
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 ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 

ρνιή ΓΗΟΗΘΖΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ 

Σκήκα ΓΗΟΗΘΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ 

Σνκέαο ΚΔΤ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ / ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 

 

Θσδ. Αξηζκόο Καζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Κεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

306 ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΣΑ ΣΖ ΣΑΣΗΣΗΘΖ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ νπόηε θαη είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε Data Video Projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ απαηηείηαη ην 

πξόγξακκα Microsoft Excel, θαζώο θαη ην πξόγξακκα SPSS. 

 

Η.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Η Στατιςτικι χρθςιμοποιείται ςε όλεσ ςχεδόν τισ επιςτιμεσ και ςτουσ περιςςότερουσ τομείσ τθσ 

ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ (οικονομία, βιομθχανία, εμπόριο, δθμογραφία, μετεωρολογία, πολιτικι, 

ιατρικι, κ.α.). Η επίδραςι τθσ ςτθ ηωι μασ είναι πολφ μεγάλθ. Ωσ εφαρμοςμζνθ επιςτιμθ θ Στατιςτικι 

χρθςιμοποιείται  για τθ μελζτθ οικονομικϊν φαινομζνων(παραγωγι, ειςαγωγζσ, εξαγωγζσ, τιμζσ 

αγακϊν, κ.ά.) κακϊσ και των διοικθτικϊν και κοινωνικϊν φαινομζνων (διοίκθςθ, κοινωνικζσ 

αςφαλίςεισ, κ.ά.). Επίςθσ, χρθςιμοποιείται για τθ λιψθ ςοβαρϊν αποφάςεων. Για παράδειγμα, με 

ςτατιςτικζσ μεκόδουσ ελζγχεται θ ποιότθτα των προϊόντων που παράγονται από μια βιομθχανία και 

ςτθ ςυνζχεια αποφαςίηεται θ διάκεςι του ςτθν αγορά. Ο κλάδοσ τθσ Στατιςτικισ που αςχολείται με τθ 

μελζτθ δειγμάτων από ζναν πλθκυςμό με ςκοπό τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για ολόκλθρο τον 

πλθκυςμό καλείται Στατιςτικι Συμπεραςματολογία. Τα ςυμπεράςματα αυτά οδθγοφν ςτθ λιψθ 

οριςμζνων αποφάςεων. Ακολουκϊντασ το παραπάνω ςκεπτικό, ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ 

ανάπτυξθ ενόσ τρόπου ςκζψθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ζτςι ϊςτε να μποροφν οι 

Φοιτθτζσ να εφαρμόςουν ςτθ πράξθ τισ ζννοιεσ και τισ τεχνικζσ που διδάςκονται.  
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Κύπιορ Εκπαιδεςηικόρ Σηόσορ (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Θύξηνο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο λα απνθηεζνύλ πξνρσξεκέλεο ζεσξεηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο γλώζεηο γηα 

ηνλ ηξόπν ζρεδηαζκνύ θαη εθηέιεζεο ζηαηηζηηθώλ εξεπλώλ.  

 

Η.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιύεη ηα εμήο πξνβιήκαηα: 

 Αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ κε επηζηεκνληθέο κεζόδνπο 

 Δμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ 

 Δηζήγεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη κέηξσλ 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

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

λα: 

 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ, ηνπο νξηζκνύο δείγκαηνο-
πιεζπζκνύ, ηνλ νξηζκό ηπραίαο κεηαβιεηήο, ηηο βαζηθέο θαηαλνκέο θαη ηνπο ππνινγηζκνύο 
πηζαλνηήησλ 

 θαηαλνεί ηηο έλλνηεο δεηγκαηνιεςία, δεηγκαηηθή θαηαλνκή, θαηαλνκή ηνπ δεηγκαηηθνύ κέζνπ θαη ην 
ηππηθό ζθάικα ηνπ 

 γλσξίδεη ην Θεληξηθό Οξηαθό Θεώξεκα θαζώο θαη ηελ Πηζαλόηεηα θαη Γεηγκαηηθή Θαηαλνκή ηνπ 
Κέζνπ 

 θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηεο t-θαηαλνκήο 

 θαηαλνεί ηε δεηγκαηηθή θαηαλνκή ηεο δηαζπνξάο 

 θαηαλνεί ηελ ρ2 θαηαλνκή 

 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Δθηηκεηηθήο, ηελ ζεκεηαθή Δθηίκεζε , ηελ εθηίκεζε Γηαζηήκαηνο 
όπσο θαη ηελ θαηαζθεπή Γηαζηεκάησλ Δκπηζηνζύλεο (γηα ην κέζν, ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ, ην 
πνζνζηό θιπ) 

 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Έιεγρνπ Τπνζέζεσλ, ηελ Κεδεληθή – Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε, ηα 
ζθάικαηα Διέγρσλ, ην Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο θαζώο θαη ηνπο Κνλόπιεπξνπο – Ακθίπιεπξνπο 
Διέγρνπο (Έιεγρνη Τπνζέζεσλ γηα ηνλ κέζν, γηα ηε δηαζπνξά, γηα ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ, γηα ην 
πνζνζηό θιπ) 

 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο απιή Παιηλδξόκεζεο, ηελ έλλνηα ηεο εμαξηεκέλεο - αλεμάξηεηεο 
κεηαβιεηήο, ηα Γηάγξακκα Γηαζπνξάο θαη ην Γξακκηθό πληειεζηή πζρέηηζεο 

 θαηαλνεί θαη κπνξεί λα εθηηκήζεη παξακέηξνπο γηα ην απιό γξακκηθό κνληέιν, ηα δηαζηήκαηα 
εκπηζηνζύλεο θαη έιεγρνη ππνζέζεσλ γηα ηηο παξακέηξνπο 

 γλσξίδεη ηε κειέηε Τπνινίπσλ θαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ζηε δηαδηθαζία πξόβιεςεο 

 

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

ζέζε λα: 

 γλσξίδεη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ, δηαγξαθή πεξηπηώζεσλ, νξηζκόο κεηαβιεηώλ, αλαδήηεζε 
κεηαβιεηώλ, κεηαζρεκαηηζκόο κεηαβιεηώλ (Recode, Compute commands), αλακόξθσζε 
δεδνκέλσλ, επηινγή πεξίπησζεο θαη άιια κέζσ ηνπ SPSS 

 επηιύεη πξνβιήκαηα εθαξκόδνληαο πίλαθεο ζπλάθεηαο, ππνινγηζκό πηζαλνηήησλ κε βάζε ην SPSS 
θαη ηε Γησλπκηθή, Γεσκεηξηθή, Poisson θαη θαλνληθή θαηαλνκή 

 επηιύεη πξνβιήκαηα εθαξκόδνληαο δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο κεγάισλ θαη κηθξώλ δεηγκάησλ, 
έιεγρνο Θαλνληθόηεηαο θαη δηαδηθαζία Explore 

 εθαξκόδεη ηε βαζηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζην SPSS γηα ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ 
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(Κνλόπιεπξνο-Ακθίπιεπξνο) θαη ηνλ έιεγρν ππόζεζεο γηα ηε κέζε ηηκή ελόο πιεζπζκνύ (One 
Sample t-test) 

 εθαξκόδεη ηε ύλδεζε ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζύλεο κε ηνπο έιεγρνπο κέζσ επηρεηξεκαηηθώλ 
παξαδεηγκάησλ 

 πινπνηεί έιεγρν ππόζεζεο (Κνλόπιεπξνο-Ακθίπιεπξνο) γηα ηηο κέζεο ηηκέο πιεζπζκώλ κέζσ 
αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (Independent t-test) 

 πινπνηεί έιεγρν ππόζεζεο (Κνλόπιεπξνο-Ακθίπιεπξνο) γηα ηηο κέζεο ηηκέο πιεζπζκώλ κέζσ 
εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ (Paired t-test) 

 εθαξκόδεη ηνλ έιεγρν Υ2, σο ηεζη νκνηνγέλεηαο, σο ηεζη αλεμαξηεζίαο θαη σο ηεζη θαιήο 
πξνζαξκνγήο 

 πινπνηεί έιεγρν ζπζρέηηζεο, ηελ αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ δπν κεηαβιεηώλ θαη έιεγρν ππνζέζεσλ γηα 
ηηο παξακέηξνπο ελόο πιεζπζκνύ 

 εθαξκόδεη αλάιπζε απινύ γξακκηθνύ κνληέινπ παιηλδξόκεζεο θαη θάλεη εξκελεία ζπληειεζηώλ θαη 
δεηθηώλ 

 πινπνηεί κειέηε ππνινίπσλ ηνπ απινύ γξακκηθνύ κνληέινπ παιηλδξόκεζεο, δηαγξάκκαηα 

 επηιύεη πξνβιήκαηα κε εθαξκνγέο παιηλδξόκεζεο ζε επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

 

 

Αναλςηικόρ πίνακαρ 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Ζ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο ζπλίζηαηαη ζε δύν δηαθξηηνύο άμνλεο: 

Α. Θεωπηηικόρ άξοναρ 

1) ύλδεζε κε  ηελ «Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ»: Τπελζύκηζε βαζηθώλ 

ελλνηώλ. Οξηζκνί δείγκαηνο-πιεζπζκνύ. Οξηζκόο ηπραίαο κεηαβιεηήο. Βαζηθέο θαηαλνκέο θαη 

ππνινγηζκνί πηζαλνηήησλ. 

2) Γεηγκαηνιεςία θαη Γεηγκαηηθέο Καηαλνκέο: Γεηγκαηνιεςία, Γεηγκαηηθή Θαηαλνκή. 

Θαηαλνκή ηνπ δεηγκαηηθνύ κέζνπ θαη ην ηππηθό ζθάικα ηνπ. Θεληξηθό Οξηαθό Θεώξεκα. 

Πηζαλόηεηα θαη Γεηγκαηηθή Θαηαλνκή ηνπ Κέζνπ. Ζ δεηγκαηηθή θαηαλνκή ηνπ κέζνπ όηαλ ν 

πιεζπζκόο αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη έρεη άγλσζηε δηαζπνξά. t-θαηαλνκή. Ζ 

δεηγκαηηθή θαηαλνκή ηεο δηαζπνξάο. ρ2 θαηαλνκή 

3) Δθηηκεηηθή: εκεηαθή Δθηίκεζε-Δθηίκεζε Γηαζηήκαηνο. Θαηαζθεπή Γηαζηεκάησλ Δκπηζηνζύλεο 

(γηα ην κέζν, ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ , ην πνζνζηό θ. ά. ) 

4) Έιεγρνη Τπνζέζεσλ: Δηζαγσγή. Κεδεληθή –Δλαιιαθηηθή Τπόζεζε. θάικαηα Διέγρσλ. 

Δπίπεδν εκαληηθόηεηαο. Κνλόπιεπξνη-Ακθίπιεπξνη Έιεγρνη. (Έιεγρνη Τπνζέζεσλ γηα ηνλ κέζν, 

γηα ηε δηαζπνξά, γηα ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ, γηα ην πνζνζηό θ. ά) 

5) Απιή Παιηλδξόκεζε: Γεληθά. Δμαξηεκέλε-αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Γηάγξακκα Γηαζπνξάο. 

Γξακκηθόο πληειεζηήο πζρέηηζεο. Δθηίκεζε παξακέηξσλ γηα ην απιό γξακκηθό κνληέιν. 

Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο θαη έιεγρνη ππνζέζεσλ γηα ηηο παξακέηξνπο. Κειέηε Τπνινίπσλ θαη 

εηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία πξόβιεςεο. 

 

Β. Δξγαζηεξηαθόο άμνλαο 

Ο άμνλαο θαιύπηεηαη από ηελ πινπνίεζε 13 εξγαζηεξηαθώλ σξώλ κε ρξήζε εηδηθώλ πξνγξακκάησλ ζε 

Ζ/Τ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ επίζεκα αγνξαζηεί από 

ην Σκήκα καο θαη είλαη κνλαδηθά ζε εθπαηδεπηηθό επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. θνπόο ησλ 

καζεκάησλ ε αθνκνίσζε ηεο ζεσξίαο θαη ε επίιπζε εηδηθώλ παξαδεηγκάησλ (case studies) θπξίσο από 

ην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ. 

 

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

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο αληηζηνηρνύλ ζε 2 δηδαθηηθέο ώξεο. 
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Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 1: Δπαλαιεπηηθό κάζεκα ζε έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ SPSS όπσο 

εηζαγσγή δεδνκέλσλ δηαγξαθή πεξηπηώζεσλ, νξηζκόο κεηαβιεηώλ, αλαδήηεζε κεηαβιεηώλ, 

κεηαζρεκαηηζκόο κεηαβιεηώλ (Recode, Compute commands), αλακόξθσζε δεδνκέλσλ, επηινγή 

πεξίπησζεο θαη άιια. Αλαθνξά ζηελ ρξήζε δηαγξακκάησλ θαη ζηνλ πίλαθα  απνηειεζκάησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 2: Πίλαθαο ζπλάθεηαο- Τπνινγηζκόο πηζαλνηήησλ κε βάζε ην SPSS. 

Γησλπκηθή, Γεσκεηξηθή, Poisson, θαλνληθή θαηαλνκή. 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 3: Γηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο κεγάισλ θαη κηθξώλ δεηγκάησλ. Έιεγρνο 

Θαλνληθόηεηαο. Γηαδηθαζία Explore.  

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 4: Ζ βαζηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζην SPSS γηα ηνλ έιεγρν 

ππνζέζεσλ (Κνλόπιεπξνο-Ακθίπιεπξνο) . Έιεγρνο ππόζεζεο γηα ηελ κέζε ηηκή ελόο πιεζπζκνύ 

(One Sample t-test). 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 5: ύλδεζε ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζύλεο κε ηνπο έιεγρνπο κέζσ 

επηρεηξεκαηηθώλ παξαδεηγκάησλ. 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 6: Έιεγρνο ππόζεζεο (Κνλόπιεπξνο-Ακθίπιεπξνο) γηα ηηο κέζεο ηηκέο 

πιεζπζκώλ κέζσ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (Independent t-test).  

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 7: Έιεγρνο ππόζεζεο (Κνλόπιεπξνο-Ακθίπιεπξνο) γηα ηηο κέζεο ηηκέο 

πιεζπζκώλ κέζσ εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ (Paired t-test).  

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 8: Δπαλαιεπηηθέο αζθήζεηο  κε ρξήζε πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ. 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 9: Ο έιεγρνο Υ2 (σο ηεζη νκνηνγέλεηαο, σο ηεζη αλεμαξηεζίαο, 

σο ηεζη θαιήο πξνζαξκνγήο). 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 10: Έιεγρνο ζπζρέηηζεο. Αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ δπν κεηαβιεηώλ. Έιεγρνο 

ππνζέζεσλ γηα ηηο παξακέηξνπο ελόο πιεζπζκνύ.  

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 11: Αλάιπζε απινύ γξακκηθνύ κνληέινπ παιηλδξόκεζεο. Δξκελεία 

ζπληειεζηώλ θαη δεηθηώλ. 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 12:  Κειέηε ππνινίπσλ ηνπ απινύ γξακκηθνύ κνληέινπ παιηλδξόκεζεο. 

Γηαγξάκκαηα. 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 13:  Δθαξκνγέο παιηλδξόκεζεο ζε επηρεηξεκαηηθά κνληέια. 

 

 

 

 

 

 

Ιδπύμαηα πος ςλοποιούν ζσεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

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

Σε προπτυχιακό επίπεδο το μάκθμα ςτθν υφιςταμζνθ δομι του  διδάςκεται ςε αρκετά ιδρφματα 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα και κυρίωσ ςε ςχολζσ κετικϊν επιςτθμϊν αλλά και ςχολζσ 

οικονομικϊν, κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν.  
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Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα 

Το μάκθμα των ειδικϊν κεμάτων ςτθν ςτατιςτικι των επιχειριςεων αποτελεί διδακτικό μάκθμα 

πολλϊν μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων (με την ευρφτερη του έννοια)  ξζνων Πανεπιςτθμίων με 

αντικείμενο τισ  οικονομικζσ, διοικθτικζσ ςπουδζσ. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν: http://cs.phs.uoa.gr/el/staff/peroussos/material.htm 

University οf Texas : http://www.utexas.edu/its/rc/tutorials/stat/spss/spss1/ 

UCLA : http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/whatstat/whatstat.htm 

Επίςθμθ Ιςτοςελίδα του προγράμματοσ SPSS: http://www.spss.com 

 

 

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  ΤΔ ... ΘΟ 

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 

Γηαιέμε

ηο 
Δξγαζηήξηα 

Κηθξ

έο 

νκάδ

εο 

Άιιε 

39 26 .. .. 5 (3+2) 5,5 Λαη Πξναηξεηηθή 

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 ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΟ ΔΣΟ 2014-15 

 

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

http://cs.phs.uoa.gr/el/staff/peroussos/material.htm
http://www.utexas.edu/its/rc/tutorials/stat/spss/spss1/
http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/whatstat/whatstat.htm
http://www.spss.com/
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... 

 

 

ΗΗ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

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

Σα βηβιία πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ήδε παξαγγειζεί ζηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΗ ζηα πιαίζηα 

ηεο πνιιαπιήο βηβιηνγξαθίαο. 

1. Aczel A., «ηαηηζηηθή θέςε ζηνλ Θόζκν ησλ Δπηρεηξήζεσλ», 1ε έθδνζε, εθδόζεηο 

Broken Hill Publishers LTD, 2011 

2. Σζάληαο Λίθνο Γ., Κσϋζηάδεο Υξόλεο Θ., Κπαγηάηεο Ληίλνο, Υαηδεπαληειήο 

Θεόδσξνο, «Αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ζηαηηζηηθώλ παθέησλ», 1ε έθδνζε, 

εθδόζεηο Εήηε, 1999 

3. Ησάλλεο Υαιηθηάο, «ηαηηζηηθή Κέζνδνη Αλάιπζεο γηα Δπηρεηξεκαηηθέο Απνθάζεηο κε 

CD», 3ε έθδνζε, εθδόζεηο Rosili, 2009  

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; 
1. Π. Θηόρνο, Α. Θηόρνο, ηαηηζηηθή γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ηελ Οηθνλνκία  

2. G. Keller, ηαηηζηηθή γηα Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

3. HOWITT D. – CRAMER D., «ΣΑΣΗΣΗΘΖ ΚΔ ΣΟ SPSS 11.0 ΓΗΑ WINDOWS» 

ΔΘΓΟΔΗ ΘΙΔΗΓΑΡΗΘΚΟ 

4. ΑΛΓΡΗΩΣΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ, «ΠΟΟΣΗΘΖ ΔΡΔΤΛΑ – ΑΛΑΙΤΖ ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ ΚΔ 

SPSS 11.5» ΔΘΓΟΔΗ ΘΙΔΗΓΑΡΗΘΚΟ 

5. ΔΤΣΑΘΗΟ ΓΖΚΖΣΡΗΑΓΖ, «ΣΑΣΗΣΗΘΔ ΔΦΑΡΚΟΓΔ ΚΔ SPSS» ΔΘΓΟΔΗ 

ΘΡΗΣΗΘΖ 

6. MARIJA L. NORUSIS, «GUIDE TO DATA ANALYSIS SPSS 10.0» ΔΘΓΟΔΗ PRENTICE 

HALL 

 

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. 

Κέζσ αλαθνηλώζεσλ, ειεθηξνληθώλ ζεκεηώζεσλ θαη πξνθνξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ 

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); 
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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; 

 

ΟΥΗ 

 

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):  

Θαη’ 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) 

ΛΑΗ 

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

εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι). 

ΛΑΗ  

 

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

Κε πξόζβαζε ζην γξαπηό ηνπο θαη αλαθνίλσζε ησλ ιύζεσλ ησλ ζεκάησλ ζην e-class 

 

ΙΙΙ.  ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΗΗΗ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο 

ΙΙΙ.1.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 
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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 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: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν σώπυν, ηος εξοπλιζμού και ηηρ 

διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

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 ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέησλ  ηύπνπ SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

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

ΛΑΗ 

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. 

Ηθαλνπνηεηηθή 

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, είηε κε ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ είηε κε ηελ παξνπζίαζε case studies κέζσ βηληεν-
πξνβνιέα. Δπίζεο ζε νξηζκέλεο αίζνπζεο ππάξρνπλ ειεθηξνληθνί δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ζε όινπο 
ζρεδόλ ηνπο ρώξνπο ππάξρεη ελζύξκαηε ζύλδεζε κε ην Γίθηπν Τςειώλ Σαρπηήησλ ηνπ ΣΔΗ. 
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ΗΗΗ.2.2 Υξεζηκνπνηνύληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΣΠΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα). 

ΟΥΗ 

 

ΗΗΗ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

Λαη, ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν ζηαηηζηηθό πξόγξακκα θαζώο θαη δηδαζθαιία κε πξνβνιή 

δηαθαλεηώλ. 

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;  

Ξεκινήζηε από ηο ηπέσον έηορ. Σηην πεπίπηυζη πος διδάζκαηε ηο μάθημα και ηα πποηγούμενα έηη 

καηαγπάτηε και ηα ζςγκπιηικά ζηοισεία ηυν πποηγοςμένυν εηών 

Έηνο 

Θαηαλνκή 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. 

 

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. 

 

 


