
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 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ρνιή ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σκήκα ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

Σνκέαο ΜΕ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/...... 

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε ...... 

 

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

3-603 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop θαη Data video projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: .... 

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην Internet (Γηαδίθηπν) θαη νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ 

(ΣΠΔ) πξνζέθεξαλ ζηηο επηρεηξήζεηο έλα λέν θάζκα δπλαηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, 

δηείζδπζεο θαη αλάπηπμεο. Βαζηθό κνριό απνηεινύλ νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, κε ζεκαληηθή 

θαηλνηνκία ηελ αλάπηπμε ηνπ Web (World Wide Web, WWW, Παγθόζκηνο Ιζηόο Πιεξνθνξηώλ), πνπ 

δηεπθόιπλε ηελ πξόζβαζε κέζσ browsers (θπιινκεηξεηέο) θαη επέηξεςε ζην επξύ θνηλό λα 

πινεγείηαη εύθνια θαη γξήγνξα ζηνλ θπβεξλνρώξν. Υξεζηκνπνηώληαο απηό ην επέιηθην κέζν νη 

επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξόπν πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη ζπλαιιαγέο ηνπο. Καζεκεξηλά, όιν θαη πεξηζζόηεξα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (electronic shops, 

e-shops) αλνίγνπλ ηηο πύιεο ηνπο ζην Internet θαη πεξηκέλνπλ ηνπο πειάηεο λα ηα επηιέμνπλ γηα ηηο 

αγνξέο ηνπο. Ο αληαγσληζκόο όκσο είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξόο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, επνκέλσο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξνζαξκνζηνύλ ηαρύηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα ζηα λέα δεδνκέλα ζα είλαη 

απηέο πνπ ζα απνθηήζνπλ θαη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα. 

Πιένλ, έλλνηεο όπσο e-επηρεηξείλ θαη e-εκπόξην έρνπλ εληαρζεί ζην θαζεκεξηλό καο ιεμηιόγην. Ο όξνο 

e-επηρεηξείλ (ειεθηξνληθό επηρεηξείλ, electronic business, e-business) πηνζεηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθξίλεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επελδύνπλ ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κέζσ 

ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ, θαηαλεκεκέλσλ ππνινγηζηώλ θαη ηνπ Internet, από εθείλεο πνπ 

επηκέλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ παξαδνζηαθά κέζα θαη κεζόδνπο. Αληίζηνηρα, ν όξνο e-εκπόξην 

(ειεθηξνληθό εκπόξην, electronic commerce, e-commerce ή EC) αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη εκπνξηθά ρξεζηκνπνηώληαο ηε λέα επηθνηλσληαθή ππνδνκή θαη ηερλνηξνπία 
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marketing θαη πσιήζεσλ. 

Σν e-επηρεηξείλ, ζύκθσλα κε όιεο ηηο ελδείμεηο (θαη παξά ηηο αξρηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζε 

κεηά ηε θάζε ηεο πξώηεο εμάπισζήο ηνπ), έρεη εδξαησζεί σο κηα απηόλνκε θαηεγνξία εθαξκνγώλ 

ζην Web, πνπ εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή δηάθνξσλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ, ζρεηίδεηαη κε (θαη 

επεξεάδεηαη από) έλα ζύλνιν παξάπιεπξσλ παξαγόλησλ (ηερλνινγηθώλ, θνηλσληνινγηθώλ θαη 

επηρεηξεκαηηθώλ) θαη ζπγθεληξώλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηζηεκνληθνύ, επηρεηξεκαηηθνύ θαη 

επξύηεξνπ θνηλνύ ζε παγθόζκην επίπεδν. 

Η εμάπισζε ηνπ λένπ απηνύ ηξόπνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

πηζηνπνηείηαη από ηελ εηζαγσγή ζρεηηθώλ καζεκάησλ ζε πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ ΑΔΙ, ηελ πιεζώξα ζπγγξακκάησλ θαη δεκνζηεύζεσλ ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα, ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθώλ θαη εξεπλεηηθώλ έξγσλ ζε ζρεηηθά ζεκαηηθά 

πεδία θαη ηελ πξνθήξπμε επηδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο 

απηήλ ηελ θαηεύζπλζε θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο. 

Σν ζεσξεηηθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο πξαγκαηεύεηαη ηα αθόινπζα: Οηθνλνκία ησλ Πιεξνθνξηώλ. 

Μεραληζκνί Αγνξάο ζην Η.Δ. Ηιεθηξνληθό Ληαλεκπόξην. πκπεξηθνξά Καηαλαισηή ζην Ηιεθηξνληθό 

Δκπόξην (Η.Δ.). Δηαηξηθν-θεληξηθό θαη πλεξγαηηθό Η.Δ. Γηεπηρεηξεζηαθό (B2B) Η.Δ. Ηιεθηξνληθή 

Έξεπλα Αγνξάο. Ηιεθηξνληθή Γηαθήκηζε. Νέεο Μνξθέο Η.Δ. Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο. 

Έλαξμε κηαο Ηιεθηξνληθήο Δπηρείξεζεο. ηξαηεγηθή Η.Δ. θαη Γηεζλήο Η.Δ. Γηαρείξηζε Πλεπκαηηθώλ 

Γηθαησκάησλ ζηελ Η.Δ. πλεξγαζία θαη πκβαηόηεηα ζηελ Η.Δ. Γίθηπα θαη Θεηηθή Αλάδξαζε. ην 

εξγαζηεξηαθό κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα αθόινπζα δεηήκαηα: Αλάιπζε απαηηήζεσλ κηαο εθαξκνγήο 

ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. Αμηνιόγεζε 

ηεο επρξεζηίαο ελόο ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο.  

 

 
 

 

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ηερλνινγίεο Γηαδηθηύνπ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζήκεξα ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πεηπρεκέλα επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

θαη κηα επηρείξεζε λα κεηαηξαπεί ζε e-επηρείξεζε. Οη θνηηεηέο ζα θαηαλνήζνπλ ηνπο θξίζηκνπο 

παξάγνληεο θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξσηνβνπιηώλ Η.Δ. θαη 

ζα κπνξνύλ λα αμηνινγήζνπλ κα δεδνκέλε ζηξαηεγηθή ή επηρεηξεκαηηθό κνληέιν Η.Δ., αιιά θαη 

λα εληνπίζνπλ αλαδπόκελα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, κεζόδνπο θαη ζηξαηεγηθέο.  

  

 

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ησλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ην ειεθηξνληθό εκπόξην θαη ην 

ειεθηξνληθό επηρεηξείλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθώλ αξρώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ) 

θαη ε εμέηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ θαη θηλδύλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, βαζηθόο ζθνπόο είλαη θαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ θαη θνηηεηξώλ κε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηόζν ηεο λνκνζεζίαο όζν θαη ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ.  
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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 αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Ηιεθηξνληθό Δκπόξην θαη ην Ηιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ θαη ε εμέηαζε 
ησλ επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ θαη θηλδύλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 θαηαλνεί ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηόζν ηεο λνκνζεζίαο όζν θαη ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ 
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, αιιά θαη δεηεκάησλ marketing 

 θαηαλνεί ηε ζεκαζία θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην ειεθηξνληθό εκπόξην θαη ην Ηιεθηξνληθό 
Δπηρεηξείλ 

 δηαθξίλεη ηα κνληέια ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη δηαθπβέξλεζεο 

 θαζνξίδεη όιεο εθείλεο ηηο απαηηήζεηο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 
γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελόο επηηπρεκέλνπ e-shop 

 θαηαλνεί ηελ πεξηνρή ησλ ηερλνινγηώλ εμαηνκίθεπζεο (personalization) θαη ησλ λέσλ πξννπηηθώλ 
πνπ δηακνξθώλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε καθξνπξόζεζκσλ ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο θαη ηθαλνπνίεζεο 
αλάκεζα ζηα e-shops θαη ηνπο πειάηεο ηνπο 

 αμηνινγεί ηελ απόδνζε ελόο ζπζηήκαηνο e-επηρεηξείλ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 
δείθηεο γηα απηό ην ζθνπό 

 πξνζδηνξίδεη ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ  

 εθαξκόδεη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε εθαξκνγώλ e-
επηρεηξείλ θαη e-εκπνξίνπ 

 

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

ζέζε λα: 

 θαηαλνεί ηα ζύγρξνλα εξγαιεία θαη ηηο ππνδνκέο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη λα αμηνπνηεί ινγηζκηθά 
αλνηρηνύ θώδηθα γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ 

 θαζνξίδεη βήκα πξνο βήκα όιεο εθείλεο ηηο απαηηήζεηο, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελόο επηηπρεκέλνπ e-shop 

 θαηαλνεί θαη λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν πνπ ην e-shop 
πξνζειθύζεη, ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαηά ηελ πινήγεζε, 
θαζώο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο, αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή 
ηεο 

 πινπνηεί ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύληαη από κηα e-επηρείξεζε 

 πινπνηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερλνινγηθέο ιύζεηο θαη ηα πξσηόθνιια πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ 

 ζρεδηάδεη ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ελόο 
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο e-εκπνξίνπ 

 γλσξίδεη ηελ πεξηνρή ησλ ηερλνινγηώλ εμαηνκίθεπζεο (personalization) θαη ησλ λέσλ πξννπηηθώλ 
πνπ δηακνξθώλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε καθξνπξόζεζκσλ ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο θαη ηθαλνπνίεζεο 
αλάκεζα ζηα e-shops θαη ηνπο πειάηεο ηνπο 

 αμηνινγεί ηελ απόδνζε ελόο ζπζηήκαηνο e-επηρεηξείλ θαη λα γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο 
ζεκαληηθόηεξνπο δείθηεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα απηό ην ζθνπό 

 εθαξκόδεη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε εθαξκνγώλ e-
επηρεηξείλ θαη e-εκπνξίνπ 

 

 

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

Η ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε επηθεληξώλεηαη ζε 13 ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζε ηξεηο ώξεο ε 

θαζεκία θαη είλαη νη αθόινπζεο: 

1. e-Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εκθάληζε θαη ζηε ρξήζε ηνπ Internet θαη ηνπ Web 

θαζώο θαη ζηνηρεία γηα ηε δηείζδπζή ηνπο ζηελ Διιάδα, Οξηζκόο ηνπ e-επηρεηξείλ θαη ηνπ e-

εκπνξίνπ θαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε, Οη θαηεγνξίεο ηνπ e-εκπνξίνπ: Δζσηεξηθό e-εκπόξην, Β2Β: e-

εκπόξην κεηαμύ επηρεηξήζεσλ, B2C: e-εκπόξην κεηαμύ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηώλ, Νέεο 

θαηεγνξίεο e-εκπνξίνπ, Πιενλεθηήκαηα e-εκπνξίνπ, Φξαγκνί e-εκπνξίνπ) 

2. Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια (Οξηζκόο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ, Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

επηρεηξεκαηηθό κνληέιν, Αιπζίδεο αμηώλ θαη επηρεηξεκαηηθά κνληέια, Σα ζεκαληηθόηεξα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια: Ηιεθηξνληθό θαηάζηεκα, Ηιεθηξνληθή πξνκήζεηα, Ηιεθηξνληθή 

δεκνπξαζία, Ηιεθηξνληθό εκπνξηθό θέληξν, Αγνξά ηξίηνπ θνξέα, Δηθνληθή θνηλόηεηα, Παξνρέαο 

ππεξεζηώλ αιπζίδαο αμηώλ, Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα αιπζίδαο αμηώλ, Πιαηθόξκα ζπλεξγαζίαο, 

Μεζηηεία πιεξνθνξηώλ θαη ππεξεζίεο εκπηζηνζύλεο, Σαμηλόκεζε επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ, 

Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government)) 

3. ρεδηαζκόο θαη Λεηηνπξγηθόηεηα Ηιεθηξνληθνύ Καηαζηήκαηνο (Πξνζεγγίδνληαο ην e-shop: 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε, Καλάιηα επηθνηλσλίαο, Πηζηνπνίεζε θαηαζηήκαηνο, Πνιηηηθή 

αζθαιείαο, Πνιηηηθή δηαθύιαμεο ηεο ηδησηηθόηεηαο ηνπ πειάηε, ηνρεπόκελε δηαθήκηζε θαη 

marketing, Μέζα ζην e-shop: Δγγξαθή θαη είζνδνο, Καηάινγνο, Αλαδήηεζε, Καιάζη αγνξώλ, 

Σακείν, Πιεξσκή, Αθήλνληαο ην e-shop, Πνύ πξέπεη λα δώζεη πξνζνρή ην e-shop) 

4. Σερλνινγίεο θαη Τπεξεζίεο Δμαηνκίθεπζεο (Οξηζκόο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο εμαηνκίθεπζεο, Γεδνκέλα 

εηζόδνπ: πξνθίι ηνπ ρξήζηε, clickstreams, αξρεία logs, cookies) 

5. Σερληθέο Δμαηνκίθεπζεο (Σερληθέο βαζηζκέλεο ζε θαλόλεο, Σερληθέο θηιηξαξίζκαηνο, Τβξηδηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ύγθξηζε ηερληθώλ, Θέκαηα ζρεδηαζκνύ, Πεξηνξηζκνί θαη λέεο πξννπηηθέο) 

6. πζηήκαηα πζηάζεσλ (Οξηζκόο ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ, Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ 

ζπζηάζεσλ, Σαμηλόκεζε ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ: Δίζνδνο/έμνδνο, Μέζνδνο πξνηάζεσλ, Βαζκόο 

personalization, Απνζηνιή recommendations, Αιγόξηζκνη θαη ηερληθέο, Παξαδείγκαηα, Αλνηθηά 

ζέκαηα) 

7. Ηιεθηξνληθέο Πιεξσκέο (Ηιεθηξνληθέο θάξηεο θαη έμππλεο θάξηεο (smart cards), Φεθηαθά 

κεηξεηά θαη θαηλνηνκηθέο κέζνδνη πιεξσκήο, Ηιεθηξνληθέο επηηαγέο (e-checking), 

Μηθξνπιεξσκέο, Πξόηππα γηα ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, Αζθάιεηα ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ) 

8. Αζθάιεηα πλαιιαγώλ (Η ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν, πληζηώζεο αζθαιείαο, 

Απαηηήζεηο αζθαιείαο ζπζηεκάησλ e-εκπνξίνπ: Έιεγρνο απζεληηθόηεηαο, Δμνπζηνδόηεζε, 

Δκπηζηεπηηθόηεηα, Αθεξαηόηεηα, Με απνπνίεζε επζύλεο) 

9. Η Σερλνινγία ζηελ Αζθάιεηα πλαιιαγώλ (Σερλνινγίεο αζθαιείαο: πκκεηξηθή θαη αζύκκεηξε 

θξππηνγξαθία, Φεθηαθέο ππνγξαθέο, Φεθηαθά πηζηνπνηεηηθά θαη αξρέο πηζηνπνίεζεο, Γηαρείξηζε 

θιεηδηώλ, Πξσηόθνιια αζθαιείαο, Φξάγκαηα αζθαιείαο, ρεδηαζκόο αζθαιείαο) 

10. Αμηνιόγεζε ηνπ e-Δπηρεηξείλ (Παξαδνζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ηερληθέο, Κύθινο δσήο πειάηε, 

Μεηξηθέο βέιηηζηνπ πειάηε, Μεγέζε πξνώζεζεο πξντόλησλ, Κύθινο πσιήζεσλ, Η ζπκπεξηθνξά 

ηνπ e-customer, Γείθηεο εμαηνκίθεπζεο θαη παξάγνληαο αλαλέσζεο) 

11. Δθαξκνγέο θαη πξννπηηθέο ηνπ e-Δπηρεηξείλ (Δπηρεηξεκαηηθή επηθνηλσλία, Intranets, Extranets, 

Δλδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ) 

12. Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε - e-Government (Η ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε, Taxis) 

13. Ηιεθηξνληθή Σξαπεδηθή - e-Banking (Γηαρείξηζε ινγαξηαζκώλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, Πιεξσκέο, 

κεηαθνξέο) 
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Εργαζηηριακό Μέρος 

Σα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα είλαη ηα αθόινπζα: 

1. Σερλνινγηθή ππνδνκή γηα e-επηρεηξείλ 

2. Τινπνίεζε Δθαξκνγώλ e-επηρεηξείλ θαη e-εκπνξίνπ 

3. Δξγαιεία αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ e-επηρεηξείλ θαη e-εκπνξίνπ (εκπνξηθά θαη αλνηθηνύ 

θώδηθα) 

4. Γηθηπαθνί ηόπνη αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ e-επηρεηξείλ θαη e-εκπνξίνπ 

5. Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ e-επηρεηξείλ θαη e-εκπνξίνπ 

6. Η γιώζζα XML ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

7. Αξρηηεθηνληθή ζπζηεκάησλ e-επηρεηξείλ 

8. Αλάπηπμε εηαηξηθώλ εθαξκνγώλ Java, κε επεμεξγαζία XML 

9. Κηίδνληαο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο e-επηρεηξείλ κε ρξήζε XML θαη JSP 

10. Δξγαιεία ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ 

11. Σερλνινγίεο εμαηνκίθεπζεο 

12. Σερλνινγίεο αζθαιείαο ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ 

13. Αμηνιόγεζε ζπζηεκάησλ e-επηρεηξείλ 

 

 

 

 

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 

.... 

Ι.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) 

Μάζεκα Κνξκνύ (ΚΟ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),  

Καηεύζπλζεο (ΚΑ) 

6ν ΤΔ ΤΠ ΚΑ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν ύλνιν 

εβδνκαδηαίσ

λ σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθ

έο 

Μνλάδεο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθί

αο (Ναη/Όρη) 

Δξγαζία ή 

Πξόνδνο (Ναη / 

Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή 

Γηαιέμε

ηο 
Δξγαζηήξηα 

Μηθξ

έο 

νκάδ

εο 

Άιιε 

39 26 .. .. 5 (3+2) 6 Ναη Πξναηξεηηθή 
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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 ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ 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. 

  

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

Ναη, κε ζπλερή ελεκέξσζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο 

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

100% 

ΙΙ.2.4 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

 .... 

ΙΙ.2.5 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; 

Να 

ΙΙ.3.2 Πώο κεζνδεύεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε 
θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

Μέζσ ηεο αλάζεζεο πξναηξεηηθώλ εξγαζηώλ ηόζν ζην ζεσξεηηθό όζν θαη ζην εξγαζηεξηαθό κέξνο 

ηνπ καζήκαηνο. 

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; 

Όρη 

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 
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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  ΝΑΙ 

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

Πξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε): ΝΑΙ 

Καη’ νίθνλ εξγαζία: ΝΑΙ 

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; (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 θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπο.  

 

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 αίζνπζα ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαζέηεη πξνβνιηθό 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 
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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 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. 

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

---- 

 

 

ΙΙΙ.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;  

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; 

Η δηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε δηαθαλεηώλ (MS 

PowerPoint) νπόηε θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector. Οη δηαθάλεηεο 

απηέο όπσο θαη ην ινηπό εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο πνπ είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα (Eclass) ηνπ καζήκαηνο 

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

Ναη, νη δηαθάλεηεο πνπ βαζίδνληαη ζην MS PowerPoint. 

 

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video 

projector ώζηε λα ππνδεηθλύεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ν νξζόο ηξόπνο επίιπζεο ησλ αζθήζεσλ κέζσ 

ηνπ ινγηζκηθνύ. Δπηπξόζζεηα, όιν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό (εκεηώζεηο Δξγαζηεξίνπ, Λπκέλεο 

αζθήζεηο βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ, Αλαθνηλώζεηο, θιπ) βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα (Eclass) ηνπ 

καζήκαηνο. 

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

Ναη, γηα ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη ζηε ρξήζε ηνπ 

επηιεγκέλνπ ινγηζκηθνύ. 
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ΙΙΙ.2.5 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Πώο; 

Ναη, αλαξηώληαη αλαθνηλώζεηο ζηελ ηζηνζειίδα (Eclass) ηνπ καζήκαηνο θαη νη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email). 

 

ΙV. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΙV.1 αο θνηλνπνηείηαη θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα θαη πόηε; 

ην εξγαζηεξηαθό κέξνο γίλεηαη άκεζε θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ θνηηεηώλ πνπ έρνπλ 

εγγξαθεί ζηηο ζρεηηθέο εξγαζηεξηαθέο νκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. ην ζεσξεηηθό 

κέξνο, ν θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα, είλαη άκεζα δηαζέζηκνο 

κεηά ην πέξαο ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ ησλ θνηηεηώλ.  

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. 

 


