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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Συμπλθρϊνεται με ευκφνθ του κάκε διδάςκοντοσ 

χωριςτά για κακζνα από τα εξαμθνιαία προ-ι και μετά-πτυχιακά μακιματα  

 

Ι.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Πανεπιςτιμιο ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ 

χολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ 

Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

Σομζασ Διοικθτικϊν Μακθμάτων 

Όνομα διδάςκοντοσ / 

Βακμίδα: 
Απόςτολοσ Ραφαθλίδθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 

Επιςτθμονικι Ειδίκευςθ Επιχειρθματικόσ – τρατθγικόσ Προγραμματιςμόσ 

 

Κωδ. Αρικμόσ Μακιματοσ 

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό Τίτλοσ Μακιματοσ 

3-701 Διαχείριςθ Ζργων 

 

Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ 

μακιματοσ: 
Προβολικό Η/Τ, φορθτόσ υπολογιςτισ 

Απαιτοφμενο λογιςμικό: Γραφείου και διαχείριςθσ ζργων (όπωσ το MS Project) 

 

Ι.1 Περιγραφι / Περιεχόμενο μακιματοσ  

Η Διαχείριςθ Ζργων (Project Management) αποτζλεςε ςθμαντικό πεδίο τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ. 

Ζχει πάψει ωςτόςο να είναι απλϊσ θ διοίκθςθ-διαχείριςθ τθσ ςειράσ των ενεργειϊν που απαιτοφνται 

για τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου. Δεν ςθμαίνει δθλαδι μόνο χρονικι βελτιςτοποίθςθ και 

χρονοδιαγράμματα Gantt. Πλζον, ςτόχοσ τθσ Διαχείριςθσ Ζργων είναι να λαμβάνεται ςυςτθματικά 

υπόψθ θ φωνι του πελάτθ, θ δθμιουργία ενόσ πεικαρχθμζνου τρόπου ιεράρχθςθσ τθσ ςυνολικισ 

προςπάκειασ, θ ταυτόχρονθ εργαςία ςε όλεσ τισ πτυχζσ του ζργου, κακϊσ και μια ςειρά άλλων 

ηθτθμάτων που δίνουν μια ρεαλιςτικι και ςφαιρικι προςζγγιςθ ςε ζνα ζργο. Κατά τθν ζννοια αυτι, θ 

Διαχείριςθ Ζργων αποτελεί το ςθμείο ςυνάντθςθσ τθσ επιχειρθςιακισ ζρευνασ, τθσ ςτατιςτικισ, τθσ 

πλθροφορικισ, τθσ λογιςτικισ, τθσ οικονομίασ και τθσ διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ. Δεδομζνου δε, ότι 

ςχεδόν το ςφνολο των επιχειριςεων πλζον βαςίηονται ςε ζργα, δθλαδι ζνα μεγάλο μζροσ των 

εργαςιϊν τουσ που ζχουν προςτικζμενθ αξία βαςίηεται ςτα ζργα, είναι πολφ ςθμαντικι θ εισ βάκοσ 

διεφκυνςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, οι φοιτθτζσ καλοφνται να προςεγγίςουν ςφαιρικά και ρεαλιςτικά 

το κζμα τθσ διαχείριςθσ ζργων, να μελετιςουν και αναλφςουν περιπτϊςεισ ζργων, κακϊσ και να 
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εφαρμόςουν εργαςτθριακά τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ και παρακολοφκθςισ τουσ. 

 

Κφριοσ Εκπαιδευτικόσ Στόχοσ (Στην Ελληνική και ςτην Αγγλική) 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ και μεκόδουσ 

διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ζργων. Oι φοιτθτζσ κα αναπτφξουν ικανότθτεσ ςυςτθματικισ 

αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που εμφανίηονται κατά τθ διάρκεια κακοριςμοφ και ςχεδιαςμοφ 

ενόσ ζργου, ςτελζχωςθσ και οργάνωςθσ, χρονικοφ και οικονομικοφ προγραμματιςμοφ, κακϊσ και τθσ 

αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του. 

The course aims to familiarize students with modern methods and techniques of project management. 

Students will develop the capability to systematically analyze problems with defining and planning a 

project, with selecting suitable human and other resources. They will also become familiar with timing 

and financial programming, as well as with the project evaluation techniques. 

 

Ι.2 Μακθςιακοί ςτόχοι 

Οι μακθςιακοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι οι ακόλουκοι:  

Απόκτθςθ γνϊςεων και ανάπτυξθ δεξιοτιτων εφαρμογισ αρχϊν και τεχνικϊν προγραμματιςμοφ και 

υλοποίθςθσ ζργων, ανεξάρτθτα από το είδοσ τουσ. 

Απόκτθςθ δεξιοτιτων εφαρμογισ τεχνικϊν χρονικοφ και οικονομικοφ προγραμματιςμοφ. 

Απόκτθςθ δεξιοτιτων εφαρμογισ τεχνικϊν αξιολόγθςθσ και εκτίμθςθσ τθσ απόδοςθσ ζργων. 

Απόκτθςθ ικανοτιτων ςυςτθματικισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που εμφανίηονται κατά τθ 

διάρκεια κακοριςμοφ και ςχεδιαςμοφ ενόσ ζργου. 

 

 

Μακθςιακά αποτελζςματα (τθν Ελλθνικι και ςτθν Αγγλικι) 

Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ ζεωξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα: 

 αληηιακβάλεηαη ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο δηαρείξηζεο έξγωλ ωο μερωξηζηήο εηδηθόηεηαο ζην ρώξν ηεο 
δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε ζεηηθή ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρεη ζε επηρεηξήζεηο 
θαη νξγαληζκνύο 

 θαηαλνεί πιήξωο όιεο ηηο πηπρέο ελόο έξγνπ, από ηελ δηακόξθωζε ηεο γεληθόηεξεο ζηξαηεγηθήο, 
κέρξη ηελ εθηέιεζή ηνπ 

 θαηαλνεί πιήξωο έλα ζύλνιν από εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ από ηνλ 
δηαρεηξηζηή έξγνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ έξγνπ 

 αλαπηύζζεη ξεαιηζηηθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ 

 αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ωο εξγαιεία γηα ηνλ 
ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε ελόο έξγνπ 

 αληηιακβάλεηαη ηνπο θηλδύλνπο θαη ηελ αβεβαηόηεηα ηνπ ζύγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο, 
εληόο ηνπ νπνίνπ ιακβάλνπλ ρώξα ηα πεξηζζόηεξα έξγα 

 

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

ζέζε λα: 

 γλωξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Microsoft Project, πινπνηεί θαηάινγν εξγαζηώλ, ζύλδεζε εξγαζηώλ θαη 
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δηακόξθωζε πόξωλ 

 εθπνλεί εξγαζία κε ην θόζηνο (ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ βάζεη ηεο επίδξαζεο  ηωλ πόξωλ) 
θαη ξπζκίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα εξγαζίεο 

 ξπζκίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα πόξνπο θαη αληηζηνηρίζεηο (Υπεξαπαζρόιεζε πόξωλ θαη εμηζνξξόπεζε 
ηνπο) 

 επηιύεη δεηήκαηα ηνπ θόζηνπο έξγνπ (Εξγαζία κε ηελ Κξίζηκε δηαδξνκή), θαη παξαθνινπζεί ηελ 
πξόνδν ηωλ εξγαζηώλ θαη ηωλ αληηζηνηρίζεωλ. 

 δεκηνπξγεί θαη αλαιύεη δηάγξακκα PERT 

 

Upon completing the course, students should be able to: 

Comprehend project management as a distinct field of management science, as well as the impact it can 

have on organizations. 

Fully understand all aspects of a project, starting with strategy formulation and ending with project 

completion. 

Use an array of tools and techniques that are implemented during the varying stages of a project. 

Develop project management plans. 

Utilize the potential of computer software tools for planning, implementing and monitoring of a project. 

Realize risk and uncertainty of particular projects, as part of the business environment. 

 

Αναλυτικόσ πίνακασ 13 εβδομαδιαίων μαθημάτων (Στην Ελληνική και ςτην Αγγλική) 

1. Σι είναι ζνα ζργο, ποια τα βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ ζργου, παραδείγματα. 

2. Η ζννοια τθσ διαχείριςθσ ζργων, τεχνικζσ διαχείριςθσ ζργων, εργοκεντρικό μάνατημεντ. 

3. Ο διαχειριςτισ ζργου και οι διαφορζσ μεταξφ τθσ διαχείριςθσ ζργου και του γενικοφ μάνατημεντ. 

4. Δομζσ και πλαίςια ζργων, υπόδειγμα ICOM, φάςεισ διαχείριςθσ ζργου, εξζλιξθ κφκλου ηωισ ζργου, 

πλαίςιο 7 ςθμείων ςτθ διαχείριςθ ζργων. 

5. Σο περιβάλλον ενόσ ζργου, βακμόσ πολυπλοκότθτασ ζργου και παράδειγμα υπολογιςμοφ. 

6. Η ςτρατθγικι ςτθ διαχείριςθ ζργου, θ διαχείριςθ ζργων ωσ ςτρατθγικι ικανότθτα, ςυντονιςμόσ 

πόρων, μζτρθςθ απόδοςθσ ενόσ ζργου. 

7. Προςδιορίηοντασ ζνα ζργο, ανάπτυξθ ιδζασ, χαρακτθριςτικά δθμιουργικϊν διαδικαςιϊν, διαχείριςθ 

εφρουσ και ερπυςμόσ, υλοποίθςθ και λόγοι μθ – υποβολισ πρόταςθσ, κόςτοσ και όφελοσ ςχεδιαςμοφ. 

8. Ζννοια τθσ ακρίβειασ και τθσ ευςτοχίασ ςτθν υλοποίθςθ ζργων, δομι ανάλυςθσ εργαςιϊν, 

αποτφπωςθ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ ζργου, κακοριςμόσ ςθμείων ελζγχου, διαχείριςθ ομάδων 

ςυμφερόντων. 

9. χεδιαςμόσ χρόνου, διαγράμματα Gannt, διαγράμματα βελϊν δραςτθριοτιτων και ανάλυςθ 

κρίςιμθσ διαδρομισ, χρονοπρογραμματιςμόσ, ζργα γριγορθσ ολοκλιρωςθσ. 

10. Διαχείριςθ ζργου μζςω κρίςιμθσ αλυςίδασ, αιτίεσ κακϊν αποτελεςμάτων από τθ χριςθ CPM, 

κεωρία των περιοριςμϊν, ςχεδιαςμόσ ζργου και μαξιλάρι αςφαλείασ. 

11. χεδιαςμόσ κόςτουσ και ποιότθτασ, ςυνκετικι και αναλυτικι κοςτολόγθςθ, ςυςτατικά κόςτουσ, 

τεχνικζσ εκτίμθςθσ κόςτουσ, προβλζψεισ και ςυνκετικζσ εκτιμιςεισ, θ καμπφλθ μάκθςθσ, 

ςυςςϊρευςθ κόςτουσ, προχπολογιςμοί, ταμειακι ροι και παρακολοφκθςθ δαπανϊν, ςχεδιαςμόσ 

ποιότθτασ. 

12. Ζλεγχοσ ζργων, οριςμόσ των ςθμαντικϊν χαρακτθριςτικϊν ενόσ ςυςτιματοσ, κακοριςμόσ ορίων 
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διακφμανςθσ, μζτρθςθ των ςθμαντικϊν χαρακτθριςτικϊν, λιψθ διορκωτικϊν μζτρων, ζλεγχοσ 

ποιότθτασ εκτζλεςθσ, ζλεγχοσ κόςτουσ και χρόνου, ζλεγχοσ επιτευχκείςασ αλλαγισ. 

13. Ολοκλιρωςθ του ζργου και αναςκόπθςθ, παράδοςθ ζργου, τεκμθρίωςθ, κλείςιμο των 

ςυςτθμάτων του ζργου, άμεςθ αναςκόπθςθ ζργου, αξιολόγθςθ ςτελεχϊν και απομάκρυνςθ ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ, ανάλυςθ δραςτθριοτιτων βελτίωςθσ, κριτιρια αναςκόπθςθσ και εςωτερικοφ ελζγχου, 

εκτίμθςθ κόςτουσ ποιότθτασ. 

 

1. Defining a project and its basic characteristics through practical examples. 

2. Defining project management, project management techniques and project – oriented management. 

3. The project manager and differences between project management and management in general. 

4. Project frameworks, the ICOM model, project management stages, project life cycle, 7 points 

framework. 

5. Project environment, project complexity and complexity evaluation. 

6. Strategy and project management. Project management as a strategic capability, resources’ 

coordination and evaluation of project performance. 

7. Formulating a project, ideas development, creative processes, project span management, 

implementation, cost and benefits for meticulous planning. 

8. The concepts of precision and of meeting targets, work book structure, mapping a project plan, 

defining checkpoints, managing interest groups. 

9. Scheduling, Gannt charts, activities’ charts, critical path analysis, fast-track projects. 

10. Critical path analysis, common causes for bad results from the use of CPM, constraints theory, 

planning for safety. 

11. Planning for cost and quality, synthetic and analytical cost evaluation, cost elements, cost 

forecasting, learning curves, cost accrual, budgeting, cash flow management. 

12. Project control, definition of characteristics to monitor, defining acceptable variance, correctional 

measures, controlling for quality of implementation, controlling time and cost, checking for achieved 

change. 

13. Project completion and review, project hand-over, documentation, project systems’ shut-down, 

managers’ evaluation and reallocation of resources, scope for improvement, review and control 

criteria, cost of quality evaluation. 

 

Ιδρφματα που υλοποιοφν ςχετικό διδακτικό αντικείμενο 

Α. Ιδρφματα Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτα οποία διδάςκεται το ίδιο ι παρόμοιο μάκθμα 

Σο μάκθμα τθσ Διαχείριςθσ Ζργων, κακϊσ και το πρόγραμμα Microsoft Project, διδάςκονται ςε αρκετά 

Σμιματα Σριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. Αναφζρονται χαρακτθριςτικά το τμιμα Διοικθτικισ 

Επιςτιμθσ & Σεχνολογίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, το Σμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ 

& Σεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιά, το Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Πανεπιςτθμίου 

Πατρϊν κακϊσ και αρκετά Πολυτεχνικά Σμιματα. 

Β. Ιδρφματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα οποία διδάςκεται το ίδιο ι παρόμοιο μάκθμα 
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Η Διαχείριςθ ζργων αποτελεί διδακτικό αντικείμενο των προγραμμάτων ςπουδϊν πολλϊν ιδρυμάτων 

του εξωτερικοφ, ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

1. The London School of Economics and Political Science. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν 

διεφκυνςθ: www.lse.ac.uk 

2. The European Business School London. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν διεφκυνςθ: 

www.ebs.ac.uk 

3. The University of Manchester-Manchester School of Business. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

ςτθν διεφκυνςθ: www.mbs.ac.uk 

4. The University of Warwick. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν διεφκυνςθ: 

www2.warwick.ac.uk 

 

Ι.3 Είδοσ Μακιματοσ 

Εξάμθνο 

Διδαςκαλίασ 

1ο – 12ο  

Τποχρεωτικό (Τ),  

Τποχρεωτικισ Επιλογισ 

(ΤΕ),  

Ελεφκερθσ Επιλογισ (ΕΕ) 

Τποβάκρου (ΤΠ),  

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

(ΕΠ),  

Γενικϊν Γνϊςεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (ΑΔ) 

Μάκθμα Κορμοφ (ΚΟ),  

Ειδίκευςθσ (ΕΙΔ),  

Κατεφκυνςθσ (ΚΑ) 

7 ΤΕ ΤΠ ΚΑ 

Ι.4 Διδαςκαλία 

Προβλεπόμενεσ Ώρεσ Διδαςκαλίασ 

ανά εξάμθνο φνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρϊν 

διδαςκαλίασ 

Διδακτικζσ 

Μονάδεσ 

Χριςθ 

Πολλαπλισ 

Βιβλιογραφίασ 

(Ναι/Όχι) 

Εργαςία ι Πρόοδοσ 

(Ναι / Όχι) 

Τποχρεωτικι / 

Προαιρετικι Διαλζξεισ Εργαςτιρια 

Μικρζσ 

ομάδε

σ 

Άλλθ 

39 26 0 0 5 5,5 Ν Ν (Εργ.) 

Ι.5 Ενθμζρωςθ – Αξιολόγθςθ 

Σο μάκθμα 

περιλαμβάνεται ςτον  

Οδθγό πουδϊν; (Ναι/Όχι) 

ελίδα αναφοράσ 

μακιματοσ 

Τπάρχει ιςτοςελίδα μακιματοσ; (Ναι/Όχι) 

Διεφκυνςθ URL 

Ζχει γίνει ςτο τρζχον 

εξάμθνο αξιολόγθςθ του 

μακιματοσ από τουσ 

φοιτθτζσ; (Ναι/Όχι) 

Ναι 
Ναι 

http://eclass.teipat.gr/eclass/courses/766104/  
Όχι 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Διδακτζα Υλθ 

http://www.lse.ac.uk/
http://www.ebs.ac.uk/
http://www.mbs.ac.uk/
http://eclass.teipat.gr/eclass/courses/766104/
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ΙΙ.1.1 Πότε πραγματοποιικθκε θ τελευταία αναπροςαρμογι / επικαιροποίθςθ τθσ φλθσ του 

μακιματοσ; 

τθ διάρκεια του χειμερινοφ εξαμινου του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2013 – 2014 

 

ΙΙ.1.2 Τπάρχει επικάλυψθ φλθσ με άλλα μακιματα και πϊσ το αντιμετωπίηετε;  

Δεν υπάρχει.  

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοθκιματα 

ΙΙ.2.1 Βοθκιματα που διανζμονται ςτουσ φοιτθτζσ για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. 

Maylor, H. «Διαχείριςθ Ζργων», εκδ. Κλειδάρικμοσ, 2005 

Δθμθτριάδθσ Α. «Διοίκθςθ-Διαχείριςθ ζργου (Project Management)», Εκδόςεισ νζων 

τεχνολογιϊν, 2009 

 

ΙΙ.2.2 Γίνεται επικαιροποίθςθ των βοθκθμάτων και με ποια διαδικαςία;  

Ναι, μζςα από τθν παρακολοφκθςθ ςθμαντικϊν εξελίξεων ςτθ διεκνι αρκρογραφία και από τθ 

μελζτθ βιβλίων που αποςτζλλονται από εκδοτικοφσ οίκουσ προσ αξιολόγθςθ. 

 

ΙΙ.2.3 Ποιο ποςοςτό  τθσ διδαςκόμενθσ φλθσ καλφπτεται από τα βοθκιματα; 

Γφρω ςτο 90%. 

 

ΙΙ.2.4 Παρζχετε πρόςκετθ βιβλιογραφία πζραν των διανεμόμενων ςυγγραμμάτων; 

Ναι, ςτθ δανειςτικι βιβλιοκικθ του Ιδρφματοσ και μζςα από τθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτο 

eclass. 

 

ΙΙ.2.5 Πϊσ γνωςτοποιείτε ςτουσ φοιτθτζσ τθν φλθ του μακιματοσ, τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και 

τον τρόπο αξιολόγθςθσ τουσ; 

Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ διάλεξθσ, και μζςα από τθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 

 

ΙΙ.3 Επικοινωνία & Κακοδιγθςθ Φοιτθτϊν / υνεργαςίεσ  

ΙΙ.3.1 Ζχετε ανακοινωμζνεσ ϊρεσ γραφείου για ςυνεργαςία με τουσ φοιτθτζσ; 

Ναι 

 

ΙΙ.3.2 Πϊσ μεκοδεφετε τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία (π.χ. αναηιτθςθ 

και χριςθ βιβλιογραφίασ); 

Προτροπι Φοιτθτϊν να εξερευνιςουν καταρχιν το υλικό ςτο eclass, το οποίο παραπζμπει και ςε 

άλλεσ πθγζσ. 
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ΙΙ.3.3 Οργανϊνετε ςτο πλαίςιο του μακιματοσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ φοιτθτϊν / διαλζξεισ 

επιςτθμόνων ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ, περιφερειακοφσ ι 

εκνικοφσ κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και παραγωγικοφσ φορείσ; 

Όχι. 

 

ΙΙ.4 υμμετοχι των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα 

Κατά τθν εκτίμθςι ςασ, τι ποςοςτό φοιτθτϊν κατά μζςο όρο παρακολουκεί το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ; 

0-20%   20-

40% 

Χ  40-

60% 

  60-

80% 

  80-

100% 

  Δεν 

γνωρίηω 

 

 

ΙΙ.5 Αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα 

ΙΙ.5.1 Σρόποι Αξιολόγθςθσ; 

Σθμειϊςτε ςτον πίνακα που ακολουκεί τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιείτε για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

απόδοςθσ των φοιτθτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα. 

Εξζταςθ γραπτι ςτο τζλοσ του εξαμινου  Χ 

Εξζταςθ προφορικι ςτο τζλοσ του εξαμινου  

Πρόοδοσ (ενδιάμεςθ εξζταςθ):  

Κατ’ οίκον εργαςία:  

Προφορικι παρουςίαςθ εργαςίασ:  

Εργαςτιριο ι πρακτικζσ αςκιςεισ: Χ 

Άλλα * :  

* Περιγράψτε ςυνοπτικά τυχόν άλλουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ. 

 

 

 

Παρακολουκοφνται όλοι οι φοιτθτζσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν ι 

πρακτικϊν αςκιςεων; (Nαι ι Όχι) 

Ν 

Λαμβάνουν οι φοιτθτζσ ςυςτθματικά ςχόλια (προφορικά ι γραπτά) ςτο μζςον του 

εξαμινου; (Nαι ι Όχι). 

Ν 

 

ΙΙ.5.2 Πϊσ διαςφαλίηετε τθ διαφάνεια ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν; 

Μετά τισ προβλεπόμενεσ γραπτζσ εξετάςεισ οι Φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν δικαίωμα να δουν τα γραπτά 

τουσ και να ςυηθτθκοφν οι απαντιςεισ τουσ, ϊςτε να κατανοιςουν τον βακμό τουσ. 
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ΙΙΙ.  ΤΠΟΔΟΜΕ 

ΙΙΙ.1 Διακζςιμθ εκπαιδευτικι υποδομι του μακιματοσ 

ΙΙΙ.1.1 Αίκουςεσ διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιοφνται για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα: 

Αναφερκείτε ςτθν επάρκεια, καταλλθλότθτα, ποιότθτα των αικουςϊν και του υποςτθρικτικοφ 

εξοπλιςμοφ και τθ διακεςιμότθτά τουσ. 

Επαρκι. 

 

ΙΙΙ.1.2 Εργαςτιρια που χρθςιμοποιοφνται για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα: 

Αναφερκείτε ςτθν επάρκεια, καταλλθλότθτα, ποιότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων, του 

εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ και τθσ διακεςιμότθτάσ τουσ. 

Χρθςιμοποιείται ςυνικωσ το εργαςτιριο Μ, το οποίο είναι κατάλλθλο πλθν τθσ απουςίασ 

ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ. 

 

ΙΙΙ.1.3 Είναι διακζςιμα τα εργαςτιρια του μακιματοσ για χριςθ εκτόσ προγραμματιςμζνων ωρϊν; 

Ναι. 

 

ΙΙΙ.1.4 πουδαςτιρια: 

Αναφερκείτε ςτθν επάρκεια, καταλλθλότθτα, ποιότθτα των χϊρων, του εξοπλιςμοφ και τθσ 

διακεςιμότθτάσ τουσ. 

Τπάρχουν ςπουδαςτιρια ςτο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ του ΣΕΙ, επαρκι και κατάλλθλα ςτα οποία 

πζραν των τραπεηιϊν για μελζτθ υπάρχουν και Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ. Η Βιβλιοκικθ του ΣΕΙ 

Δυτικισ Ελλάδασ είναι προςβάςιμθ ςτουσ ςπουδαςτζσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ θμζρασ. 

 

ΙΙΙ.1.5 Χρθςιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογιςμικό και ποιο; (περιγράψτε ςυνοπτικά) 

Ναι, λογιςμικό διαχείριςθσ ζργων. 

 

ΙΙΙ.1.6 Τπάρχει ικανοποιθτικι υποςτιριξθ του μακιματοσ από τθ βιβλιοκικθ (βιβλιογραφία και 

άλλοι μακθςιακοί πόροι); 

Ναι. 

 

ΙΙΙ.1.7 Πϊσ κρίνετε ςυνολικά τθ διακζςιμθ εκπαιδευτικι υποδομι;  

Αν θ απάντθςθ είναι αρνθτικι, ςχολιάςτε ςυνοπτικά τυχόν ελλείψεισ και καταγράψτε τισ αναγκαίεσ 

βελτιϊςεισ ςφμφωνα με τισ παραπάνω κατθγορίεσ. 

Επαρκι. 
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ΙΙΙ.2 Αξιοποίθςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) 

ΙΙΙ.2.1 Χρθςιμοποιοφνται Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ διδαςκαλία του 

μακιματοσ και πϊσ; 

Χρθςιμοποιοφνται θλεκτρονικζσ διαφάνειεσ μζςω Η/Τ και ψθφιακοφ προβολικοφ, κακϊσ και θ 

πλατφόρμα e-class. 

 

ΙΙΙ.2.2 Χρθςιμοποιοφνται μακθςιακά βοθκιματα βαςιςμζνα ςε ΣΠΕ; (Αναφζρατε παραδείγματα). 

Βλ. ΙΙΙ.2.1 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Χρθςιμοποιοφνται ΣΠΕ ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ; Πϊσ; 

Χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κατά τθ διάρκεια των εργαςτθριακϊν μακθμάτων. 

 

ΙΙΙ.2.4 Χρθςιμοποιείτε ΣΠΕ ςτθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν; Πϊσ; 

Ναι, οι αξιολογιςεισ για το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ γίνονται ςε θλεκτρονικοφσ 

υπολογιςτζσ. 

 

ΙΙΙ.2.5 Χρθςιμοποιείτε ΣΠΕ ςτθν επικοινωνία ςασ με τουσ φοιτθτζσ; Πϊσ; 

Ναι. Πλατφόρμα e-class, email, Facebook. 
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ΙV.  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

ΙV.1 ασ κοινοποιείται κατάλογοσ των φοιτθτϊν που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μάκθμα και πότε; 

Ναι, όταν ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία διλωςθσ μακθμάτων. 

 

ΙV.2 Ποια είναι θ κατανομι βακμολογίασ και ο μζςοσ βακμόσ των φοιτθτϊν του μακιματοσ;  

Ξεκινιςτε από το τρζχον ζτοσ. Στθν περίπτωςθ που διδάςκατε το μάκθμα και τα προθγοφμενα ζτθ 

καταγράψτε και τα ςυγκριτικά ςτοιχεία των προθγουμζνων ετϊν 

Ζτοσ 

Κατανομι Βακμϊν (% φοιτθτϊν) Μζςοσ όροσ  

Βακμολογίασ  

(ςφνολο 

φοιτθτϊν) 
0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2014-2015 65 7 14 9 2,5 2,5 Δεν γνωρίηω 

 

 

V. Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

V.1 Τπάρχει διαδικαςία αξιολόγθςθσ του μακιματοσ και τθσ διδαςκαλίασ από τουσ φοιτθτζσ; Πϊσ 

εφαρμόηεται; Επιςυνάψτε δείγμα του ςχετικοφ ερωτθματολογίου. 

Σο ερωτθματολόγιο που προβλζπεται για το ςφνολο του Ιδρφματοσ, από τθν ΑΔΙΠ. 

 

V.2 Πϊσ αξιοποιοφνται τα αποτελζςματα αυτϊν των αξιολογιςεων;  

Κοινοποιοφνται οι επιδόςεισ του διδάςκοντα ςε κακζνα μάκθμα, ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο τθσ 

επίδοςθσ του ςυνόλου των διδαςκόντων. Βάςει των αποτελεςμάτων, ςυντάςςεται θ ζκκεςθ 

αξιολόγθςθσ. 

 

 


