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Σπκπιεξώλεηαη κε επζύλε ηνπ θάζε δηδάζθνληνο 
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Ι.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Παλεπηζηήκην ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 

ρνιή ΓΗΟΗΘΖΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ 
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Θσδ. Αξηζκόο Καζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Κεηαπηπρηαθό Τίηινο Μαζήκαηνο 

305 

 
ΓΟΚΔ ΓΔΓΟΚΔΛΧΛ ΘΑΗ ΟΡΓΑΛΧΖ ΑΡΥΔΗΧΛ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 
Σν κάζεκα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ θαη Data Projector κε 

παξνπζηάζεηο ησλ καζεκάησλ ζε PowerPoint θαη Acrobat. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο απαηηνύληαη: 

 Ζ/Τ κε Ιεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows 2007 

 Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο ζε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ C 

 ύλδεζε ζην Internet 

 

Η.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Σν κάζεκα Γνκέο Γεδνκέλσλ θαη Οξγάλσζε Αξρείσλ είλαη βαζηθό κάζεκα ππνδνκήο γηα ην Σκήκα 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ δνκώλ αλαπαξάζηαζεο 

δεδνκέλσλ αιιά θαη ε παξνπζίαζε κίαο κεγάιεο πνηθηιίαο ρξήζηκσλ αιγνξίζκσλ, δειαδή κεζόδσλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα πινπνίεζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή. Ζ ζεκαζία ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ είλαη ηεξάζηηα, θαζώο θαζνξίδνπλ ην είδνο ησλ ελεξγεηώλ 

πνπ κπνξνύκε λα εθηειέζνπκε πάλσ ζηα δεδνκέλα, αιιά θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ελεξγεηώλ απηώλ. 

Ζ θαηαλόεζε ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηζηήκε θαη ηερλνινγία ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, θαζώο είλαη παξνύζεο ζε θάζε πξόγξακκα θαη Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα θαη θαζηζηνύλ 

εθηθηή ηε δηαρείξηζε κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ.  

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνηρεηώδεηο ηύπνη θαη δνκέο Γεδνκέλσλ, γξακκηθέο δνκέο 

δεδνκέλσλ, πίλαθεο,  δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο, ηαμηλόκεζεο θαη επηινγήο. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη 

δπλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ όπσο είλαη νη  νπξέο, ζηνίβεο, ιίζηεο, θαη εθαξκνγέο απηώλ. Δλ ζπλερεία 

παξνπζηάδνληαη δελδξηθέο δνκέο δεδνκέλσλ θαη εηδηθόηεξα δπαδηθά δέληξα αλαδήηεζεο, πξάμεηο ζε 
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δέληξα. Αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο γξαθεκάησλ θαη ιεηηνπξγίεο ηνπο όπσο ε δηαπέξαζε γξάθσλ, ν 

θαηαθεξκαηηζκόο, νη νπξέο πξνηεξαηόηεηαο. Παξνπζηάδνληαη επίζεο Γνκέο Γεδνκέλσλ Γεπηεξεύνπζαο 

Κλήκεο (Αξρεία), βαζηθέο έλλνηεο αξρείσλ, νξγάλσζε αξρείσλ, ζεηξηαθά αξρεία, αξρεία ηπραίαο 

πξνζπέιαζεο θαη ηέινο ιεηηνπξγίεο πάλσ ζε αξρεία όπσο είλαη ε ηαμηλόκεζε, ε ζπγρώλεπζε θαη ν 

θαηαθεξκαηηζκόο αξρείσλ.  

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απόθηεζε ζηέξεσλ θαη επαξθώλ γλώζεσλ ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν ησλ Γνκώλ Γεδνκέλσλ θαη εηδηθόηεξα ζηηο βαζηθέο δνκέο δεδνκέλσλ θαη ζηηο θύξηεο 

ηερληθέο ηαμηλόκεζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ.  

 

Η.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

ηόρνη ηνπ ζεσξεηηθνύ αιιά θαη εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθπαηδεύζεη θαη λα 

θαηαξηίζεη θαηάιιεια ηνπο/ηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο έηζη ώζηε λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηόηεηεο εθείλεο πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα: 

 αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ, 

 παξνπζηάδνπλ ηηο βαζηθέο δνκέο δεδνκέλσλ ζηελ θύξηα θαη δεπηεξεύνπζα κλήκε ηνπ 

ππνινγηζηή, 

 θαηαλννύλ ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή, 

 γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε βάζε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο, 

 εθηεινύλ βαζηθέο πξάμεηο πάλσ ζε δνκέο δεδνκέλσλ, 

 ηαμηλνκνύλ (δηαηάζνπλ) πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο αλαδεηνύλ κέζα από έλα ζύλνιν, 

 δηαρεηξίδνληαη αξρεία, 

 ρξεζηκνπνηνύλ θαηάιιειεο δνκέο δεδνκέλσλ γηα ηελ ζρεδίαζε απνδνηηθώλ αιγνξίζκσλ 

επίιπζεο θιαζηθώλ ππνινγηζηηθώλ πξνβιεκάησλ,  

 απνηηκνύλ ηόζν ζε ζεσξεηηθό αιιά θαη ζε πεηξακαηηθό επίπεδν ηνπο δπλαηνύο αιγνξίζκνπο 

επίιπζεο ελόο ππνινγηζηηθνύ πξνβιήκαηνο  

Δπίζεο, κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ εξγαζηεξίνπ, αλακέλεηαη όηη νη θνηηεηέο / θνηηήηξηεο ζα απνθηήζνπλ 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ γηα πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ 

ιεηηνπξγηώλ: 

 δηαρείξηζε πηλάθσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ ιηζηώλ, 

 πξνζζήθε ζηνηρείσλ (εηζαγσγή) ζε δνκέο ζηνίβαο θαη νπξάο, 

 αθαίξεζε ζηνηρείσλ (δηαγξαθή) από δνκέο ζηνίβαο θαη νπξάο, 

 δηαρείξηζε δέληξσλ, 

 ηαμηλόκεζε δεδνκέλσλ, 

 αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ζε πίλαθεο, 

 απόθηεζε ηθαλνηήησλ κεζνδνινγηθνύ ραξαθηήξα πνπ αθνξνύλ ζην ζρεδηαζκό, ζηελ αλάπηπμε 

θαη ζηνλ έιεγρν αιγνξίζκσλ, 

 βειηηζηνπνίεζε ηεο ηθαλόηεηαο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ Γνκώλ Γεδνκέλσλ γηα ηε ιύζε ελόο 
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πξνβιήκαηνο, 

 αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη λα απόθηεζε εκπεηξηώλ ζηελ πινπνίεζε αιγνξίζκσλ κέζσ γισζζώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ.  

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

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

λα: 

 αλαγλσξίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ 

 παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο δνκέο δεδνκέλσλ ζηελ θύξηα θαη δεπηεξεύνπζα κλήκε ηνπ ππνινγηζηή 

 θαηαλνεί ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή 

 γλσξίδεη ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε βάζε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

 εθηειεί βαζηθέο πξάμεηο πάλσ ζε δνκέο δεδνκέλσλ 

 ηαμηλνκεί (δηαηάζζεη) πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο αλαδεηνύλ κέζα από έλα ζύλνιν 

 δηαρεηξίδεηαη αξρεία 

 ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειεο δνκέο δεδνκέλσλ γηα ηελ ζρεδίαζε απνδνηηθώλ αιγνξίζκσλ επίιπζεο 
θιαζηθώλ ππνινγηζηηθώλ πξνβιεκάησλ 

 απνηηκά ηόζν ζε ζεσξεηηθό αιιά θαη ζε πεηξακαηηθό επίπεδν ηνπο δπλαηνύο αιγνξίζκνπο επίιπζεο 
ελόο ππνινγηζηηθνύ πξνβιήκαηνο 

 

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

ζέζε λα: 

 δηαρεηξίδεηαη πίλαθεο θαη ζπλδεδεκέλεο ιίζηεο 

 πινπνηεί ηε πξάμε ηεο πξνζζήθεο ζηνηρείσλ (εηζαγσγήο) ζε δνκέο ζηνίβαο θαη νπξάο 

 πινπνηεί ηε αθαίξεζε ζηνηρείσλ (δηαγξαθή) από δνκέο ζηνίβαο θαη νπξάο 

 δηαρεηξίδεηαη δέληξα 

 ηαμηλνκεί δεδνκέλα 

 αλαδεηά δεδνκέλα ζε πίλαθεο 

 έρεη απνθηήζεη ηθαλόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζην ζρεδηαζκό, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ έιεγρν αιγνξίζκσλ  

 έρεη βειηηζηνπνηήζεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ Γνκώλ Γεδνκέλσλ γηα ηε ιύζε 
ελόο πξνβιήκαηνο 

 έρεη αλαπηύμεη ηθαλόηεηεο θαη λα έρεη απόθηεζε εκπεηξίεο ζηελ πινπνίεζε αιγνξίζκσλ κέζσ 
γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

 

Αναλσηικός πίνακας 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Ζ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε επηθεληξώλεηαη ζε 13 ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζε έλα δίσξν ε 

θαζεκία θαη είλαη νη αθόινπζεο: 

1. Δηζαγσγή ζηηο Γνκέο Γεδνκέλσλ θαη Οξγάλσζε Αξρείσλ (Ιίγα ιόγηα γηα ηηο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ (C),  Πιεξνθνξίεο θαη Γεδνκέλα, Αιγόξηζκνη, Παξάζηαζε Αιγνξίζκσλ, Αλάιπζε 

Αιγνξίζκσλ) 

2. Αιγνξηζκηθέο δνκέο (Γνκή Αθνινπζίαο, Γνκή Δπηινγήο, Παξαδείγκαηα κε Φεπδνθώδηθα θαη Γιώζζα 

Πξνγξακκαηηζκνύ C) 

3. Αιγνξηζκηθέο δνκέο (Γνκή Δπαλάιεςεο, Παξαδείγκαηα κε Φεπδνθώδηθα θαη Γιώζζα 
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Πξνγξακκαηηζκνύ C) 

4. Γξακκηθέο Γνκέο Γεδνκέλσλ (Πίλαθεο, Δηδηθέο κνξθέο πηλάθσλ, πκβνινζεηξέο, Οη πίλαθεο ζηηο 

γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ (C)) 

5. ηνίβα – Οπξά (Ιεηηνπξγίεο ζηνίβαο (Ώζεζε - Απώζεζε), Αιγόξηζκνη ώζεζεο - απώζεζεο, 

πινπνίεζε ζε γιώζζα C, Ιεηηνπξγίεο νπξάο (Δηζαγσγή - Δμαγσγή), Αιγόξηζκνη εηζαγσγήο - εμαγσγήο, 

πινπνίεζε ζε γιώζζα C, Παξαδείγκαηα) 

6. Ιίζηεο (Δπεμεξγαζία Ιίζηαο, Οη δείθηεο ζηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζηε C, Δηζαγσγή θαη 

Γηαγξαθή Θόκβνπ, Τινπνίεζε ζε γιώζζα C, πλδεζκηθέο ιίζηεο κε ρξήζε δπλακηθώλ κεηαβιεηώλ, 

Παξαδείγκαηα) 

7. Κε γξακκηθέο Γνκέο Γεδνκέλσλ (Γέλδξα – Οξηζκνί, Αλαπαξάζηαζε ησλ δέλδξσλ ζηε κλήκε ηνπ 

ππνινγηζηή, Γπαδηθά δέλδξα αλαδήηεζεο, Γηάζρηζε δέλδξσλ) 

8. Γξάθνη (Δζσηεξηθή παξάζηαζε γξάθσλ, Βαζηθνί νξηζκνί θαη πξνηάζεηο, Θεσξία γξάθσλ, Αιγόξηζκνη 

γξάθσλ) 

9. Αλαδήηεζε (εηξηαθή Αλαδήηεζε, Γπαδηθή Αλαδήηεζε, Αζθήζεηο) 

10. Σαμηλόκεζε – ύδεπμε (Σαμηλόκεζε κε παξεκβνιή, Σαμηλόκεζε κε επηινγή, Σαμηλόκεζε κε 

αληηκεηάζεζε) 

11. Σαμηλόκεζε – ύδεπμε (Σαμηλόκεζε παξεκβνιήο κε θζίλνληα δηαζηήκαηα, Σαμηλόκεζε κε 

δηακεξηζκό, ύδεπμε) 

12. Τινπνίεζε αιγνξίζκσλ αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C 

13. Αξρεία (Οη βνεζεηηθέο κλήκεο, Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αξρείσλ, Δίδε αξρείσλ, Δπεμεξγαζία αξρείσλ) 

 

Ζ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε απνηειείηαη από 13 ηξίσξα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Οη ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη αληίζηνηρεο κε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε αθνξά ζηε ρξήζε ηεο γιώζζαο C γηα αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ κε αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε δνκώλ δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ. 

 

 

 

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

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

 

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

 

 

Η.3 Δίδνο Μαζήκαηνο 

Δμάκελν 

Γηδαζθαιίαο 

1ν – 12ν  

Τπνρξεσηηθό (Τ),  

Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο 

(ΤΔ),  

Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),  

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

(ΔΠ),  

Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ), 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ) 

Κάζεκα Θνξκνύ (ΘΟ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΗΓ),  

Θαηεύζπλζεο (ΘΑ) 

3ν Τ ΤΠ ΘΟ 
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Η.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν ύλνιν 

εβδνκαδηαίσ

λ σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθ

έο 

Κνλάδεο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθί

αο (Λαη/Όρη) 

Δξγαζία ή 

Πξόνδνο (Λαη / 

Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή 

Γηαιέμεη

ο 

Δξγαζηήξη

α 

Κηθξ

έο 

νκάδ

εο 

Άιιε 

39 39 .. .. 6 (3+3) 5,5 Λαη 
Πξναηξεηηθή 

Δξγαζία 

 

 

Η.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ  

Οδεγό πνπδώλ; (Λαη/Όρη) 

ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο; 

(Λαη/Όρη) 

Γηεύζπλζε URL 

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 

αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από 

ηνπο θνηηεηέο; (Λαη/Όρη) 

ΛΑΗ Τπό θαηαζθεπή ΛΑΗ 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΗΗ.1 Γηδαθηέα Ύιε 

ΗΗ.1.1 Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ 
καζήκαηνο; 

ΣΟ ΑΘΑΓΖΚΑΨΘΟ ΔΣΟ 2014-15 

ΗΗ.1.2 Τπάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα θαη πώο ην αληηκεησπίδεηε;  

... 

ΗΗ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

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

ηνπο θνηηεηέο / θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο δηαλέκεηαη δσξεάλ έλα από ηα αθόινπζα βηβιία κε βάζε 

ηελ επηινγή ηνπο, ε νπνία γίλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ αθαδεκατθνύ εμακήλνπ: 

 Robert Sedgewick, “Αιγόξηζκνη ζε C, Μέξε 1-4: Θεκειηώδεηο Έλλνηεο, Γνκέο Γεδνκέλσλ, 

Ταμηλόκεζε, Αλαδήηεζε”, 3ε έθδνζε, εθδόζεηο Θιεηδάξηζκνο, 2006 

 Υξήζηνο Θνίιηαο, “Γνκέο Γεδνκέλσλ & Οξγαλώζεηο Αξρείσλ”, 2ε έθδνζε, εθδόζεηο Λέσλ 

Σερλνινγηώλ, 2004 

ΗΗ.2.2 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;  

 

Λαη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. 

 

ΗΗ.2.3 Πνην πνζνζηό  ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα; 

100% 

 

ΗΗ.2.4 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

 Κπνδάλεο,  «Γνκέο Γεδνκέλσλ», εθδόζεηο Σδηόια, 2005, Θεζζαινλίθε. 
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 D. E. Knuth, «Ζ Σέρλε ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ - Σόκνη Α’ θαη Β’», εθδόζεηο ΣΕΗΟΙΑ. 

 Niklaus Wirth, «Αιγόξηζκνη θαη Γνκέο Γεδνκέλσλ», εθδόζεηο Θιεηδάξηζκνο, 2001. 

 Alfred V. Aho, J.E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, «Data Structures and Algorithms», Addison 

- Wesley Series in Computer Science and Information Processing, 1983. 

 Η. Καλσιόπνπινο, «Γνκέο Γεδνκέλσλ - Κηα πξνζέγγηζε κε Pascal». 

 Η. ηξνύδαο, Γ. Γθαξκόιαο, «Γνκέο Γεδνκέλσλ Οξγάλσζε Αξρείσλ θαη Σερληθέο 

Πξνγξακκαηηζκνύ ζε Γιώζζα Pascal & C++». 

 R. Sedgewick, «Αιγόξηζκνη ζε Java», εθδόζεηο Θιεηδάξηζκνο, 2005.  

 M. Goodrich, R. Tamassia, «Data Structures and Algorithms in Java», John 

Wiley & Sons, Inc., 2005.  

 S. Sahni, «Γνκέο Γεδνκέλσλ, Αιγόξηζκνη θαη Δθαξκνγέο ζηε C++», 

εθδόζεηο Σδηόια, 2004.  

 Γ. Γεσξγαθόπνπινο, «Γνκέο Γεδνκέλσλ», Π.Δ.Θ., 2002.  
 

ΗΗ.2.5 Πώο γλσζηνπνηείηε ζηνπο θνηηεηέο ηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο, ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη ηνλ 
ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπο; 

Θαηά ηελ έλαξμε ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη ζην eclass ηνπ καζήκαηνο. 
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ΗΗ.3 Δπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ / πλεξγαζίεο  

ΗΗ.3.1 Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ώξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; 

Λαη 

 

 

ΗΗ.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 ΣΔΗ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

ΗΗ.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; 

-------- 

 

ΗΗ.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 

 

 

ΗΗ.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): Υ 

Θαη’ νίθνλ εξγαζία: Υ 

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:  

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) 

Λαη 

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

εμακήλνπ; (Nαη ή Όρη). 

Λαη 

 

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

Κε πξόζβαζε ζην γξαπηό ηνπο  
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ΙΙΙ.  ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΗΗΗ.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 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: 

Αλαθεξζείηε ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ ρώξσλ, ηνπ 

εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηεο δηαζεζηκόηεηάο ηνπο. 

 

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 Κ) 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. 

 

ΗΗΗ.1.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηόο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ; 

 

Λαη, 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: 

Αλαθεξζείηε ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα ησλ ρώξσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο 

δηαζεζηκόηεηάο ηνπο. 

Τπάξρνπλ ζπνπδαζηήξηα ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΗ, επαξθή θαη θαηάιιεια ζηα νπνία 

πέξαλ ησλ ηξαπεδηώλ γηα κειέηε ππάξρνπλ θαη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο κε ζπλερή δηαζύλδεζε 

ζην δηαδίθηπν. Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο ζπνπδαζηέο ζην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. 

 

ΗΗΗ.1.5 Υξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθό Ινγηζκηθό θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

Γίλεηαη ρξήζε πεξηβάιινληνο γηα αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C 

 

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

------- 

 

ΙΙΙ.1.7 Πώο θξίλεηε ζπλνιηθά ηε δηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή;  
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Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, ζρνιηάζηε ζπλνπηηθά ηπρόλ ειιείςεηο θαη θαηαγξάςηε ηηο αλαγθαίεο 

βειηηώζεηο ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

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

 

 

ΗΗΗ.2 Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) 

ΗΗΗ.2.1 Υξεζηκνπνηνύληαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο θαη πώο; 

Λαη, 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 ΣΔΗ. 

 

ΗΗΗ.2.2 Υξεζηκνπνηνύληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΣΠΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα). 

...........  

 

ΗΗΗ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

Πξνβνιή δηαθαλεηώλ θαη ρξήζε ινγηζκηθνύ γηα πξνγξακκαηηζκό ζε C 

ΗΗΗ.2.4 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο; 

Λαη, νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη κε ΣΠΔ σο πξνο ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο. 

ΗΗΗ.2.5 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Πώο; 

Λαη, 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 

ΗV.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;  

Ξεθηλήζηε από ην ηξέρνλ έηνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηδάζθαηε ην κάζεκα θαη ηα πξνεγνύκελα έηε 

θαηαγξάςηε θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ 

Έηνο 

Θαηαλνκή Βαζκώλ (% θνηηεηώλ) Μέζνο όξνο  

Βαζκνινγίαο  

(ζύλνιν θνηηεηώλ) 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. 

 

Λαη. 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. 

 

 


