο
 γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ξνήο πιηθώλ κέζα ζε κία θεληξηθή επηρείξεζε
θαη αλάκεζα ζε εηαίξνπο κηαο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ
 αλαιύεη ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαθνύ ζπληνληζκνύ ζηηο αιπζίδεο
εθνδηαζκνύ ηεο ιηαληθήο
 γλσξίδεη ηα δηαθνξεηηθά είδε ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εηαηξείεο πνπ ππάξρνπλ ζην πιαίζην ηεο
δηνίθεζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ, θαζώο θαη ηα πηζαλά νθέιε θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ζρέζεσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ
 δηεξεπλά ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ ζρέζεηο κε επξύηεξε βάζε
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αλάκεζα ζε ζπλαιιαζζόκελνπο εηαίξνπο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε
ζέζε λα:
 κνληεινπνηεί θαη λα επηιύεη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ θύιισλ (θαη The Management Scientist,
LINDO) πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
 κνληεινπνηεί θαη λα επηιύεη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ θύιισλ (θαη The Management Scientist,
LINDO) πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξόβιεςε ηεο δήηεζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
 κνληεινπνηεί θαη λα επηιύεη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ θύιισλ (θαη The Management Scientist,
LINDO) πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θύθινπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
 κνληεινπνηεί θαη λα επηιύεη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ θύιισλ (θαη The Management Scientist,
LINDO) πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ αζθαιείαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο

Αναλσηικός πίνακας 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Θεσξεηηθό κέξνο
1.

Δηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (δ.ε.α.)

2. Ρνή πιηθώλ θαη ξνή πιεξνθνξηώλ
3. Αληαγσληζκόο κέζσ ηεο δ.ε.α. θαη ηξαηεγηθέο ηεο δ.ε.α.
4. Οπηηθή γσλία κάξθεηηλγθ θαη δ.ε.α., Σκεκαηνπνίεζε αγνξάο θαη Πξόβιεςε δήηεζεο
5.

Πνηόηεηα εμππεξέηεζεο θαη Καζνξηζκόο πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο δ.ε.α.

6. Η έλλνηαο ηεο αμίαο θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηε δ.ε.α. θαη Σξόπνη επηκεξηζκνύ ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο
7.

Κνζηνιόγεζε βάζεη δξαζηεξηνηήησλ (ABC), Υαξηνθπιάθην ηζνξξνπεκέλεο κέηξεζεο θαη Μνληέιν
αλαθνξάο ιεηηνπξγηώλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ (SCOR)

8. Ο ξόινο ηνπ ρξόλνπ ζην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, Γείθηεο Ρ:D θαη δηαθνξέο
9. Υαξηνγξάθεζε δηαδηθαζίαο ε νπνία βαζίδεηαη ζην ρξόλν, Γηαρείξηζε ηεο έγθαηξεο αληαπόθξηζεο
10. ρεδηαζκόο θαη έιεγρνο κεηαπνίεζεο, Γηαρείξηζε αλεμάξηεησλ ηκεκάησλ δήηεζεο, Αιπζίδεο
εθνδηαζκνύ ιηαληθήο.
11. Πξσηνβνπιίεο γηα βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνύ ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ ιηαληθήο
12. Δπθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εηαίξσλ κηαο ε.α., Δπηινγέο γηα ηηο ζρέζεηο αγνξαζηώλπξνκεζεπηώλ, Αλάιπζε επηπηώζεσλ ζπλεξγαζηώλ ζηνπο πξνκεζεπηέο.
13. ηξαηεγηθνί, ηαθηηθνί θαη ιεηηνπξγηθνί ξόινη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνκεζεηώλ. Δμνξζνινγηζκόο θαη
Σκεκαηνπνίεζε ηεο πξνκεζεπηηθήο βάζεο.
Δξγαζηεξηαθό κέξνο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο. Δηζαγσγή ζηε Γηαρείξηζε ηεο
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Case – studies.
ρεδηαζκόο δηθηύνπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο: ζθνπόο, βαζηθέο έλλνηεο, απαηηνύκελα δεδνκέλα,
αλακελόκελα απνηειέζκαηα
ρεδηαζκόο δηθηύνπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο: κνληεινπνίεζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο ζηνλ Η/Τ
ρεδηαζκόο δηθηύνπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο: επίιπζε πξνβιήκαηνο ζηνλ Η/Τ
Πξόβιεςε ηεο δήηεζεο ζε κηα ε.α.: ζθνπόο, βαζηθέο έλλνηεο, κέζνδνη, αμηνιόγεζε ζθαικάησλ
πξόβιεςεο
Πξόβιεςε ηεο δήηεζεο ζε κηα ε.α.: Μνληέιν απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο, Μνληέιν εθζεηηθήο
εμνκάιπλζεο κε γξακκηθή ηάζε
Πξόβιεςε ηεο δήηεζεο ζε κηα ε.α.: Μνληέιν εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο κε επνρηθόηεηα, Μνληέιν

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών

Α.ΓΙ.Π.

4

εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο κε γξακκηθή ηάζε θαη επνρηθόηεηα
8. Αλαθνίλσζε ζεκάησλ Δξγαζίαο – Γηαρείξηζε απνζεκάησλ θύθινπ: ζθνπόο, βαζηθέο έλλνηεο,
Βέιηηζηε Πνζόηεηα Παξαγγειίαο, Κόζηνο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θύθινπ
9. Γηαρείξηζε απνζεκάησλ θύθινπ: Καζνξηζκόο κεγέζνπο παξαγγειηώλ γηα πνιιαπιά πξντόληα
10. Γηαρείξηζε απνζεκάησλ θύθινπ: Καζνξηζκόο κεγέζνπο παξαγγειίαο ζε εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε 2
κέιε
11. Γηαρείξηζε απνζεκάησλ αζθαιείαο: ζθνπόο, βαζηθέο έλλνηεο, Μέηξα δηαζεζηκόηεηαο, Καζνξηζκόο
απνζέκαηνο αζθαιείαο γηα πνιηηηθή ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο ζπλαξηήζεη ησλ κέηξσλ
δηαζεζηκόηεηαο
12. Γηαρείξηζε απνζεκάησλ αζθαιείαο: ηξαηεγηθέο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ αζθαιείαο ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα δηαηεξώληαο ην ίδην επίπεδν εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ (πγθέληξσζε
απνζεκάησλ, Υξήζε θνηλώλ εμαξηεκάησλ)
13. Παξάδνζε Δξγαζίαο - Δμέηαζε

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο
Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
1.

Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε δηεύζπλζε: http://www.ode.aueb.gr/perigrafimathimaton

Γηα

2. Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζηε
δηεύζπλζε:
http://dmst.aueb.gr/gr2/Courses2/6sem/32_supply_manag/main.htm
3. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Σκήκα Μεραληθώλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (ζε Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν).
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζηε
δηεύζπλζε:
http://www.odim.aegean.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=51
4. Σ.Δ.Ι. εξξώλ. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε δηεύζπλζε:
http://www.teiser.gr/business/
Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
Η Γηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Management) - Logistics απνηειεί κάζεκα
πνιιώλ πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ κε αληηθείκελν ηελ
επηρεηξεζηαθή έξεπλα, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ δηνηθεηηθή επηζηήκε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
1. Cranfield University in the UK. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε δηεύζπλζε: www.cranfield.ac.uk
2. University of Warwick in the UK. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε δηεύζπλζε:
www.warwick.ac.uk
3. East Carolina University – Logistics in U.S.A. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε δηεύζπλζε:
www.ecuidis.org

Ι.3

Δίδνο Μαζήκαηνο
Δμάκελν
Τπνρξεσηηθό (Τ),
Γηδαζθαιίαο
Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο
1ν – 12ν
(ΤΔ),
Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ)

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο
(ΔΠ),
Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ),
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ)
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Μάζεκα Κνξκνύ (ΚΟ),
Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),
Καηεύζπλζεο (ΚΑ)
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6ν
Ι.4

Y, ΤΔ

Γηδαζθαιία
Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο
αλά εμάκελν

Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα
39

Μηθξέο
Άιιε
νκάδεο

ΤΠ

ύλνιν
Υξήζε
Δξγαζία ή Πξόνδνο
εβδνκαδηαίσλ Γηδαθηηθέο Πνιιαπιήο
(Ναη / Όρη)
σξώλ
Μνλάδεο Βηβιηνγξαθίαο
Τπνρξεσηηθή /
δηδαζθαιίαο
(Ναη/Όρη)
Πξναηξεηηθή

26

5 (3+2)

6

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο;
Οδεγό πνπδώλ; (Ναη/Όρη)
(Ναη/Όρη)
ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο
Γηεύζπλζε URL
ΝΑΙ

ΙΙ.
ΙΙ.1

KΑ

NAI

NAI/ Πξναηξεηηθή

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν
αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από
ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη)

Τπό θαηαζθεπή

ΝΑΙ

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Γηδαθηέα Ύιε
ΙΙ.1.1 Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ
καζήκαηνο;
ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2013-14

ΙΙ.1.2 Τπάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα θαη πώο ην αληηκεησπίδεηε;
Γελ ππάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα. Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη
ηόζν ζην ζεσξεηηθό όζν θαη ζην εξγαζηεξηαθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο δελ θαιύπηνληαη από άιια
καζήκαηα.

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα
ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.
Θεσξεηηθό κέξνο
1.

Harrison, A, van Hoek, R, 2013. Logistics Μάλαηδκελη θαη ηξαηεγηθή. Αληαγσληζηηθό
Πιενλέθηεκα Μέζσ ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνύ. Δθδόζεηο Rosili.

2. Taylor, D. A., 2006. Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο
3. Βηδάιεο, Μ, 2009. Δθνδηαζηηθή (Logistics). Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο.
Δξγαζηεξηαθό κέξνο


εκεηώζεηο (80 ζειίδσλ) ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ιύζεσλ ησλ
αζθήζεσλ ζην eclass

ΙΙ.2.2 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;
Ναη, κε ζπλερή ελεκέξσζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο.

ΙΙ.2.3

Πνην πνζνζηό ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα;
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100%

ΙΙ.2.4 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ;
Ναη, αλαθέξεηαη ε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πνπ δηαηίζεηαη από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο
Διιάδαο.

ΙΙ.2.5

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.

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);
Μέζσ ηεο αλάζεζεο πξναηξεηηθώλ εξγαζηώλ ηόζν ζην ζεσξεηηθό όζν θαη ζην εξγαζηεξηαθό κέξνο
ηνπ καζήκαηνο.

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;

ΟΥΙ

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%

20-40%

Χ

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:

Υ

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:

Υ

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:

Υ

Άιια * :
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* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο.

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 θαη ζηηο εξγαζίεο 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 δηδαζθαιίαο 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
επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ.

σώπυν,

ηος

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
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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)
Ναη, Α) Τπνινγηζηηθά Φύιια (MS Excel ή OO Calc), Β) LINDO, Γ) The Management Scientist

ΙΙΙ.1.6 Τπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο από ηε βηβιηνζήθε (βηβιηνγξαθία θαη άιινη
καζεζηαθνί πόξνη);
Η δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία δελ ελεκεξώλεηαη επαξθώο. Τπάξρνπλ, όκσο, ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνη
κε ην δηαδίθηπν από όπνπ παξέρνληαη όιεο νη ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο ζηνπο ζπνπδαζηέο. Γεληθά,
ζε ζύγθξηζε κε Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα, ε Βηβιηνζήθε παξέρεη πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε ζην
κάζεκα.

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.
Ιθαλνπνηεηηθή.

ΙΙΙ.2 Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ)
ΙΙΙ.2.1 Υξεζηκνπνηνύληαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο θαη πώο;
Η δηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε δηαθαλεηώλ (MS
PowerPoint) νπόηε θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector. Οη δηαθάλεηεο
απηέο όπσο θαη ην ινηπό εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο πνπ είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα (Eclass) ηνπ καζήκαηνο.

ΙΙΙ.2.2 Υξεζηκνπνηνύληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΣΠΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα).
Ναη, νη δηαθάλεηεο πνπ βαζίδνληαη ζην MS PowerPoint.

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο;
Η εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζπλίζηαηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηνπ πξναλαθεξζέληνο
επηιεγκέλνπ ινγηζκηθνύ. Δπίζεο, γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο είλαη απαξαίηεηε ε
ρξήζε Laptop & Data video projector ώζηε λα ππνδεηθλύεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ν νξζόο ηξόπνο
επίιπζεο ησλ αζθήζεσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ. Δπηπξόζζεηα, όιν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό (εκεηώζεηο
Δξγαζηεξίνπ, Λπκέλεο αζθήζεηο βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ, Αλαθνηλώζεηο, θιπ) βξίζθεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα (Eclass) ηνπ καζήκαηνο.

ΙΙΙ.2.4 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο;
Ναη, γηα ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη ζηε ρξήζε ηνπ
επηιεγκέλνπ ινγηζκηθνύ γηα ηελ επίιπζε ζρεηηθώλ πξνβιεκάησλ.
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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.1 αο θνηλνπνηείηαη θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα θαη
πόηε;
ην εξγαζηεξηαθό κέξνο γίλεηαη άκεζε θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ θνηηεηώλ πνπ έρνπλ
εγγξαθεί ζηηο ζρεηηθέο εξγαζηεξηαθέο νκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. ην ζεσξεηηθό
κέξνο, ν θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα, είλαη άκεζα δηαζέζηκνο
κεηά ην πέξαο ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ ησλ θνηηεηώλ.

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
Καηαλνκή Βαζκώλ (% θνηηεηώλ)
Έηνο

0 – 3,9

4 – 4,9

5 – 5,9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέζορ όπορ
Βαθμολογίαρ
(ζύνολο θοιηηηών)

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.
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