
Α.ΓΙ.Π. 1  

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών 

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 ΜΔ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΕΛΙΔΗΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

 

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

302 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΈΡΔΤΝΑ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε 

θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο απαηηείηαη ην 

ινγηζκηθό LINDO 

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Οη ζπλερείο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ην νινέλα απμαλόκελν αληαγσληζηηθό 

πεξηβάιινλ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο ησλ νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα 

ηελ επηβίσζε ηνπο. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηελ πεηπρεκέλε δηνίθεζε 

είλαη ε ιήςε, θαηά ην δπλαηό, νξζώλ απνθάζεσλ. ην κάζεκα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ζα 

εθαξκνζηνύλ επηζηεκνληθέο κέζνδνη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ έιεγρν θαη 

ηνλ βέιηηζην ηξόπν ιεηηνπξγίαο νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ. Θα εμεηαζηνύλ ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο 

ζπζηεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη κε παξακέηξνπο, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο είλαη κε αθξίβεηα γλσζηέο. 

 

 

 

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός ηότος (ηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Ο Φνηηεηήο πξέπεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο λα γλσξίδεη λα πεξηγξάθεη θαη αλαιύεη 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ θαζαξά νηθνλνκηθό ραξαθηήξα θαη λα επηιέγεη ηηο βέιηηζηεο θαηά πεξίπησζε 

ιύζεηο, κε βάζε νηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ δηδαρζεί.   
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Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

---- 

 

 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα: 

 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο  

 γλσξίδεη ηα είδε Δπηρεηξεζηαθώλ Τπνδεηγκάησλ 

 γλσξίδεη θαη ρξεζηκνπνεί ηνλ Γξακκηθό Πξνγξακκαηηζκό ζε πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο 

 θαηαλνεί ηελ θαηάζηξσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο  

 γλσξίδεη θαη εθαξκόδεη γξαθηθή θαη Αιγεβξηθή Δπίιπζε  

 γλσξίδεη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο Βειηηζηνπνίεζεο θαη ηε Μέζνδν Simplex 

 γλσξίδεη θαη εθαξκόδεη βειηίσζε κηαο βαζηθήο δπλαηήο ιύζεο 

 γλσξίδεη θαη εθαξκόδεη ηε Γπηθόηεηα θαη Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο  

 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ  

 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο ηηο Μεζόδνπο Branch and Bound,  

 γλσξίδεη θαη εθαξκόδεη ην καζεκαηηθό πξνγξακκαηηζκό κε δπαδηθέο κεηαβιεηέο 

 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ Πξνβιεκάησλ Μεηαθνξάο  

 γλσξίδεη θαη εθαξκόδεη εηδηθέο Πεξηπηώζεηο όπσο ην Πξόβιεκα Αληηθαηαζηάζεσο θαη ην Πξόβιεκα 
Μεηαθόξησζεο 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα: 

 δηαηππώλεη πξνβιήκαηα γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηα επηιύεη κε ην Lindo θαη ην Excel 
(Solver) 

 αλαιύεη ηα απνηειέζκαηα ησλ  επηιύζεσλ ησλ πξνβιεκάησλ από ην Lindo θαη ην Excel (Solver) 

 αλαιύεη ηελ επαηζζεζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηιύζεσλ ησλ πξνβιεκάησλ από ην Lindo θαη ην 
Excel (Solver) 

 κνληεινπνηεί θαη επηιύεη ζύλζεηα πξνβιήκαηα κεηαθνξώλ, ρσξνζέηεζεο θαη θαηαλνκήο πόξσλ 

 

 

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 θαηά θαλόλα 

από ην δηδαθηηθό βηβιίν "Γξακκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο" ηνπ Γ. ίζθνο (εθδ. Νέσλ Σερλνινγηώλ).  

 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ & ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ην αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη ην πεξηερόκελν 

απηώλ (κε bullets πνπ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο αληηζηνηρνύλ ζε 3 δηδαθηηθέο 

ώξεο). 
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Κεθάιαην Μεδέλ: Η Έλλνηα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο  

 Δίδε Δπηρεηξεζηαθώλ Τπνδεηγκάησλ 

 Γξακκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο 

 Καηάζηξσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο  

 Γξαθηθή θαη Αιγεβξηθή Δπίιπζε  

Κεθάιαην 1: Θεσξεηηθό ππόβαζξν - Μέζνδνο Simplex 

 Οξηζκνί – Μαζεκαηηθό ππόβαζξν 

 Βειηίσζε κηαο βαζηθήο δπλαηήο ιύζεο 

 Ιδηόκνξθεο Πεξηπηώζεηο,  

 Γπηθόηεηα θαη Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο  

Κεθάιαην 2: Αθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκόο  

 Μέζνδνη Branch and Bound,  

 πξνγξακκαηηζκόο 0 – 1 

Κεθάιαην 3: Πξνβιήκαηα Μεηαθνξάο  

 Καζνξηζκόο θαη Δπίιπζε ηνπ Σππηθνύ Πξνβιήκαηνο  

Κεθάιαην 4: Δηδηθέο Πεξηπηώζεηο:  

 Πξόβιεκα Αληηθαηαζηάζεσο 

  Πξόβιεκα Μεηαθόξησζεο 

 

Β. Δξγαζηεξηαθόο:   

Ο άμνλαο θαιύπηεηαη από ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 13 εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ 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 ην εξγαζηεξηαθό κάζεκα 

γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο LINDO. θνπόο ησλ καζεκάησλ είλαη ε αθνκνίσζε ηεο ζεσξίαο 

θαη ε επίιπζε εηδηθώλ παξαδεηγκάησλ (case studies) θπξίσο από ην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκώλ. 

1.  

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ & ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ην αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζύκθσλα κε ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο αληηζηνηρνύλ ζε 1 δηδαθηηθή ώξα. 

1. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δηζαγσγή ζηε Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 

2. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Γηαηύπσζε πξνβιεκάησλ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

εκθάληζε απνηειεζκάησλ επίιπζεο κε ην πξόγξακκα Lindo - Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα Lindo 

(case study number 1). 

3. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Γηαηύπσζε πξνβιεκάησλ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

εκθάληζε απνηειεζκάησλ επίιπζεο κε ην πξόγξακκα Lindo - Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα Lindo 

(case study number 2). 

4. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Γηαηύπσζε πξνβιεκάησλ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

εκθάληζε απνηειεζκάησλ επίιπζεο κε ην πξόγξακκα Lindo - Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα Lindo 

(case study number 3). 

5. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δηζαγσγή - Δπίιπζε πξνβιεκάησλ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ κε 

ηελ κέζνδν ηεο Γξαθηθή Δπίιπζεο 

6. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ κέζνδν 

Simplex. 

7. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ κέζνδν 

Simplex – Δηδηθή Πεξίπησζε. 
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8. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Πξνβιήκαηα SIMPLEX κε πνιιαπιέο βέιηηζηεο ιύζεηο ή κε κε 

εθηθηέο Λύζεηο.  

9. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ ζην Lindo 

10. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ ζην Lindo 

11. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο Lindo 

12. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δηζαγσγή ζηε Γπηθόηεηα – ρέζε Γπηθνύ θαη αξρηθνύ πξνβιήκαηνο. 

13. Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Αζθήζεηο ζπλδπαζηηθέο θαιύπηνληαο όιε ηελ εθπαηδεπηηθή ύιε 

 

 

 

 

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα 

ε πξνπηπρηαθό επίπεδν ην κάζεκα ζηελ πθηζηάκελε δνκή ηνπ δηδάζθεηαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά 

Ιδξύκαηα ηεο 3-βάζκηαο εθπαίδεπζεο. Π.ρ. ζην Σκήκα Φπζηθήο (ζε όια ηα ηδξύκαηα ηεο ρώξαο ), 

Μαζεκαηηθό (Καηεύζπλζεο- ζε όια ηα ηδξύκαηα ζε ηεο ρώξαο), ρνιή Μεραληθώλ Μεηαιιείσλ – 

Μεραληθώλ (Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν), Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ (Δζληθό θαη 

Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ) θιπ. 

 

Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα 

Η λήψη αποφάςεων αποτελεί διδακτικό μάθημα πολλϊν μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ξζνων 

Πανεπιςτημίων με αντικείμενο την επιχειρηςιακή ζρευνα,  την οικονομική και την διοικητική 

επιςτήμη. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

1. The European Business School London in the UK. Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτη 

διεφθυνςη: www.ebs.ac.uk 

2. University of Sheffield, Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτη διεφθυνςη: 

http://www.shef.ac.uk/scharr/or/publications.htm 

3. Lancaster University, Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτη διεφθυνςη: 

http://www.lums.lancs.ac.uk/postgraduate/MScOR/ 

4. University of Edinburgh, Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτη διεφθυνςη: 

http://www.maths.ed.ac.uk/ormsc/ 

5. University of Southampton, Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτη διεφθυνςη: 

http://www.maths.soton.ac.uk/graduate/or/mscindex.shtml 

6. Aston university (Birminghan), http://www.aston.ac.uk/prospective-

students/pg/pros/abs/abstporpm.jsp 

7. The University of the West of England, Bristol. Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτη διεφθυνςη: 

www.uwe.ac.uk.  

 

Ι.3 Δίδνο Μαζήκαηνο 

Δμάκελν 

Γηδαζθαιίαο 

Τπνρξεσηηθό (Τ),  

Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο 

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),  

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

Μάζεκα Κνξκνύ (ΚΟ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),  

http://www.ebs.ac.uk/
http://www.shef.ac.uk/scharr/or/publications.htm
http://www.lums.lancs.ac.uk/postgraduate/MScOR/
http://www.maths.ed.ac.uk/ormsc/
http://www.maths.soton.ac.uk/graduate/or/mscindex.shtml
http://www.aston.ac.uk/prospective-students/pg/pros/abs/abstporpm.jsp
http://www.aston.ac.uk/prospective-students/pg/pros/abs/abstporpm.jsp
http://www.uwe.ac.uk/
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1ν – 12ν  (ΤΔ),  

Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 

(ΔΠ),  

Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ), 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ) 

Καηεύζπλζεο (ΚΑ) 

3ν  Τ ΤΠ ΚΟ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν 
ύλνιν 

εβδνκαδηαίσλ 

σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθίαο 

(Ναη/Όρη) 

Δξγαζία ή Πξόνδνο 

(Ναη / Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα 
Μηθξέο 

νκάδεο 
Άιιε 

39 26 .. .. 5 (3+2) 5,5 ΝΑΙ ----- 

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ  

Οδεγό πνπδώλ; (Ναη/Όρη) 

ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο; 

(Ναη/Όρη) 

Γηεύζπλζε URL 

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 

αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από 

ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη) 

ΝΑΙ Τπό θαηαζθεπή ΝΑΙ 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 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;  

---- 

 

 

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

1. ίζθνο Γ., 2000. Γξακκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο. Δθδόζεηο ΔΚΓΟΔΙ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΟΝ. ΔΠΔ 

2. ΒΟΚΟΓΛΟΤ Μ, 2010. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. ΔθδόζεηοΓΚΟΣΗ 

ΚΩΝ/ΝΟ & ΙΑ Δ.Δ. 

3. Φξάγθνο Υ, 2006. Δηζαγσγή ζηελ επηρεηξεζηαθή έξεπλα. Δθδόζεηο ΣΑΜΟΤΛΗ ΑΔ. 

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% 

 



Α.ΓΙ.Π. 6  

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών 

ΙΙ.2.3 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Ναη, αλαθέξεηαη ε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πνπ δηαηίζεηαη από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο 

Διιάδαο. 

 

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. 

 

 

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); 

-------- 

 

 

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; 

-------- 

 

 

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%   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:  

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:  

Άιια * :  

* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο. 
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Παξαθνινπζνύληαη όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ή 

πξαθηηθώλ αζθήζεσλ; (Nαι ή Όσι) 

-------- 

 

Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρόιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηνπ 

εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι). 

-------- 

 

 

ΙΙ.5.2 Πώο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ; 

ΜΔ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ  

 

 

 

 

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 όιεο ηηο ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο.  

ΙΙΙ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν επγαζηηπιακών σώπυν, ηος 

επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

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 

ζην δηαδίθηπν. Η Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο Διιάδαο είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο ζπνπδαζηέο ζην 
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κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. 

 

ΙΙΙ.1.5 Υξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ LINDO 

 

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

------------ 
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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. 

------------ 

 

 

 

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). 

……. 

 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ LINDO 

 

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; 

------------ 

 

 

 

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 

Έηνο 

Καηαλνκή Βαζκώλ (% θνηηεηώλ) Μέζορ όπορ  

Βαθμολογίαρ  

(ζύνολο θοιηηηών) 0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

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. 

 

 

 


