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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σπκπιεξώλεηαη κε επζύλε ηνπ θάζε δηδάζθνληνο
ρσξηζηά γηα θαζέλα από ηα εμακεληαία πξν-ή θαη κεηά-πηπρηαθά καζήκαηα
Ι.

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Παλεπηζηήκην

ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

ρνιή

ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκήκα

ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

Σνκέαο

ΜΔΤ

Όλνκα δηδάζθνληνο /
Βαζκίδα:

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΑΣΟΜΑΣΗ / ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε

ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο
Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό

Τίηινο Μαζήκαηνο

2-502

ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Δμνπιηζκόο
καζήκαηνο:

ππνζηήξημεο

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε θαη είλαη
απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector.

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό:

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο
Σν κάζεκα αλαιύεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηώλ. Αλαιύεη
ζηξαηεγηθά δεηήκαηα ηνπ κάξθεηηλγθ ζηηο ππεξεζίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα ζηηο ππεξεζίεο,
ηε ζεκαζία ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε θαη ηε ζεκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο
ππεξεζηώλ. Δμεηάδεηαη ε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο ηεο ππεξεζίεο, ε δηνίθεζε ηνπ
πξνηνληηθνύ ραξηνθπιαθίνπ, ε ζηξαηεγηθή ηηκνιόγεζεο ηεο ππεξεζίαο, ε ηερληθή επηθνηλσλίαο, ε
δηνίθεζε ηεο δηαλνκήο, ε επηθνηλσλίαο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ηόπνπ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. Γίλεηαη
έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία
αθνζησκέλσλ πειαηώλ θαη ηελ θπξηαξρία ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά.

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη
ζηα δηάθνξα πεδία ηνπ Marketing Τπεξεζηώλ. Αληαγσληζηηθόο ζρεδηαζκόο θαη ηνπνζέηεζε
αληαγσληζηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά.
Main educational goals
The aim of the course is the understanding the functions and strategies implemented in the various
fields of Services Marketing. Design of services in the competitive market.
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Μαζεζηαθνί ζηόρνη
 Η παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ.
 Η θαηαλόεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη ηε ζηξαηεγηθή
ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηώλ.
 Η ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηώλ, σο κνριόο δπλακηθήο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο.
 Η θαηαλόεζε ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο ζηηο ππεξεζίεο.
 Η θαηαλόεζε ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ ξόινπ ησλ εξγαδόκελσλ σο πξνο ηνλ ηξόπν εμππεξέηεζεο
ησλ πειαηώλ θαη ηε δεκηνπξγία επραξηζηεκέλσλ θαη πηζηώλ πειαηώλ.
 Η ράξαμε επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
κείγκαηνο κάξθεηηλγθ ζηηο ππεξεζίεο.

I. 2 learning objectives
 Providing specific theoretical knowledge.
 The understanding of the interdependence between the business strategy and the strategy
Services Marketing.
 The use of service marketing, as lever dynamic development of the company.
 The understanding of quality measurement model for services.
 The understanding of the importance of the role of workers in the way of customer service and
the creation of satisfied and loyal customers.
 The development of a business strategy based on the analysis of the marketing mix elements to
services.

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή)
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα:






θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξόιν ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
επηρείξεζεο.
θαηαλνήζνπλ ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο ζηηο ππεξεζίεο..
θαηαλνήζνπλ ηελ επίδξαζε θαη ην ηξόπν ιεηηνπξγηάο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ
ζηηο εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηώλ.
θαηαλνήζνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ ξόινπ ησλ εξγαδόκελσλ σο πξνο ηνλ ηξόπν εμππεξέηεζεο
ησλ πειαηώλ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία επραξηζηεκέλσλ θαη πηζηώλ πειαηώλ.
θαζνξίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ ζα ζηεξίδεζαη ζηελ θαιύηεξε
εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ώζηε ε εηαηξία λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα θαη
δπλακώζεη ηελ ζέζε ηεο αγνξά

Learning outcomes
At the end of the course students will be able to:






Understand the importance and the role of name management in the development of the
company.
Understand the quality measurement of the model services..
Understand the impact and the way of operation of the marketing mix elements on service
companies
Understand the importance of employee involvement in the way of customer service to create
satisfied and loyal customers.
Determine the most effective marketing strategy that will support better customer service to the
company to gain a competitive advantage and strengthen its position in the market
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Αναλσηικός πίνακας 14 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
1.

Η έλλνηα θαη ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο ππεξεζηώλ.

2. Η ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηώλ ζηηο ππεξεζίεο.
3. Πνηόηεηα ππεξεζηώλ. Μνληέιν κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ.
4. Δμππεξέηεζε πειαηώλ.
5.

Ο ξόινο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ κε ην κάξθεηηλγθ.

6. ρεδηαζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ππεξεζηώλ.
7.

Ο ξόινο ηεο νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ εμππεξέηεζεο ζηε δηακόξθσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ
πειάηε.

8. Γηνίθεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξντόλησλ ζε κε απήρεζε παξνρήο ππεξεζηώλ.
9. Σηκνιόγεζε ππεξεζηώλ.
10. Σερληθέο επηθνηλσλίαο.
11. Γηνίθεζε δηαλνκήο γηα ηηο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ.
12. Δπηηπγράλνληαο ηελ απνθαηάζηαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη αλάθηεζε πειαηώλ.
13. Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο.
14. Μάξθεηηλγθ γηα Β2Β ππεξεζίεο.
Analytical table 14 weekly courses
1.

The concept and the classification systems of marketing services

2.

The behavior of the customer in services.

3.

Quality of service. Model of quality measurement services.

4.

Customer service.

5.

The role of human resources and the relationship with marketing.

6.

Design of the service environment.

7.

The role of the organization of service processes in shaping the customer experience.

8.

Product Portfolio Management in a service impact.

9.

Pricing Methods of services.

10. Technical Communication.
11. Administration distribution for the undertaking providing services.
12. Achieving rehabilitation services and customer recovery.
13. Deploying and managing relations with our customers.
14. Marketing for B2B services.

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 δηδάζθεηαη ζε όιεο ηηο ζρνιέο ζεηηθώλ
επηζηεκώλ θαη ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ:
http://www.aueb.gr/pages/news/attachments/2441_22.09.15.pdf
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Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο:
http://www.ode.unipi.gr/index.php/el/electfallsemester/markfall
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=2&categorymenu
=2
Παλεπηζηήκην Παηξώλ
http://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2014-10-03-07-47-55/selides-mathimaton/mathimata-getous/25-2009-03-06-12-17-21
Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
Σν marketing απνηειεί δηδαθηηθό κάζεκα πνιιώλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ
κε αληηθείκελν ηηο νηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο ζπνπδέο.


Πξνπηπρηαθά

1.

Bentley University
(http://www.bentley.edu/academics/departments/marketing/undergraduate-courses)

2. UcRiverside, University of California
(http://undergradbusiness.ucr.edu/major/marketing.html)


Μεηαπηπρηαθά

1.

University of Warwick
(http://www.wbs.ac.uk/courses/postgraduate/marketing-and-strategy/details/#more)

Ι.3

Δίδνο Μαζήκαηνο
Δμάκελν
Τπνρξεσηηθό (Τ),
Γηδαζθαιίαο
Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο
1ν – 12ν
(ΤΔ),
Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ)
5ν

Ι.4

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

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

ΔΠ

ΚΑ

ΤΔ

Γηδαζθαιία
Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο
αλά εμάκελν

Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα
56

Μηθξέο
Άιιε
νκάδεο
--

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

--

4

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.

Τπό θαηαζθεπή

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν
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ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη)
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Γηδαθηέα Ύιε
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.

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα
ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.
1. Απισλίηεο Γ., Γνύλαξεο π., Σζηόηζνπ Ρ., 2015. Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηώλ. Δθδόζεηο BROKEN
HILL
2. Γνύλαξεο π., Καξαληηλνύ Κ., 2015. Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηώλ. Δθδόζεηο ROSILI
ΙΙ.2.1 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;
Ναη, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη
Αζαλαζνύιεο, Υ., 1997. Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηώλ. Δθδόζεηο ΣΑΜΟΤΛΗ ΑΔ.
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 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;

ΝΑΙ
ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
Καηά ηελ εθηίκεζή ζαο, ηη πνζνζηό θνηηεηώλ θαηά κέζν όξν παξαθνινπζεί ην ζεσξεηηθό κέξνο ηνπ
καζήκαηνο;
0-20%
2040Χ
6080Γελ
40%
60%
80%
100%
γλσξίδσ
ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
ΙΙ.5.1 Σξόπνη Αμηνιόγεζεο;
Σεκεηώζηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
απόδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.
Δμέηαζε γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ
Υ
Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ
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Πξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):
Καη’ νίθνλ εξγαζία:

Υ

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:

Υ

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:
Άιια * :
* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο.

Παξαθνινπζνύληαη όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ή
πξαθηηθώλ αζθήζεσλ; (Nαη ή Όρη)
Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρόιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηνπ
εμακήλνπ; (Nαη ή Όρη).

ΝΑΙ

ΙΙ.5.2 Πώο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ;
Με πξόζβαζε ζην γξαπηό ηνπο

ΙΙΙ.

ΤΠΟΓΟΜΔ

ΙΙΙ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο
ΙΙΙ.1.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα:
Αλαθεξζείηε ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ
εμνπιηζκνύ θαη ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπο.
Υξεζηκνπνηείηαη αίζνπζα ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαζέηεη πξνβνιηθό θαη πιεξεί όιεο ηηο ζύγρξνλεο
πξνδηαγξαθέο.
ΙΙΙ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα:
Αλαθεξζείηε ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ
εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηεο δηαζεζηκόηεηάο ηνπο.

ρώξσλ,

ηνπ

ΙΙΙ.1.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηόο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ;
ΙΙΙ.1.4 πνπδαζηήξηα:
Αλαθεξζείηε ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα ησλ ρώξσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο
δηαζεζηκόηεηάο ηνπο.
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)
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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;
Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, ζρνιηάζηε ζπλνπηηθά ηπρόλ ειιείςεηο θαη θαηαγξάςηε ηηο αλαγθαίεο
βειηηώζεηο ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο.
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 κε ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ. 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).
ΟΥΙ

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο;
ΟΥΙ
ΙΙΙ.2.4 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο;
ΟΥΙ
ΙΙΙ.2.5 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Πώο;
Ναη, θαηαξρήλ κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο e-class, 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;
Ξεθηλήζηε από ην ηξέρνλ έηνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηδάζθαηε ην κάζεκα θαη ηα πξνεγνύκελα έηε
θαηαγξάςηε θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ
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

Μέζνο όξνο
Βαζκνινγίαο
(ζύλνιν θνηηεηώλ)

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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