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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

Σ.Δ.Ι. ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

ρνιή

ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκήκα

ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

Σνκέαο

ΜΔΤ

Όλνκα δηδάζθνληνο /
Βαζκίδα:

ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ/ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο
Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό

Τίηλορ Μαθήμαηορ

401

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Δμνπιηζκόο
καζήκαηνο:

ππνζηήξημεο

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό:

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ νπόηε θαη είλαη
απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο απαηηείηαη ην
πξόγξακκα GAMBIT

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο
Θεσξία: πάληα ιακβάλνληαη απνθάζεηο ρσξίο λα δπγηζζνύλ ηα πηζαλά νθέιε θαη νη δεκίεο. Η ζσζηή
επηινγή, σζηόζν, ίζσο εμαξηάηαη από επηινγέο ηξίησλ. Αληίζηνηρα, νη πξάμεηο «καο» επεξεάδνπλ ην
πόζν επηηπρεκέλεο επηινγέο θάλνπλ ηξίηνη. Η ζεσξία παηγλίσλ πξνζθέξεη ηε ζπζηεκαηηθή κέζνδν
αλάιπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ιήςεο απόθαζεο ζε ζπλζήθεο αιιειεπίδξαζεο. Σα Δπηρεηξεζηαθά Παίγληα
ζπληεινύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ελλνηνινγηθνύ πιαηζίνπ ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλόεζε
επηρεηξεζηαθώλ ζηξαηεγηθώλ. Με ηε βνήζεηα απινπζηεπκέλσλ ππνδεηγκάησλ νη Φνηηεηέο θαηαλννύλ ηε
βαζηθή θηινζνθία πνπ δηέπεη δηάθνξεο πνιύπινθεο ζπκπεξηθνξέο / πνιηηηθέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ
πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, θπξίσο ζε πιαίζηα όπνπ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ηελ
θαζηζηά ηθαλή λα επεξεάδεη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ηελ επξύηεξε αγνξά. Σα παξαδείγκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζθνπεύνπλ λα απνκνλώζνπλ θαη λα θσηίζνπλ ηδηαίηεξεο όςεηο ηεο ζηξαηεγηθήο
αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνθύπηνπλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα επξύηεξε θαηαλόεζε, είλαη
απαξαίηεην γηα ηνλ Φνηηεηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο νκνηόηεηεο κεηαμύ απιώλ παηγλίσλ θαη πνιιώλ
επηρεηξεκαηηθώλ θαη θαζεκεξηλώλ θαηαζηάζεσλ.
Δξγαζηήξην: Αλάιπζε δεδνκέλσλ κε επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα, ηα ηππηθά κνληέια αληηδξάζεσλ,
απηνκαηηζκόο κνληέισλ, αμηνιόγεζε θαη έιεγρνο κνληέισλ, ηεθκεξίσζε κνληέισλ, επηρεηξεκαηηθά
ζελάξηα, αξηζηνπνίεζε θαη ζηόρνη, έιεγρνο αληαγσληζηηθώλ αληηδξάζεσλ, κέζνδνο Monte Carlo, νη
κεραληζκνί ηεο πξνζνκνίσζεο, ε πξνζνκνίσζε ζαλ εξγαιείν επηρεηξεζηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ.
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Κύριος Εκπαιδεσηικός ηότος (ηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Σειηθόο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο Φνηηεηέο λα κάζνπλ πώο δηνηθείηαη
κηα επηρείξεζε, ιακβάλνληαο απνθάζεηο νη νπνίεο όρη κόλν είλαη ζπρλά αιιειεμαξηώκελεο, αιιά θαη
εμαξηεκέλεο από απνθάζεηο ηξίησλ παξαγόλησλ, κέζα ζε ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο, αληαγσληζκνύ, θαη
ρξνληθήο πίεζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ππνθαζίζηαηαη θαη εληζρύεηαη ε πξαγκαηηθή εκπεηξία.

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη
Οη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:








Να αλαδεηρζεί ην εύξνο εθαξκνγώλ ησλ επηρεηξεζηαθώλ παηγλίσλ κε έκθαζε ζηηο θαηαζηάζεηο
ζηξαηεγηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ νξηνζεηνύλ ηνπο θώδηθεο αληηδξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ
ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ.
Να γίλνπλ θαηαλνεηά ηα θξηηήξηα ιήςεο ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο
πνπ ραξαθηεξίδνληαη από αηειή αληαγσληζκό θαη έληνλε αιιειεμάξηεζε.
Να αλαδεηρζνύλ νη κεραληζκνί δηακόξθσζεο ηζνξξνπηώλ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο ζε
ζπλζήθεο αληηπαιόηεηαο, αζπκκεηξίαο ζηηο δπλαηόηεηεο θαη ηελ πιεξνθόξεζε, έιιεηςεο
εκπηζηνζύλεο θαη απνηπρίαο καθξνρξόλησλ ζπλεξγαζηώλ.
Να θαηαζηήζεη ηθαλνύο ηνπο θνηηεηέο λα αλαιύνπλ κε θξηηηθό πλεύκα πεξηπηώζεηο ζηξαηεγηθώλ
θηλήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ από ηελ ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα.
Να θαηαλνεζεί ζπλνιηθά ε ζεκαζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο ιήςεο απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ
απνθάζεσλ νη νπνίεο όρη κόλν είλαη ζπρλά αιιειεμαξηώκελεο, αιιά θαη εμαξηεκέλεο από
απνθάζεηο ηξίησλ παξαγόλησλ, κέζα ζε ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο, αληαγσληζκνύ, θαη ρξνληθήο
πίεζεο.

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 θαηεγνξίεο επηρεηξεζηαθώλ παηγλίσλ θαη θαηαλνεί ην εύξνο εθαξκνγώλ ησλ
επηρεηξεζηαθώλ παηγλίσλ κε έκθαζε ζηηο θαηαζηάζεηο ζηξαηεγηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ νξηνζεηνύλ
ηνπο θώδηθεο αληηδξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ
 γλσξίδεη ηελ θαλνληθή θαη εθηεηακέλε κνξθή αλαπαξάζηαζε ησλ παηγλίσλ
 εληνπίδεη ηηο θπξίαξρεο θαη αζζελώο θπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο επηρεηξεζηαθώλ παηγλίσλ
 ππνινγίδεη ηηο θαζαξέο θαη κηθηέο ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίεο θαηά Nash
 ππνινγίδεη ηελ Σέιεηα ηζνξξνπία Nash γηα ππνπαίγληα
 εληνπίδεη ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίαο ζε πεπεξαζκέλα θαη απείξσο επαλαιακβαλόκελα παίγληα
 εληνπίδεη ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίαο ζε παίγληα κε ειιηπή πιεξνθόξεζε
 εληνπίδεη ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίαο ζε ζπκκαρηθά παίγληα
 θαηαλνεί ηα θξηηήξηα ιήςεο ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη από αηειή αληαγσληζκό θαη έληνλε αιιειεμάξηεζε
 αλαδεηθλύεη ηνπο κεραληζκνύο δηακόξθσζεο ηζνξξνπηώλ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο ζε
ζπλζήθεο αληηπαιόηεηαο, αζπκκεηξίαο ζηηο δπλαηόηεηεο θαη ηελ πιεξνθόξεζε, έιιεηςεο
εκπηζηνζύλεο θαη απνηπρίαο καθξνρξόλησλ ζπλεξγαζηώλ
 αλαιύεη κε θξηηηθό πλεύκα πεξηπηώζεηο ζηξαηεγηθώλ θηλήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ από

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών

Α.ΓΙ.Π.

3

ηελ ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα
 θαηαλνεζεί ζπλνιηθά ε ζεκαζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο ιήςεο απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ
απνθάζεσλ νη νπνίεο όρη κόλν είλαη ζπρλά αιιειεμαξηώκελεο, αιιά θαη εμαξηεκέλεο από απνθάζεηο
ηξίησλ παξαγόλησλ, κέζα ζε ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο, αληαγσληζκνύ, θαη ρξνληθήο πίεζεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε
ζέζε λα:
 γλσξίδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη όιεο ηηο επηκέξνπο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο GAMBIT
 επηιύεη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο GAMBIT όισλ ησλ εηδώλ ηα επηρεηξεζηαθά παίγληα πνπ
δηδάζθνληαη ζην ζεσξεηηθό κέξνο, ηόζν ζηελ θαλνληθή όζν θαη ζηελ εθηεηακέλε κνξθή
αλαπαξάζηαζεο ησλ παηγλίσλ, κε δπν ή θαη πεξηζζόηεξνπο παίθηεο.

Αναλσηικός πίνακας 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (ηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Α. Θεσξεηηθόο: Ο άμνλαο πιαηζηώλεηαη από 13 δηαθξηηέο ελόηεηεο νη νπνίεο θαιύπηνληαη από ην
δηδαθηηθό βηβιίν Θεσξία Παηγλίσλ (ε ζεσξία πνπ θηινδνμεί λα ελνπνηήζεη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο)
ηνπ Γηάλλε Βαξνπθάθε (Δθδόζεηο Gutenberg).
ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ & ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ην αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη πξώηα νη ζεσξεηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ
δηεπξύλνπλ ην ππόβαζξν γηα ηελ δεκηνπξγία αλαιπηηθώλ ππνδεηγκάησλ επίιπζεο ζύλζεησλ
πξνβιεκάησλ. Οη εθαξκνγέο πνπ πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο απνηεινύλ ηελ πξαθηηθή απόδνζε ηνπ
καζήκαηνο. ε απηέο ηηο εθαξκνγέο βαζίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (κε bullets
πνπ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο αληηζηνηρνύλ ζε 3 δηδαθηηθέο ώξεο).
ζεσξεηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:



Θεωρία Παιγνίων



Παίγνια μθδενικοφ ακροίςματοσ: μικτζσ ςτρατθγικζσ, επίλυςθ ςε μικτζσ ςτρατθγικζσ ειδικών
περιπτώςεων: (παίγνια 2x2, ςυμμετρικά παίγνια, παίγνια 2xn ι mx2, κυριαρχία), επίλυςθ ςε
μικτζσ ςτρατθγικζσ με γραμμικό προγραμματιςμό



Θεωρία Χρθςιμότθτασ ι Ωφζλειασ



Παίγνια γενικοφ ακροίςματοσ: επίπεδα αςφαλείασ και μθ-ςυνεργατικό ςθμείο ιςορροπίασ
Nash ςε κακαρζσ και μικτζσ ςτρατθγικζσ



Επίλυςθ με δι-γραμμικό προγραμματιςμό και γραμμικι ςυμπλθρωματικότθτα, αλγόρικμοσ
Lemke-Howson, ςυνεργαςία Pareto βζλτιςτα και ςυνάρτθςθ διαιτθςίασ Nash



Ιςορροπία Stackelberg



Ιεραρχικά παίγνια, διεπίπεδοσ προγραμματιςμόσ



Απειροπαίγνια δφο παικτών: ςθμεία ιςορροπίασ Nash και Pareto βζλτιςτα, πυρινασ παιγνίου



Ιςορροπία Stackelberg και διεπίπεδοσ προγραμματιςμόσ, γεωμετρικζσ ερμθνείεσ και λφςεισ,
ανιςορροπία Stackelberg και ευςτάκεια Nash

Δμεηδηθεπκέλα επηρεηξεζηαθά παίγληα


Σν ππόδεηγκα Stackelberg



Τπόδεηγκακε Price leader θαη Price follower
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Σν ππόδεηγκα ηνπ Cournot



Σν ππόδεηγκα ηνπ Bertrand



Cartel (ζπκπαηγλία)



Μνλνπσιηαθόο Αληαγσληζκόο



Κόζηνο εηζόδνπ θαη δηάξζξσζε ηεο αγνξάο



Γηαθνξνπνίεζε πξντόληνο

Δθαξκνγέο:

Καθημερινά παραδείγματα


Σν δίιιεκα ηνπ θξαηνύκελνπ



Η κάρε ησλ θύιισλ



Δπηινγή αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ ή όρη

Ιζηνξηθά Παξαδείγκαηα


Ηξόδνηνπ Ιζηνξίεο

Μνξθέο Αγνξώλ


Μνλνπσιηαθόο Αληαγσληζκόο



Οιηγνπώιην

Β. Δξγαζηεξηαθόο: ην αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο
πνπ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο αληηζηνηρνύλ ζε 1 δηδαθηηθή ώξα.
Αλαιπηηθόηεξα,
Μάζεκα 1
Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέηαζε ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ ζήκεξα.
Παξαδείγκαηα αιιειεπίδξαζεο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο
Μάζεκα 2-3
ηαηηθά Παίγληα
ηξαηεγηθή ή θαλνληθή κνξθή παξάζηαζεο παηγλίσλ
Απζηεξά θαη αζζελώο θπξίαξρεο θαη θπξηαξρνύκελεο ζηξαηεγηθέο
Δπίιπζε παηγλίσλ κε ηελ κέζνδν ηεο απαινηθήο ησλ θπξηαξρνύκελσλ ζηξαηεγηθώλ.
Σν παξάδεηγκα ηνπ δηιιήκαηνο ηνπ θξαηνύκελνπ θαη ε ηζνξξνπία ζε θπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο.
Μάζεκα 4
ηαηηθά Παίγληα (πλέρεηα)
Ιζνξξνπία θαηά Nash ζε ακηγήο ζηξαηεγηθέο θαη πνιιαπιέο ηζνξξνπίεο θαηά Nash ζε ακηγήο
ζηξαηεγηθέο. εκείν εζηίαζεο θαη παίγληα ζπληνληζκνύ. (Η κάρε ησλ θύισλ).
Μάζεκα 5
ηαηηθά Παίγληα (πλέρεηα)

Παίγνια μηδενικού αθροίζμαηος και ζηραηηγικές Maximin. Η λύζη Maximin ζε παίγνια
μηδενικού αθροίζμαηος καθώς και ζηην ιζορροπία καηά Nash.
Μάζεκα 6-7
Γπλακηθά Παίγληα (πλέρεηα)
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Πιήξεο θαη ηέιεηα πιεξνθόξεζε. Δθηεηακέλε θαη αλαιπηηθή κνξθή παξάζηαζεο. Η κέζνδνο ηεο
νπηζζνγελνύο επαγσγήο.
Μάζεκα 8-9
Αβεβαηόηεηα ζηα παίγληα: Μηθηέο ζηξαηεγηθέο θαη ηζνξξνπίεο θαηά Nash πνπ λα πεξηιακβάλνπλ κηθηέο
ζηξαηεγηθέο.
Μάζεκα 10-11
Δθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ ζε νιηγνπσιηαθέο αγνξέο εμεηάδνληαο ην ππνδείγκαηα CournotStackelberg.
Μάζεκα 12-13

Επανάληψη

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο
Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα

Σε προπτυχιακό επίπεδο το μάκθμα υλοποιείται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ του Τμιματοσ
Οικονομικών Επιςτθμών από το Πανεπιςτιμιο Ακθνών. Επίςθσ, ςτο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο του τμιματοσ Τραπεηικισ και Χρθματοοικονομικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιά
κακώσ και ςτο Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου. Με πιο πρακτικι κατεφκυνςθ και ίδιο ι παρόμοιο τίτλο
ςτο MBAτου Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου, το MBA του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών και
αλλοφ.
Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα

Η κεωρία παιγνίων διδάςκεται διεκνώσ ςε πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.
Πολλζσ φορζσ το περιεχόμενο είναι τελείωσ διαφορετικό αφοφ θ εφαρμογι τθσ αγγίηει το ςφνολο
ςχεδόν των κοινωνικών επιςτθμών. Μεγάλοσ είναι και ο αρικμόσ ιδρυμάτων ωςτόςο όπου διδάςκεται
μάκθμα με περιεχόμενο παρόμοιο ι ίδιο με τα Επιχειρθςιακά Παίγνια. Ενδεικτικάαναφζρονται:
University of London, University of Southampton, University College London, Economic University of
Vienna.

Ι.3

Δίδνο Μαζήκαηνο
Δμάκελν
Τπνρξεσηηθό (Τ),
Γηδαζθαιίαο
Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
1ν – 12ν
(ΤΔ),
Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ)
4ν

Ι.4

Y

Γηδαζθαιία
Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο
αλά εμάκελν

Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα

Μηθξέο
Άιιε
νκάδεο

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο
(ΔΠ),
Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ),
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ)

Μάζεκα Κνξκνύ (ΚΟ),
Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),
Καηεύζπλζεο (ΚΑ)

ΤΠ

KO

ύλνιν
Υξήζε
Δξγαζία ή Πξόνδνο
εβδνκαδηαίσλ Γηδαθηηθέο Πνιιαπιήο
(Ναη / Όρη)
σξώλ
Μνλάδεο Βηβιηνγξαθίαο
Τπνρξεσηηθή /
δηδαζθαιίαο
(Ναη/Όρη)
Πξναηξεηηθή
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39

13

..

..

4 (3+1)

4,5

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο;
Οδεγό πνπδώλ; (Ναη/Όρη)
(Ναη/Όρη)
ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο
Γηεύζπλζε URL
ΝΑΙ

ΙΙ.
ΙΙ.1

NAI

Πξναηξεηηθή
Δξγαζία

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν
αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από
ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη)

Τπό θαηαζθεπή

ΝΑΙ

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Γηδαθηέα Ύιε
ΙΙ.1.1 Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ
καζήκαηνο;
ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2014-15

ΙΙ.1.2
ΟΥΙ

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. Gibbons Robert, 2009. Δηζαγσγή ζηε ζεσξία παηγλίσλ. Γ. ΓΑΡΓΑΝΟ - Κ. ΓΑΡΓΑΝΟ Ο.Δ
2. Βαξνπθάθεο Γηάλεο, 2007. Θεσξία παηγλίσλ. Γ. ΓΑΡΓΑΝΟ - Κ. ΓΑΡΓΑΝΟ Ο.Δ
ΙΙ.2.2 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;
Ναη, κε ζπλερή ελεκέξσζε ηεο ειιεληθήο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο.-------- ΜΔΩ ΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΗΜΔΙΩΔΩΝ

ΙΙ.2.3 Πνην πνζνζηό ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα;
100%

ΙΙ.2.4 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ;
Ναη, αλαθέξεηαη ε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πνπ δηαηίζεηαη από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο
Διιάδαο.

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.
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Μέζσ αλαθνηλώζεσλ, ειεθηξνληθώλ ζεκεηώζεσλ θαη πξνθνξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ
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);
Σνπο εθπαηδεύνπκε λα ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο - βηβιηνζήθεο, ρξήζε ηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.

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;

ΟΥΙ
ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
Καηά ηην εκηίμηζή ζας, ηι ποζοζηό θοιηηηών καηά μέζο όρο παρακολοσθεί ηο θεωρηηικό μέρος ηοσ μαθήμαηος;
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:

Υ

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 ηνπο
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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, 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
επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ.

σώπυν,

ηος

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
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο.
ΙΙΙ.1.5 Υξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά)
Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ GAMBIT
ΙΙΙ.1.6 Τπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο από ηε βηβιηνζήθε (βηβιηνγξαθία θαη άιινη
καζεζηαθνί πόξνη);
ΝΑΙ
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.
Ιθαλνπνηεηηθή
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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).
ΟΥΙ

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο;
Ναη, ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα (GABIT) θαζώο θαη δηδαζθαιία κε πξνβνιή
δηαθαλεηώλ.
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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ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ

ΙV.1 αο θνηλνπνηείηαη θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα θαη
πόηε;
Μόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη δειώζεσλ καζεκάησλ.
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
Καηαλνκή Βαζκώλ (% θνηηεηώλ)
Έηνο

0 – 3,9

4 – 4,9

5 – 5,9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέζορ όπορ
Βαθμολογίαρ
(ζύνολο θοιηηηών)

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.
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