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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 ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

Σνκέαο

ΜΓΤ

Όλνκα δηδάζθνληνο /
Βαζκίδα:

ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ / ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο
Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό

Τίηλορ Μαθήμαηορ

206

Δμνπιηζκόο
καζήκαηνο:

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ππνζηήξημεο

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό:

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ νπόηε θαη είλαη
απαξαίηεηε ε ρξήζε Data Video Projector.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο απαηηείηαη ην
πξόγξακκα Microsoft Excel θαη ζηαηηζηηθό παθέην ηύπνπ SPSS.

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο
Βαζηθέο Γεηγκαηνιεπηηθέο Μέζνδνη, Πεξηγξαθή - Οξγάλσζε - Απνηύπσζε Γεδνκέλσλ, Γηαγξακκαηηθέο
παξνπζηάζεηο, Αξηζκεηηθά Πεξηγξαθηθά Μέηξα (κέηξα θεληξηθήο ζέζεο, κέηξα κεηαβιεηόηεηαο),
Δηζαγσγή ζηηο Πηζαλόηεηεο (ηνηρεηώδεηο θαλόλεο, Γεζκεπκέλε πηζαλόηεηα, ηύπνο Bayes), Γηαθξηηέο
ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη νη Καηαλνκέο Πηζαλνηήησλ ηνπο, πλερείο ηπραίεο κεηαβιεηέο, Καλνληθή
Καηαλνκή, Δθαξκνγέο ζε H/Y.

Κύπιορ Εκπαιδεςηικόρ Σηόσορ (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Δθκάζεζε ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ θαη εθαξκνγή ηνπο σο θξίζηκν εξγαιείν ζηελ κειέηε θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ ζύγρξνλεο δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο.
Ι.2

Μαζεζηαθνί ζηόρνη



Μέζνδνη ζπιινγήο, νξγάλσζεο , ζύλνςεο θαη παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ



Αξηζκεηηθνί κέζνδνη πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο



Πηζαλόηεηεο (Γηαθξηηέο & πλερείο θαηαλνκέο)



Δθαξκνγή αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ ζε επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα
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Μαθηζιακά αποηελέζμαηα (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε
λα:
 αλαθέξεη ηηο ηξεηο (3) ζπνπδαηόηεξεο κεζόδνπο δεηγκαηνιεςίαο
 αμηνινγεί ηελ θαηάιιειε, θαηά πεξίπησζε, ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ αθνινπζώληαο ηηο βαζηθέο
αξρέο δεηγκαηνιεςίαο
 παξνπζηάδεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν (ρξήζε απιώλ πηλάθσλ θαη
πηλάθσλ δηπιήο εηζόδνπ, πίλαθεο δηαζηαύξσζεο, θσδηθνπνίεζε, ηαμηλόκεζε ζε θιάζεηο, θιπ)
 ζρεδηάδεη εηδηθά δηαγξάκκαηα απεηθόληζεο: θπθιηθό δηάγξακκα (pie chart), ξαβδόγξακκα (bar
chart), ηζηόγξακκα (histogram), θπιινγξάθεκα (stem & leaf), δηάγξακκα δηαζπνξάο (scatter
diagram), θιπ. δηεξεπλώληαο ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ
 ππνινγίδεη αξηζκεηηθά κέηξα γηα ηελ εμαγσγή θαηάιιεισλ ζπκπεξαζκάησλ (δείθηεο θεληξηθήο
ζέζεο, δείθηεο κεηαβιεηόηεηαο)
 ειέγρεη ηε ζπζρέηηζε δύν ηπραίσλ κεηαβιεηώλ (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο / correlation coefficient)
 εθαξκόδεη ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ
 ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο ησλ πηζαλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ζύλζεησλ
πξνβιεκάησλ (δέληξν πηζαλνηήησλ, δεζκεπκέλε πηζαλόηεηα, θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ)
 δηεμάγεη αλαιύζεηο πξαγκαηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, λα ηα κεηαηξέπεη ζε ζηαηηζηηθά
πξνβιήκαηα θαη λα ηα επηιύεη νξζνινγηθά
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε
ζέζε λα:
 γλσξίδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηύπνπ SPSS, ησλ δηαζέζηκσλ επηινγώλ θαη
ηεο ζρέζεο θαη ζύλδεζεο κε ην Excel
 πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγή πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ, πεξηγξαθή, νξγάλσζε, απνηύπσζε
δεδνκέλσλ
 δεκηνπξγεί ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο
 θαηαζθεπάδεη, παξνπζηάδεη θαη εξκελεύεη απιά γξαθήκαηα (θπθιηθό δηάγξακκα, ξαβδόγξακκα,
θπιινγξάθεκα, αζξνηζηηθό πνιπγσληθό δηάγξακκα, γξακκηθό δηάγξακκα, ηζηόγξακκα).
Παξνπζίαζε θαη εξκελεία ηνπο
 ππνινγίδεη θαη εξκελεύεη ραξαθηεξηζηηθά κέηξσλ ζέζεο θαη δηαζπνξάο
 ππνινγίδεη θαη εξκελεύεη πίλαθεο ζπζρεηίζεσλ, δείθηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, ζπληειεζηή
ζπζρέηηζεο, ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνύ θαη δηάγξακκα δηαζπνξάο
 ππνινγίδεη θαη εξκελεύεη πηζαλόηεηεο δηαθξηηώλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ (Γησλπκηθή, Poisson).
Γεκηνπξγία δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζνύλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή
 ππνινγίδεη θαη εξκελεύεη πηζαλόηεηεο ζπλερώλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ
 θαηαλνεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη ππνινγίδεη ηππνπνηεκέλεο ηηκέο

Αναλςηικόρ πίνακαρ 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Α. Θεωπηηικόρ άξοναρ
Μάζεκα 1ν: Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο επηζηήκεο. Πεξηγξαθηθή - Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή.
Πιεζπζκόο – Γείγκα κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο.
Μάζεκα 2ν: Σύπνη δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ (πνζνηηθά, δηαηαθηηθά θαη νλνκαζηηθά δεδνκέλα).
Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ-Πίλαθεο απιήο εηζόδνπ, Πίλαθεο Γηπιήο Δηζόδνπ, Πίλαθεο πρλνηήησλ,
Οκαδνπνηεκέλεο Παξαηεξήζεηο.
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Μάζεκα 3ν: Γξαθήκαηα: θπθιηθό δηάγξακκα, ξαβδόγξακκα, ηζηόγξακκα, θπιινγξάθεκα, αζξνηζηηθό
πνιπγσληθό δηάγξακκα, γξακκηθό δηάγξακκα
Μάζεκα 4ν: Γείθηεο θεληξηθήο ζέζεο: αξηζκεηηθόο κέζνο, δηάκεζνο, επηθξαηνύζα ηηκή. Παξάγνληεο
πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο, εθαξκνγή θαη εξκελεία.
Μάζεκα 5ν: Γείθηεο κεηαβιεηόηεηαο: εύξνο, δηαζπνξά, ηππηθή απόθιηζε, ζπληειεζηήο
κεηαβιεηόηεηαο, εθαηνζηεκόξηα, αθξαίεο ηηκέο. Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο, εθαξκνγή
θαη εξκελεία. Θεθόγξακκα.
Μάζεκα 6ν: Γείθηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ,
δηάγξακκα δηαζπνξάο, κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ.
Μάζεκα 7ν: Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ, ζθάικαηα δεδνκέλσλ,
ζθάικαηα δεηγκαηνιεςίαο.
Μάζεκα 8ν: Σπραίν πείξακα, Γεηγκαηηθόο ρώξνο, Δλδερόκελα. Πξάμεηο ελδερνκέλσλ, ε έλλνηα ηεο
πηζαλόηεηαο
Μάζεκα 9ν: Γεζκεπκέλε πηζαλόηεηα. Αλεμαξηεζία ελδερνκέλσλ. Θεώξεκα Οιηθήο Πηζαλόηεηαο.
Νόκνο Bayes. Γέληξα πηζαλνηήησλ.
Μάζεκα 10ν: Γηαθξηηέο Σπραίεο Μεηαβιεηέο. Καηαλνκέο πηζαλνηήησλ. Αλακελόκελε ηηκή, δηαζπνξά.
Μάζεκα 11ν: Γησλπκηθή θαηαλνκή. Καηαλνκή Poisson.
Μάζεκα 12ν: πλερείο Σπραίεο Μεηαβιεηέο. Καηαλνκέο πηζαλνηήησλ. Οκνηόκνξθε θαηαλνκή.
Μάζεκα 13ν: Μειέηε ηεο Καλνληθήο θαηαλνκήο. Σππνπνηεκέλε Καλνληθή θαηαλνκή.
Β. Επγαζηηπιακόρ άξοναρ
Μάζεκα 1ν: Γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηύπνπ SPSS. Πεξηγξαθή
ησλ δηαζέζηκσλ επηινγώλ. ρέζε θαη ζύλδεζε κε ην Excel.
Μάζεκα 2ν: Οξηζκόο κεηαβιεηήο. Δηζαγσγή πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ. Πεξηγξαθή,
νξγάλσζε, απνηύπσζε δεδνκέλσλ. ηαηηζηηθνί πίλαθεο θαη αλάιπζή ηνπο. Μεηαζρεκαηηζκνί
κεηαβιεηώλ. Δληνιέο Compute, Recode.
Μάζεκα 3: Καηαζθεπή απιώλ γξαθεκάησλ (θπθιηθό δηάγξακκα, ξαβδόγξακκα, θπιινγξάθεκα,
αζξνηζηηθό πνιπγσληθό δηάγξακκα, γξακκηθό δηάγξακκα). Παξνπζίαζε θαη εξκελεία ηνπο.
Μάζεκα 4: Σαμηλόκεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε θιάζεηο. Ιζηόγξακκα. Αζξνηζηηθό δηάγξακκα.
Μάζεκα 5: Τπνινγηζκόο θαη εξκελεία ραξαθηεξηζηηθώλ κέηξσλ ζέζεο: αξηζκεηηθόο κέζνο, δηάκεζνο,
επηθξαηνύζα ηηκή. ρέζε κε ηα δηαγξάκκαηα.
Μάζεκα 6: Τπνινγηζκόο θαη εξκελεία ραξαθηεξηζηηθώλ κέηξσλ κεηαβιεηόηεηαο: εύξνο, δηαζπνξά,
ηππηθή απόθιηζε, ζπληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο, εθαηνζηεκόξηα, αθξαίεο ηηκέο. Boxplot.
Μάζεκα 7: πληειεζηήο Αζπκκεηξίαο, πληειεζηήο Κύξησζεο. Πίλαθεο ζπλάθεηαο γηα πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η δηαδηθαζία Crosstabs.
Μάζεκα 8: Τπνινγηζκόο δεηθηώλ γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, ζπληειεζηήο
πξνζδηνξηζκνύ. Γηάγξακκα δηαζπνξάο.
Μάζεκα 9: Δθαξκνγέο ζε πξαγκαηηθά επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα.
Μάζεκα 10: Δηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία Explore.
Μάζεκα 11: Τπνινγηζκόο πηζαλνηήησλ δηαθξηηώλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ (Γησλπκηθή, Poisson).
Γεκηνπξγία δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζνύλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή.
Μάζεκα 12: Τπνινγηζκόο πηζαλνηήησλ ζπλερώλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ.
Μάζεκα 13: Η θαλνληθή θαηαλνκή. Τπνινγηζκόο ηππνπνηεκέλσλ ηηκώλ.
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Ιδπύμαηα πος ςλοποιούν ζσεηικό διδακηικό ανηικείμενο
Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
ε πξνπηπρηαθό επίπεδν ην κάζεκα ζηελ πθηζηακέλε δνκή ηνπ δηδάζθεηαη ζε αξθεηά ηδξύκαηα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, θπξίσο ζε ζρνιέο ζεηηθώλ επηζηεκώλ αιιά θαη σο
αλαπόζπαζην κέξνο ησλ καζεκάησλ ζε ζρνιέο θνηλσληθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη: Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ:
http://cs.phs.uoa.gr/el/staff/peroussos/material.htm
Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
Η ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί δηδαθηηθό κάζεκα πνιιώλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ μέλσλ
Παλεπηζηεκίσλ κε αληηθείκελν ηηο νηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο ζπνπδέο.
University Of Texas : http://www.utexas.edu/its/rc/tutorials/stat/spss/spss1/
UCLA : http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/whatstat/whatstat.htm

Ι.3

Δίδνο Μαζήκαηνο
Δμάκελν
Τπνρξεσηηθό (Τ),
Γηδαζθαιίαο
Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
1ν – 12ν
(ΤΔ),
Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ)
2ν

Ι.4

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

ΤΠ

ΚΟ

Τ

Γηδαζθαιία
Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο
αλά εμάκελν

Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα
13

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

13

Μηθξέο
Άιιε
νκάδεο
..

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

..

3

6

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

ΙΙ.

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΙΙ.1

Γηδαθηέα Ύιε

ππό θαηαζθεπή
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ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη)
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ΙΙ.1.1

Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ
καζήκαηνο;
ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2014-15

ΙΙ.1.2 Τπάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα θαη πώο ην αληηκεησπίδεηε;
Γελ ππάξρεη επηθάιπςε. Σν κάζεκα απνηειεί ην πξώην εηζαγσγηθό κάζεκα ζηελ ζηαηηζηηθή
επηρεηξήζεσλ.
ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα
ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.
1. A. Aczel & J. Sounnderpandian, ηαηηζθηθή θέςε ζηνλ Κόζκν ησλ Δπηρεηξήζεσλ
2. G. Keller, ηαηηζηηθή γηα Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
3. Ι. Υαιηθηάο, ηαηηζηηθή – Μέζνδνη Αλάιπζεο γηα Δπηρεηξεκαηηθέο Απνθάζεηο
4. Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;
Ναη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε.
ΙΙ.2.2

Πνην πνζνζηό ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα;

100%

ΙΙ.2.3 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ;
1. Howitt D. – Cramer D., «ηαηηζηηθή κε ην Spss 11.0 γηα Windows»
Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο
2. Αλδξηώηεο Κσλζηαληίλνο, «Πνζνηηθή Έξεπλα – Αλάιπζε Γεδνκέλσλ κε SPSS 11.5»
Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο
3. Δπζηάζηνο Γεκεηξηάδεο, «ηαηηζηηθέο Δθαξκνγέο κε SPSS» Δθδόζεηο Κξηηηθή
4. Marija L. Norusis, «Guide To Data Analysis SPSS 10.0» Δθδνζεηο Prentice Hall
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;

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%



40-60%

60-80%
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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:
Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:

Υ

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 ην Ακθηζέαηξν ηνπ Σκήκαηνο. Γηαζέηεη πξνβνιηθό, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε,
θιηκαηηζκό θαη πιεξεί 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

Σξία (3) εξγαζηήξηα ζην Κηήξην Ηιηαθήο Δλέξγεηαο ρσξεηηθόηεηαο 20 -25 ζέζεσλ εξγαζίαο ην
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θαζέλα θαη έλα (……) εξγαζηήξηα ζην Κηήξην ……. ρσξεηηθόηεηαο …… ζέζεσλ εξγαζίαο. Σα
εξγαζηήξηα απηά θαιύπηνπλ νξηαθά ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ελώ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν
νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, θπξίσο ιόγσ έιιεηςεο πάγθσλ θαη ζέζεσλ
εξγαζίαο. Ο εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο ζην Κηήξην Ηιηαθήο Δλέξγεηαο δελ είλαη ζύγρξνλνο κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελώ ζηα εξγαζηήξηα
………… ν εμνπιηζκόο είλαη ζύγρξνλνο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο.
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)
Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέησλ ηύπνπ SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

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).
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ΟΥΙ

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο;
Ναη, ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν ζηαηηζηηθό πξόγξακκα θαζώο θαη δηδαζθαιία κε πξνβνιή
δηαθαλεηώλ

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
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)

2007-2006
2006-2005
2005-2004
2004-2003
2003-2002

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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