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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:

ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ / ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΤΠΟΣΡΟΦΟ

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε

ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΕΧΝ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο
Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό

Τίηλορ Μαθήμαηορ

1-702

ΠΟΟΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΣΗ ΛΗΦΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ
ΑΠΟΦΑΔΧΝ

Δμνπιηζκόο
καζήκαηνο:

ππνζηήξημεο

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό:

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε
θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο απαηηείηαη ην
απαηηείηαη ην πξόγξακκα Microsoft Excel (πξόζζεην επίιπζεο)
θαη ην πξόγξακκα Expert Choice.

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο
Η δηεζλνπνίεζε θαη ε εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληώλ
έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα λέν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγνύλ νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα.
Μέζα ζε απηό ην λέν θαη κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ε επηρείξεζε λα κπνξεί
λα αληηδξά απνηειεζκαηηθά ζηηο αιιαγέο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ηεο παξνπζηάδνληαη. Σν κάζεκα
«Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηε Λήςε Δπηρεηξεκαηηθώλ Απνθάζεσλ» αζρνιείηαη αθξηβώο κε ηε ιήςε θαη
πινπνίεζε απνθάζεσλ ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο ζην ζύγρξνλν επηρεηξεζηαθό πεξηβάιινλ.
Δθνδηάδεη ηνπο Φνηηεηέο κε κεζνδνινγίεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε θαη
πινπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ, ελώ ηαπηόρξνλα παξέρεη έλα κεγάιν εύξνο από ππνδείγκαηα κε
ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο επίιπζήο ηνπο, επηηξέπνληάο ηνπο έηζη λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία έλα
κεγάιν θάζκα πξνβιεκάησλ ζηελ επηρείξεζε.
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Κύριος Εκπαιδεσηικός ηότος (ηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Οη θύξηνη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ ην «Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηε Λήςε Δπηρεηξεκαηηθώλ Απνθάζεσλ»
ηδηαίηεξα ρξήζηκν κάζεκα ζην ζεκεξηλό επηρεηξεζηαθό πεξηβάιινλ είλαη νη εμήο:


Έρεη ηεξάζηην εύξνο εθαξκνγώλ. Σν πεδίν εθαξκνγώλ ηνπ καζήκαηνο είλαη εληππσζηαθό:
θαιύπηεη απνθάζεηο ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο, ζε όια ηα ηεξαξρηθά
επίπεδα, ζε όινπο ηνπο θιάδνπο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ εθαξκνγέο από ηνλ
ρώξν ηεο παξαγσγήο, ηνπ κάξθεηηλγθ, ησλ πσιήζεσλ, ηεο δηαλνκήο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
δηνίθεζεο, ηεο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ηνπ νξγαλσηηθνύ ζρεδηαζκνύ θιπ.



Δπηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ θαη ηεο αβεβαηόηεηαο. Σν ζεκεξηλό
επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη από αβεβαηόηεηα, πνπ πεγάδεη από ηηο ζπρλέο
αιιαγέο ζην δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θ.ά. Έηζη, ζην
πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη πξνρσξεκέλεο κεζνδνινγίεο κε ηηο νπνίεο νη θπξηόηεξεο
επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ απνδνηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά.

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη
ηόρνο είλαη λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηέο θαη ρξήζηκεο ζηνπο θνηηεηέο νη καζεκαηηθέο θαη
ηερληθέο έλλνηεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο κέζα από ηελ πξνζέγγηζε πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο επηρεηξεκαηηθώλ-επηρεηξεζηαθώλ απνθάζεσλ ζε κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκό.
Σν κάζεκα επηθεληξώλεηαη ζηελ δηαηζζεηηθή εκβάζπλζε ησλ κεζόδσλ θαη ηελ θπζηθή ηνπο εξκελεία
πάξα ζηελ απζηεξή καζεκαηηθή ζεκειίσζε ηνπο.

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή)
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε
λα:
 κνληεινπνηεί θαη λα επηιύεη ζύλζεηα πξνβιήκαηα γξακκηθνύ θαη αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ
 ρξεζηκνπνηεί δπαδηθέο κεηαβιεηέο (0,1) γηα λα θαηαζθεπάδεη ινγηθά ζελάξηα
 αλαιύεη πνιπθξηηεξηαθά πξνβιήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ
 εθαξκόδεη ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία επίιπζεο ζε έλα πνιπθξηηεξηαθό πξόβιεκα
 πξνζδηνξίδεη ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηνπο ζηόρνπο βειηίσζεο ησλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ
 ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο δεκηνπξγώληαο ζπζηήκαηα ζηήξημεο απνθάζεσλ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε
ζέζε λα:
 ρξεζηκνπνηεί ην Excel ζε πξνβιήκαηα Γξακκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ,
Πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο, Πξνγξακκαηηζκνύ ηόρσλ, DEA
 ρξεζηκνπνηεί ην πξόγξακκα Expert Choice γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο λένπ κνληέινπ-ζύλζεζε, ηειηθή
ηεξάξρεζε θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο, αλαθνξέο απαληήζεσλ θαη γξαθήκαηα θαη αλάιπζε αθξίβεηαο
ηνπ απνηειέζκαηνο
 κνληεινπνηεί θαη επηιύεη ζύλζεηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο,
Πξνγξακκαηηζκόο Παξαγσγήο, Γίθηπα θαη κεηαθνξέο, Υξεκαηννηθνλνκηθά ππό αβεβαηόηεηα θαη
Αλζξώπηλνη πόξνη
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Αναλσηικός πίνακας 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (ηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Η αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο ζπλίζηαηαη ζε δύν δηαθξηηνύο άμνλεο:
Α. Θεσξεηηθόο: Ο άμνλαο πιαηζηώλεηαη από 13 δηαθξηηέο ελόηεηεο νη νπνίεο θαιύπηνληαη από ην
δηδαθηηθό βηβιίν «Γηνηθεηηθή επηζηήκε» ηνπ Γ. Πξαζηάθνπ (εθδ. Αζ. ηακνύιεο).
ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ & ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ην αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη πξώηα νη ζεσξεηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ
δηεπξύλνπλ ην ππόβαζξν γηα ηε δεκηνπξγία αλαιπηηθώλ ππνδεηγκάησλ επίιπζεο ζύλζεησλ
πξνβιεκάησλ. Οη εθαξκνγέο πνπ πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο ζα απνηειέζνπλ ηελ πξαθηηθή απόδνζε
ηνπ καζήκαηνο. ε απηέο ηηο εθαξκνγέο βαζίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.
ζεσξεηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
Ακέπαιορ ππογπαμμαηιζμόρ
Πξνβιήκαηα κε «Λνγηθέο κεηαβιεηέο»
Πξνβιήκαηα κε ζηαζεξό θόζηνο ή/θαη κε εθπηώζεηο
ύλζεηα πξνβιήκαηα
Λήτη Αποθάζευν με πολλαπλά κπιηήπια
Πνιπθξηηεξηαθόο γξακκηθόο πξνγξακκαηηζκόο
Η κέζνδνο πξνγξακκαηηζκνύ ζηόρσλ
Πνιπθξηηήξηα αλάιπζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο κε ηε κέζνδν DEA (Data envelopment
analyses)
Η δηαδηθαζία ηεο αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο
Σςζηήμαηα Σηήπιξηρ Αποθάζευν
Δηζαγσγή ζηα πζηήκαηα ηήξημεο Απνθάζεσλ
Γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
Δθαξκνγέο:
Μάπκεηινγκ και πυλήζειρ
Δπηινγή πξντόλησλ, δηθηύνπ πξνώζεζεο πσιήζεσλ θαη δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ
ρεδηαζκόο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ θαη επηινγή ζηξαηεγηθήο πξνώζεζεο
Παξαθνινύζεζε Πσιήζεσλ θαη δηνίθεζε πσιεηώλ
Ππογπαμμαηιζμόρ Παπαγυγήρ
Πξνγξακκαηηζκόο παξαγσγήο-Δπηινγή πξντόλησλ
Πξνγξακκαηηζκόο Γπλακηθόηεηαο, αλάιεςεο έξγνπ θαη εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
Γίκηςα και μεηαθοπέρ
Σν πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο-ρεδηαζκόο ζπληνκόηεξεο δηαδξνκήο
Πξνγξακκαηηζκόο δξνκνινγίσλ θνξηεγώλ θαη δηαλνκήο πξντόλησλ
Πξνγξακκαηηζκόο κεηαθνξώλ ππό ζπλζήθεο θηλδύλνπ
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Χπημαηοοικονομικά ςπό αβεβαιόηηηα
Αμηνιόγεζε επελδύζεσλ-Δπηινγή επελδύζεσλ
Πξνγξακκαηηζκόο ρξεκαηνδόηεζεο έξγνπ θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο κεηνρώλ
Ανθπώπινοι πόποι
Πξνγξακκαηηζκόο αλάζεζεο εξγαζηώλ θαη σξαξίσλ πξνζσπηθνύ
Δπηινγή πξνζσπηθνύ κε ηεξάξρεζε θξηηεξίσλ
Αμηνιόγεζε Πξνζσπηθνύ
Β. Δξγαζηεξηαθόο
Ο άμνλαο θαιύπηεηαη από ηελ πινπνίεζε 13 εξγαζηεξηαθώλ σξώλ κε ρξήζε εηδηθώλ πξνγξακκάησλ ζε
Η/Τ. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ επίζεκα αγνξαζηεί από ην Σκήκα καο θαη είλαη κνλαδηθά ζε
εθπαηδεπηηθό επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δηδηθόηεξα ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα γίλεηαη
ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ Excel (Premium Solver, @Risk), Expert Choice. θνπόο ησλ καζεκάησλ ε
αθνκνίσζε ηεο ζεσξίαο θαη ε επίιπζε εηδηθώλ παξαδεηγκάησλ (case studies), θπξίσο από ην ρώξν ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ.
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ & ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ην αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζύκθσλα κε ην
πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο αληηζηνηρνύλ ζε 3 δηδαθηηθέο ώξεο.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Υξήζε ηνπ Excel ζε πξνβιήκαηα Γξακκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Υξήζε ηνπ Excel ζε πξνβιήκαηα Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Υξήζε ηνπ Excel ζε πξνβιήκαηα Πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Υξήζε ηνπ Excel ζε πξνβιήκαηα Πξνγξακκαηηζκνύ ηόρσλ
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Υξήζε ηνπ Excel ζε πξνβιήκαηα κε DEA
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα Expert Choice
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Καηαζθεπή ελόο λένπ κνληέινπ-ζύλζεζε
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Σειηθή ηεξάξρεζε θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Αλαθνξέο απαληήζεσλ θαη γξαθήκαηα. Αλάιπζε αθξίβεηαο ηνπ
απνηειέζκαηνο
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Αλάπηπμε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ (Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο)
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Αλάπηπμε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ (Πξνγξακκαηηζκόο Παξαγσγήο)
Αλάπηπμε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ (Γίθηπα θαη κεηαθνξέο)
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Αλάπηπμε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ (Υξεκαηννηθνλνκηθά ππό αβεβαηόηεηα)
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Αλάπηπμε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ (Αλζξώπηλνη πόξνη)

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο
Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
ε πξνπηπρηαθό επίπεδν ην κάζεκα ζηελ πθηζηακέλε δνκή ηνπ δελ δηδάζθεηαη ζε θαλέλα άιιν ίδξπκα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
ε κεηαπηπρηαθό επίπεδν ην κάζεκα πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Λήςε
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Απνθάζεσλ» από ην Ο.Π.Α.
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:
UMIST, University of Bristol, Lancaster

Ι.3

Δίδνο Μαζήκαηνο
Δμάκελν
Τπνρξεσηηθό (Τ),
Γηδαζθαιίαο
Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
1ν – 12ν
(ΤΔ),
Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ)
7ν

Ι.4

Μάζεκα Κνξκνύ (ΚΟ),
Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),
Καηεύζπλζεο (ΚΑ)

ΤΠ

ΚΑ

Τ - ΤΔ

Γηδαζθαιία
Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο
αλά εμάκελν

Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα
39

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο
(ΔΠ),
Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ),
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ)

Μηθξέο
Άιιε
νκάδεο

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

39

6

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

Τπό θαηαζθεπή

ΝΑΙ

Πξναηξεηηθή
εξγαζία

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

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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;
Γελ ππάξρεη επηθάιπςε. Η θύζε ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ρξεζηκνπνηεί πνζνηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ
έρνπλ ήδε δηδαρηεί ζε πξνεγνύκελα εμάκελα θαη λα ηηο επεθηείλεη ή λα ηηο ζπλδπάδεη κεηαμύ ηνπο
ώζηε λα δεκηνπξγεί ζπζηήκαηα ζηήξημεο απνθάζεσλ.
ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα
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ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.
1. Anderson D., Sweeney D., Williams T., Martin K., 2014. Γηνηθεηηθή επηζηήκε. Δθδόζεηο
ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΔ.
2. Πξαζηάθνο Γ., 2006. Γηνηθεηηθή επηζηήκε - Λήςε επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ ζηελ θνηλσλία
ηεο πιεξνθνξίαο. Δθδόζεηο ΣΑΜΟΤΛΗ ΑΔ.
3. Πξαζηάθνο Γ., 2005. Γηνηθεηηθή επηζηήκε ζηελ Πξάμε Δθαξκνγέο ζηε ύγρξνλε Δπηρείξεζε
(Με ζπλνδεπηηθό CD ινγηζκηθνύ). Δθδόζεηο ΣΑΜΟΤΛΗ ΑΔ.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Γ., ΓΔΧΡΓΙΟΤ Α., 2011. ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΦΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ
ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΟΜΟ Α΄.Δθδόζεηο ΔΤΓΔΝΙΑ ΧΣ. ΜΠΔΝΟΤ
ΙΙ.2.2 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;
Ναη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε.
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ΙΙ.2.3 Πνην πνζνζηό ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα;
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. 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%

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:
Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:
Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:
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Άιια * :
* 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 ηνπο θαη αλαθνίλσζε ησλ ιύζεσλ ησλ ζεκάησλ ζην e-class.

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
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

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών

Α.ΓΙ.Π.

9

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)
Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Expert Choice.

ΙΙΙ.1.6 Τπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο από ηε βηβιηνζήθε (βηβιηνγξαθία θαη άιινη
καζεζηαθνί πόξνη);
ΝΑΙ

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;
Ναη, ρξεζηκνπνηνύληαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ θαηά ηελ ώξα ηεο
δηδαζθαιίαο, είηε κε ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ είηε κε ηελ παξνπζίαζε case studies κέζσ βηληενπξνβνιέα. 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).
Όρη

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο;
Ναη, κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ Microsoft Excel (πξόζζεην επίιπζεο), θαη ηνπ ινγηζκηθνύ Expert
Choice.

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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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
Καηαλνκή Βαζκώλ (% θνηηεηώλ)
Έηνο

V.

0 – 3,9

4 – 4,9

5 – 5,9

2013-2014

ρ

2012-2013

ρ

2011-2012

ρ

2010-2011

ρ

2009-2010

ρ

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέζορ όπορ
Βαθμολογίαρ
(ζύνολο θοιηηηών)

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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