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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 Δυτικισ Ελλάδασ

χολι

Διοίκθςθσ και Οικονομίασ

Σμιμα

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων

Σομζασ

Διοικθτικϊν Μακθμάτων

Όνομα διδάςκοντοσ /
Βακμίδα:

Απόςτολοσ Ραφαθλίδθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ

Επιςτθμονικι Ειδίκευςθ

Επιχειρθματικόσ – τρατθγικόσ Προγραμματιςμόσ

Κωδ. Αρικμόσ Μακιματοσ
Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό

Τίτλοσ Μακιματοσ

1-701

τρατθγικι Επιχειριςεων

Εξοπλιςμόσ
μακιματοσ:

υποςτιριξθσ

Απαιτοφμενο λογιςμικό:

Ι.1

Φορθτόσ Η/Τ και ψθφιακό προβολικό
Γραφείου

Περιγραφι / Περιεχόμενο μακιματοσ

Η «ςτρατθγικι των επιχειριςεων» χρθςιμοποιείται πολφ ςυχνά ωσ ζννοια και κεωρείται ωσ ζνασ από
τουσ πλζον κρίςιμουσ κρίκουσ για τθν επιχειρθματικι επιτυχία. Ωσ «ςτρατθγικζσ» νοοφνται αποφάςεισ
οι οποίεσ ζχουν μακροπρόκεςμα και μθ – αναςτρζψιμα αποτελζςματα ςτθν επιχείρθςθ. Πρόκειται
λοιπόν για αποφάςεισ που δεν λαμβάνονται κακθμερινά, αλλά αποτελοφν ςταυροδρόμια ςτθν πορεία
τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ, και οι οποίεσ ςε μεγάλο βακμό ςυντελοφν ςτθν επιτυχία ι αποτυχία τθσ.
Σο εν λόγω μάκθμα αποτελεί μια προςπάκεια μετάδοςθσ ςτουσ Φοιτθτζσ/τριεσ όλων των πικανϊν
προχωρθμζνων ςτρατθγικϊν αποφάςεων που μπορεί να λάβει μια επιχείρθςθ. Σαυτόχρονα,
προςδιορίηεται ποια ι ποιεσ από αυτζσ τισ αποφάςεισ είναι οι αναμενόμενεσ από τθν κεωρία
(αποφάςεισ είτε τθσ επιχείρθςισ «μασ», είτε των ανταγωνιςτϊν «μασ») και τονίηεται θ ςθμαςία τθσ
ΜΗ λιψθσ αυτϊν των αναμενόμενων αποφάςεων. Σονίηεται ότι οι απροςδόκθτεσ, πλθν μελετθμζνεσ,
αποφάςεισ είναι αυτζσ που μποροφν να δθμιουργιςουν όχι απλϊσ το λεγόμενο ανταγωνιςτικό
πλεονζκτθμα αλλά το δυναμικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Σο τελευταίο, δθμιουργείται και
διατθρείται από ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο ςκζψθσ των ςτελεχϊν, ο οποίοσ λαμβάνει υπόψθ του το
«ορκολογικό» και το «αναμενόμενο», προκειμζνου να επιχειρθκεί κάτι πζρα από αυτά.
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Κφριοσ Εκπαιδευτικόσ Στόχοσ (Στην Ελληνική και ςτην Αγγλική)
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ προχωρθμζνων γνϊςεων περί ςτρατθγικισ των
επιχειριςεων και θ εμφφτευςθ ψθγμάτων ςτρατθγικισ ςκζψθσ, αντί τθσ παράκεςθσ ζτοιμων
ςτρατθγικϊν, ςτουσ Φοιτθτζσ.
Lecturing on advanced knowledge on business strategies and inducing strategic thinking to students,
instead of presenting ready – to – use strategic options.

Ι.2

Μακθςιακοί ςτόχοι

Σι είναι και τι δεν είναι ςτρατθγικι.
Ανάλυςθ ςτρατθγικοφ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ.
Ανάλυςθ εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ με ζμφαςθ ςτθ κεωρία πόρων και ικανοτιτων και ςτθ διαχείριςθ
μάκθςθσ και γνϊςθσ.
Διαχείριςθ αβεβαιότθτασ.
Σρόποι επίτευξθσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ.
Εταιρικι ςτρατθγικι.

Μακθςιακά αποτελζςματα (τθν Ελλθνικι και ςτθν Αγγλικι)
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα:
 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο δηαζέζηκεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο
 αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε γηα αλάιεςε κε αλακελόκελεο δξάζεο
 θαηαλνεί ηηο πεγέο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο, παξαδνζηαθέο θαη κε
 αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε γηα δηαθνξεηηθόηεηα
 θαηαλνεί ηνλ ηξόπν δηελέξγεηαο αλάιπζεο εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο
 θαηαλνεί ηνλ ηξόπν δηελέξγεηαο αλάιπζεο εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο (κε έκθαζε ζηε ζεσξία πόξσλ
θαη ηθαλνηήησλ θαη ζηελ δηαρείξηζε κάζεζεο θαη γλώζεο)
 έρεη ηελ ηθαλόηεηα ηαμηλόκεζεο θαηαζηάζεσλ ζε ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο
 θαηαλνεί ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή
 γλσξίδεη ηνλ ζρεδηαζκό ζηξαηεγηθήο
 γλσξίδεη ηνλ ηξόπν, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα δηαθόξσλ εηδώλ ζπλεξγαζηώλ
 θαηαλνεί ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε
Knowledge of basic available strategic options.
Understanding the need for taking non – expected action.
Traditional and innovative sources of competitive advantage.
Understanding of the need for differentiation.
Capability to conduct analyses of the external environment of firms.
Capability to conduct analyses of the internal environment of firms (with emphasis on the resourcd –
based view of the firm, and on learning and knowledge management).
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Ability to assess uncertain situations.
Understanding of corporate strategy.
Strategic planning.
Cooperation models and their advantages and disadvantages.
Benchmarking.

Αναλυτικόσ πίνακασ 13 εβδομαδιαίων μαθημάτων (Στην Ελληνική και ςτην Αγγλική)
1. Σι είναι ςτρατθγικι, ςτρατθγικι ςκζψθ, ςτρατθγικι καινοτομία.
2. τρατθγικι ανάλυςθ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (PEST, κατάρτιςθ και ανάλυςθ ςεναρίων).
3. τρατθγικι ανάλυςθ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (διαρκρωτικι ανάλυςθ πζντε δυνάμεων, κριτικι
προθγοφμενθσ, ανάλυςθ ςτρατθγικϊν ομάδων).
4. τρατθγικι ανάλυςθ εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ (κεωρία πόρων και ικανοτιτων, εντοπιςμόσ και
αξιολόγθςθ προθγοφμενων, κεωρία τεχνολογικισ ςυςςϊρευςθσ, κεωρία δυναμικϊν ικανοτιτων).
5. τρατθγικι ανάλυςθ εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ (αλυςίδα αξίασ, ςφςτθμα αξίασ, διαςυνδζςεισ
μεταξφ παικτϊν, αςτεριςμόσ αξίασ, νζεσ προςεγγίςεισ).
6. τρατθγικι ςε καταςτάςεισ αβεβαιότθτασ (μεκοδολογία ταξινόμθςθσ αβεβαιότθτασ ςε τζςςερα
επίπεδα, ταίριαςμα επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ ςε κακζνα επίπεδο, ςτρατθγικζσ ςτάςεισ και
κινιςεισ ζναντι τθσ αβεβαιότθτασ, χαρτοφυλάκιο δράςεων ςε καταςτάςεισ αβεβαιότθτασ).
7. τρατθγικζσ επίτευξθσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ (ανάλυςθ των δυο κφριων ανταγωνιςτικϊν
ςτρατθγικϊν θγεςίασ κόςτουσ και διαφοροποίθςθσ, παράγοντεσ επιτυχίασ – αποτυχίασ κακεμιάσ).
8. τρατθγικζσ επίτευξθσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ (ςτρατθγικι εςτίαςθσ, ταυτόχρονθ
επιδίωξθ θγεςίασ κόςτουσ και διαφοροποίθςθσ, κριτικι, το ςτρατθγικό ρολόι, θ γριγορθ απόκριςθ).
9. Εταιρικι ςτρατθγικι (ςτρατθγικζσ ςτακερότθτασ, ανάπτυξθσ, διάςωςθσ και αναςτροφισ,
πλεονεκτιματα – μειονεκτιματα κάκετθσ και οριηόντιασ ολοκλιρωςθσ, ςυνεργαςίεσ μεταξφ
επιχειριςεων, ςυςχετιςμζνθ – αςυςχζτιςτθ διαφοροποίθςθ, αποεπζνδυςθ, αιχμάλωτθ επιχείρθςθ,
ρευςτοποίθςθ.
10. τρατθγικι ζνα βιμα πριν από τθν πράξθ (βιματα για τθν διαμόρφωςθ, εφαρμογι και ζλεγχο
ςτρατθγικισ, αποτίμθςθ ςτρατθγικισ, απόκριςθ ςτελεχϊν ςτισ προκλιςεισ του μζλλοντοσ, ο
ανταγωνιςμόσ ςτο μζλλον, ενόραςθ αλλαγισ, οικοδόμθςθ ςτρατθγικισ αρχιτεκτονικισ, μονοπάτια
αλλαγισ, τεχνολογικζσ τροχιζσ, τεχνολογικι ςυςςϊρευςθ).
11. υνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων (ςυνανταγωνιςμόσ, κίνθτρα για ςυνεργαςία, ςτρατθγικι
ςυνεργαςία, ςυνδθμιουργία αξίασ, κίνδυνοι ςυνεργαςιϊν, φαινόμενα spillover και 2+2=5, μορφζσ
ςυνεργαςιϊν, ςυνεπιλογι, ςυνεξειδίκευςθ και μάκθςθ – αφομοίωςθ, ςυνεργαςιακι ςτρατθγικι).
12. υγκριτικι προτυποποίθςθ – ζλεγχοσ ςτρατθγικισ (ανάλυςθ χάςματοσ, benchmarking διαδικαςιϊν
παραγωγισ, απόδοςθσ και ςτρατθγικό, προτυποποίθςθ και οργανωςιακι μάκθςθ και προςαρμογι).
13. υγκριτικι προτυποποίθςθ – ζλεγχοσ ςτρατθγικισ (μζτρθςθ επιχειρθματικισ απόδοςθσ,
ςχεδιαςμόσ προτφπων, πολλαπλά παραδείγματα δεικτϊν απόδοςθσ, μιτρα μζτρων, ιςορροπθμζνθ
προςζγγιςθ Kaplan – Norton, κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ, υπόδειγμα consensus, υπόδειγμα επτά
βθμάτων Xerox, υπόδειγμα πζντε βθμάτων Motorola).
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1. Strategy, strategic thinking and strategic innovation.
2. Analysis of the external environment of the firm (PEST and scenario analysis).
3. Analysis of the external environment of the firm (Porter’s structural analysis critical review, strategic
groups’ analysis.
4. Analysis of the internal environment of the firm (resource-based view of the firm, identification and
assessment of capabilities, technology and knowledge accumulation, dynamic capabilities theory).
5. Analysis of the internal environment of the firm (value chain, value system, interrelationships among
players, value constellation and modern approaches).
6. Strategy under conditions of uncertainty (assessment of uncertainty in four basic levels, matching
strategic options to level of uncertainty faced, strategic choices to reduce and/or exploit uncertainty).
7. Competitive strategies (critical review of cost leadership vs. differentiation).
8. Competitive strategies (focus strategy, simultaneous attainment of cost and differentiation
advantages, the strategic clock, fast response strategy).
9. Corporate strategy (strategic choices for stabilization, rescue, growth, advantages and disadvantages
of vertical and horizontal integration, cooperation, related and unrelated differentiation, divestment,
“prisoner” firm, liquidation).
10. Strategy implementation (planning, implementing and controlling strategy, evaluation, challenges
for the future, strategic architecture, paths of change, technological trajectories).
11. Cooperation between firms (coopetition, cooperation motives, strategic cooperation, value cocreation, cooperation pitfalls, spillover effects, cooperation forms, co-opting, co-specialization,
cooperation strategy).
12. Benchmarking (gap analysis, benchmarking production processes, benchmarking services,
benchmarking performance, organizational learning and adaptation).
13. Benchmarking (measuring business performance, standards design, performance indicators, Kaplan
– Norton balanced scorecard, consensus model, Xerox 7-step model, Motorola 5-step model).

Ιδρφματα που υλοποιοφν ςχετικό διδακτικό αντικείμενο
Α. Ιδρφματα Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτα οποία διδάςκεται το ίδιο ι παρόμοιο μάκθμα
Σο μάκθμα αυτό, ςε διάφορεσ παραλλαγζσ του που ταιριάηουν καλφτερα ςτο εκάςτοτε πρόγραμμα
ςπουδϊν, υπάρχει ςε πολλά Ελλθνικά ιδρφματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Ενδεικτικά αναφζρονται: Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο (Σμ. Οικονομικϊν Επιςτθμϊν), Οικονομικό
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (Σμ. Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων), Πανεπιςτιμιο Πειραιά,
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου (Σμ. Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Σμ.
Μθχανικϊν Οικονομικισ και Διοίκθςθσ), Δθμοκρίτειο.
Β. Ιδρφματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα οποία διδάςκεται το ίδιο ι παρόμοιο μάκθμα
Η επιχειρθςιακι / επιχειρθματικι ςτρατθγικι αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ ςε πολλά ιδρφματα του
εξωτερικοφ. Εντελϊσ ενδεικτικά αναφζρονται: University of Sussex (Business & Management Studies),
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University of Edinburgh (Management School & Economics and Business Studies), University of Reading
(Accounting and Management & Management and Business Administration).

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)

ΤΕ

ΕΠ

ΚΑ

7o
Ι.4

Διδαςκαλία
Προβλεπόμενεσ Ώρεσ Διδαςκαλίασ
ανά εξάμθνο

φνολο
Χριςθ
Εργαςία ι Πρόοδοσ
εβδομαδιαίων Διδακτικζσ Πολλαπλισ
(Ναι / Όχι)
Μικρζσ
ωρϊν
Μονάδεσ Βιβλιογραφίασ
Τποχρεωτικι /
Διαλζξεισ Εργαςτιρια ομάδε Άλλθ διδαςκαλίασ
(Ναι/Όχι)
Προαιρετικι
σ
52
Ι.5

0

0

0

4
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Ναι

Ναι/Προαιρετικι

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)

Ναι

http://eclass.teipat.gr/eclass/courses/728116/

Όχι

ΙΙ.
ΙΙ.1

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Διδακτζα Υλθ
ΙΙ.1.1 Πότε πραγματοποιικθκε θ τελευταία αναπροςαρμογι / επικαιροποίθςθ τθσ φλθσ του
μακιματοσ;
2014

ΙΙ.1.2

Τπάρχει επικάλυψθ φλθσ με άλλα μακιματα και πϊσ το αντιμετωπίηετε;

Όχι

ΙΙ.2

Διδακτικά Βοθκιματα
ΙΙ.2.1 Βοθκιματα που διανζμονται ςτουσ φοιτθτζσ για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα.
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A. Thompson Jr, A.J. Strickland, J. Gamble, 2010. χεδιαςμόσ και Τλοποίθςθ Επιχειρθςιακισ
τρατθγικισ. UTOPIA ΕΚΔΟΕΙ ΕΠΕ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Β., ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΜΟ Αϋ. Εκδόςεισ ΕΤΓΕΝΙΑ ΩΣ. ΜΠΕΝΟΤ.

ΙΙ.2.2

Γίνεται επικαιροποίθςθ των βοθκθμάτων και με ποια διαδικαςία;

Ναι, μζςα από τθ μελζτθ τθσ διεκνοφσ αρκρογραφίασ και βιβλιογραφίασ και από τθ μελζτθ
βιβλίων που αποςτζλλουν προσ αξιολόγθςθ οι εκδοτικοί οίκοι.

ΙΙ.2.3

Ποιο ποςοςτό τθσ διδαςκόμενθσ φλθσ καλφπτεται από τα βοθκιματα;

85%

ΙΙ.2.4

Παρζχετε πρόςκετθ βιβλιογραφία πζραν των διανεμόμενων ςυγγραμμάτων;

Ναι, όπωσ αναφζρκθκε ςτο ΙΙ.2.1

ΙΙ.2.5

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

τθ διάρκεια τθσ 1θσ διάλεξθσ, και μζςα από το eclass.

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);

Ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ όλων των διακζςιμων μζςων, υπόδειξθ φπαρξθσ και τρόπου χριςθσ του
HEAL Link, ςε προετοιμαςία και τθσ πτυχιακισ εργαςίασ.

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;

Όχι, δεν υπάρχει τζτοια δυνατότθτα.

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%
20Χ
406080Δεν
40%
60%
80%
100%
γνωρίηω
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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:
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).

O

ΙΙ.5.2

Πϊσ διαςφαλίηετε τθ διαφάνεια ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν;

Οι Φοιτθτζσ ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα γραπτά τουσ, και επεξιγθςθσ τθσ βακμολόγθςθσ ςε
κακεμιά από τισ ερωτιςεισ.

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.
Επαρκείσ.

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.
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Δεν χρθςιμοποιοφνται εργαςτιρια.

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

ΙΙΙ.1.4 πουδαςτιρια:
Αναφερκείτε ςτθν επάρκεια, καταλλθλότθτα, ποιότθτα των χϊρων, του εξοπλιςμοφ και τθσ
διακεςιμότθτάσ τουσ.
Αφορά το Κδρυμα και όχι το μάκθμα.

ΙΙΙ.1.5 Χρθςιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογιςμικό και ποιο; (περιγράψτε ςυνοπτικά)
Όχι, δεν υπάρχουν ςυνταγζσ επιτυχίασ.

ΙΙΙ.1.6 Τπάρχει ικανοποιθτικι υποςτιριξθ του μακιματοσ από τθ βιβλιοκικθ (βιβλιογραφία και
άλλοι μακθςιακοί πόροι);
Ναι, υπάρχουν αρκετά βιβλία περί ςτρατθγικισ.

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;
Χριςθ φορθτοφ Η/Τ και ψθφιακοφ προβολικοφ. Μερικζσ φορζσ, προβολι ταινιϊν μικροφ μικουσ
(<15 λεπτϊν). Χριςθ του eclass.

ΙΙΙ.2.2 Χρθςιμοποιοφνται μακθςιακά βοθκιματα βαςιςμζνα ςε ΣΠΕ; (Αναφζρατε παραδείγματα).
φνολο διαφανειϊν ςε powerpoint, χριςθ του eclass για υλικό, ανακοινϊςεισ κλπ.
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ΙΙΙ.2.3 Χρθςιμοποιοφνται ΣΠΕ ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ; Πϊσ;
Δεν ζχει νόθμα.

ΙΙΙ.2.4 Χρθςιμοποιείτε ΣΠΕ ςτθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν; Πϊσ;
Όχι, μα χρθςιμοποιείται θ πλατφόρμα e-students για τθν καταχϊριςθ βακμολογιϊν (τθν οποία
μποροφν να βλζπουν και εκ του μακρόκεν οι Φοιτθτζσ).

ΙΙΙ.2.5 Χρθςιμοποιείτε ΣΠΕ ςτθν επικοινωνία ςασ με τουσ φοιτθτζσ; Πϊσ;
Ναι, email, eclass, facebook.
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ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΙV.1 ασ κοινοποιείται κατάλογοσ των φοιτθτϊν που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μάκθμα και πότε;
Ναι, αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ 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
Κατανομι Βακμϊν (% φοιτθτϊν)
0 – 3,9

4 – 4,9

5 – 5,9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

51,4

0

35,2

8,2

5,1

0

Ζτοσ
2013-2014

Μζςοσ όροσ
Βακμολογίασ
(ςφνολο
φοιτθτϊν)
Δεν γνωρίηω

Σα ςτοιχεία προκφπτουν από το estudents, μόνο για τθν τελευταία χρονιά.

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.
Διαδικαςία ΑΔΙΠ

V.2

Πϊσ αξιοποιοφνται τα αποτελζςματα αυτϊν των αξιολογιςεων;
Κοινοποιοφνται ςε εκάςτοτε Διδάςκοντα τα αποτελζςματά του ανά μάκθμα, ςε ςχζςθ με τον
μζςο όρο τθσ απόδοςθσ του ςυνόλου των Διδαςκόντων. Σα ςτοιχεία χρθςιμοποιοφνται για τθ
ςφνταξθ των εκκζςεων εςωτερικισ αξιολόγθςθσ.
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