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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 

101 Αρχζσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων – Μάνατημεντ 

 

Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ 

μακιματοσ: 
Προβολικό Η/Τ, φορθτόσ υπολογιςτισ 

Απαιτοφμενο λογιςμικό: Γραφείου 

 

Ι.1 Περιγραφι / Περιεχόμενο μακιματοσ  

Σο μάκθμα αποςκοπεί να ειςάγει τουσ Φοιτθτζσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων, 

ξεκινϊντασ από το τι ακριβϊσ είναι επιχείρθςθ, πωσ μπορεί να γίνεται αντιλθπτι ωσ ανοικτό ςφςτθμα 

και οργανιςμόσ. Με τθ χριςθ πολλϊν πραγματικϊν παραδειγμάτων και περιπτϊςεων, το μάκθμα 

μελετά τι είναι το μάνατημεντ και ποιεσ οι διαδικαςίεσ του, πωσ εργάηονται τα ςτελζχθ ςε πραγματικζσ 

ςυνκικεσ, ποιουσ ρόλουσ παίηουν, τι γνϊςεισ χρειάηεται να ζχουν, ποιεσ ικανότθτεσ. Μελετάται το 

κζμα τθσ ιεραρχικισ οργάνωςθσ και θ ςθμαςία των οριηόντων διαςυνδζςεων μζςα ςτθν επιχείρθςθ, 

και εκτόσ αυτισ. τθ ςυνζχεια, αναλφεται ο τρόποσ με τον οποίο εξελίχκθκε θ επιςτθμονικι ςκζψθ 

γφρω από το μάνατημεντ, ξεκινϊντασ από τθ γζννθςι του (προκλαςικοί), και καταλιγοντασ ςτθ 

κεωρία ςυςτθμάτων (systems theory) και ςτθν κεωρία ενδεχομζνων (contingency theory). Εξετάηεται 

το περιβάλλον ςτο οποίο λειτουργοφν οι επιχειριςεισ, και χαρακτθριςτικά όπωσ θ αβεβαιότθτα, και 

τρόποι διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ. Ακολουκοφν κζματα κοινωνικισ ευκφνθσ και θκικισ ςτο 

μάνατημεντ, θ μελζτθ των κοινωνικϊν εταίρων των επιχειριςεων. Θζματα οργανωςιακισ δομισ, όπωσ 

ο ςχεδιαςμόσ κζςεων εργαςίασ, θ τμθματοποίθςθ, κζματα εφρουσ του μάνατημεντ και επιπζδων 

ιεραρχίασ, κζματα εκχϊρθςθσ ιςχφοσ και εξουςίασ και μζκοδοι οριηόντιου ςυντονιςμοφ. Σο μάκθμα 

ολοκλθρϊνεται με τθν παρουςίαςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με τον ζλεγχο των επιχειριςεων, διαδικαςίεσ 
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ελζγχων, αντικείμενα ελζγχων, προχποκζςεισ και εναλλακτικζσ αντί του ελζγχου, όταν δεν κρίνεται 

ςκόπιμοσ. 

 

Κφριοσ Εκπαιδευτικόσ Στόχοσ (Στην Ελληνική και ςτην Αγγλική) 

Θ εκμάκθςθ των κφριων ρόλων των επιχειριςεων ςτισ οικονομίεσ και ςτισ κοινωνίεσ, και θ μετάδοςθ 

των βαςικϊν ςφγχρονων αρχϊν με βάςθ τισ οποίεσ γίνεται θ διαχείριςι τουσ. 

Fundamental roles of businesses within the economy and the society, and modern management 

systems. 

 

Ι.2 Μακθςιακοί ςτόχοι 

1. Περιγραφι τθσ επιχείρθςθσ ωσ ςφςτθμα και ωσ οργανιςμόσ 

2. Περιγραφι του πραγματικοφ ρόλου, κακθκόντων και τρόπου εργαςίασ των ςτελεχϊν 

3. Ανάλυςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ κεωρίασ του μάνατημεντ, από τισ απαρχζσ του, μζχρι τισ πιο ςφγχρονεσ 

αντιλιψεισ 

4. Περιγραφι του περιβάλλοντοσ (επιχειρθματικοφ – οικονομικοφ – κοινωνικοφ) ςτο οποίο είναι 

ενταγμζνεσ οι επιχειριςεισ 

5. Παρουςίαςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και του ηθτιματοσ τθσ θκικισ ςτο μάνατημεντ 

6. Περιγραφι τεχνικϊν κεμάτων οργανωςιακισ δομισ 

7. Περιγραφι ανάγκθσ, ι όχι, κζςπιςθσ ςυςτθμάτων ελζγχου ςτισ επιχειριςεων, και εναλλακτικζσ 

μζκοδοι παρακολοφκθςθσ 

 

 

Μακθςιακά αποτελζςματα (τθν Ελλθνικι και ςτθν Αγγλικι) 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να: 

 ζχει αντίλθψθ τθσ επιχείρθςθσ ωσ μζροσ ενόσ ευρφτερου ςυςτιματοσ, αντί ωσ μονάδασ που 
αυτόνομα επιδιϊκει τθ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ τθσ 

 ζχει αντίλθψθ των πραγματικϊν κακθκόντων, ρόλων και λειτουργιϊν των ςτελεχϊν επιχειριςεων 

 ζχει κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο ζχει εξελιχκεί θ επιςτιμθ του μάνατημεντ και κατανόθςθ 
του τρόπου εφαρμογισ των επιμζρουσ αρχϊν τθσ 

 ζχει ικανότθτα ανάλυςθσ του εξωτερικοφ επιχειρθματικοφ – οικονομικοφ – κοινωνικοφ 
περιβάλλοντοσ μιασ επιχείρθςθσ 

 ζχει ικανότθτα ανάλυςθσ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ μιασ επιχείρθςθσ 

 ζχει ικανότθτα ανάλθψθσ και διαχείριςθσ τθσ κοινωνικισ εταιρικισ ευκφνθσ 

 ζχει ικανότθτα ςχεδιαςμοφ κζςεων εργαςίασ, χειριςμοφ ηθτθμάτων κάκετου και οριηόντιου 
ςυντονιςμοφ και ηθτθμάτων ιςχφοσ και εξουςίασ 

 ζχει ικανότθτα αντίλθψθσ αναγκαιότθτασ εφαρμογισ ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ ελζγχου, και 
παρακολοφκθςισ του 
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Understanding a firm as part of a larger system, and not as an autonomous unit in sole pursuit of profit 

maximization. 

Understanding everyday duties, roles and managerial functions. 

Understanding of the evolution of management theory and knowing how to use fundamental 

management principles. 

Ability to analyze the external business, economic and social environment of a firm. 

Ability to analyze the internal environment of a firm. 

Ability to hold and manage organizational social responsibility. 

Capability to design jobs and to handle vertical and horizontal coordination issues. 

Capability to establish the need to define the type of controlling mechanisms and processes. 

 

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

1. Σι είναι ζνασ οργανιςμόσ, ζννοια του μάνατημεντ, ςχεδιαςμόσ, οργάνωςθ, θγεςία, ζλεγχοσ. 

2. Οι ρόλοι του μάνατηερ (διαπροςωπικόσ, πλθροφοριακόσ, αποφαςιςτικόσ), εργαςιακι ατηζντα, 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, αποτελεςματικότθτα, αποδοτικότθτα). 

3. Κάκετθ διάςταςθ του μάνατημεντ, επίπεδα ιεραρχίασ και κατανομι χρόνου και δεξιοτιτων ανά 

επίπεδο. Οριηόντια διάςταςθ του μάνατημεντ, λειτουργικοί μάνατηερσ, γενικοί μάνατηερσ, μάνατηερσ 

ζργου. 

4. Προκλιςεισ ςτο μάνατημεντ του 21ου αιϊνα, διαχείριςθ αλλαγισ και καινοτομίασ, διαχείριςθ 

ποικιλότθτασ, παγκόςμια αντίλθψθ πραγμάτων, διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ, διαρκισ βελτίωςθ. 

5. Εξζλιξθ κεωρίασ του μάνατημεντ: προκλαςικοί, κλαςικοί (επιςτθμονικό μάνατημεντ, γραφειοκρατικό 

μάνατημεντ, διαχειριςτικό μάνατημεντ). 

6. Εξζλιξθ κεωρίασ του μάνατημεντ: ςυμπεριφορικι προςζγγιςθ (πρϊιμθ, μελζτεσ Hawthorne, κίνθμα 

ανκρωπίνων ςχζςεων, επιςτιμθ τθσ ςυμπεριφοράσ). 

7. Εξζλιξθ κεωρίασ του μάνατημεντ: ποςοτικι προςζγγιςθ (επιςτιμθ του μάνατημεντ, λειτουργικό 

μάνατημεντ, πλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ). φγχρονεσ αντιλιψεισ (κεωρία ςυςτθμάτων, 

εντροπία, ςυνζργεια, κεωρία ενδεχομζνων, κεωρία Η, TQM. 

8. Ανταγωνιςτικό περιβάλλον, μικροοικονομικό και μακροοικονομικό. Τποδείγματα οικολογίασ 

πλθκυςμοφ και εξάρτθςθσ από πόρουσ, περιβαλλοντικι αβεβαιότθτα και χωρθτικότθτα, αξιολόγθςθ 

αβεβαιότθτασ. Διαχείριςθ ςτοιχείων του περιβάλλοντοσ, προςαρμογι, επιρροι, μετατόπιςθ. 

9. Εςωτερικό περιβάλλον, οργανωςιακι κουλτοφρα, εντοπιςμόσ ευκαιριϊν, χαρακτθριςτικά 

διοικθτικισ εναντίον επιχειρθματικισ κουλτοφρασ. 

10. Οργανωςιακι κοινωνικι ευκφνθ, το αόρατο χζρι, το χζρι τθσ κυβζρνθςθσ, το χζρι του μάνατημεντ, 

κοινωνικοί εταίροι, οργανωςιακι κοινωνικι απόκριςθ και μθχανιςμοί, οργανωςιακι θκικι. 

11. Οργανωςιακι δομι, ςχεδιαςμόσ κζςθσ εργαςίασ, προγραμματιςμόσ εργαςίασ, τμθματοποίθςθ 

(λειτουργικι δομι, τμθματικι δομι, υβριδικι δομι, δομι πλζγματοσ). 

12. Εφροσ του μάνατημεντ, ςυγκζντρωςθ και αποκζντρωςθ, εκχϊρθςθ ιςχφοσ και εξουςίασ, μζκοδοι 

οριηόντιου ςυντονιςμοφ, εγκάρςιεσ ςχζςεισ. 

13. Ζλεγχοσ ωσ λειτουργία του μάνατημεντ, ρόλοσ του ελζγχου, επίπεδα ελζγχου, διαδικαςία ελζγχου, 
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προχποκζςεισ ελζγχου, είδθ ελζγχων, εναλλακτικζσ αντί ελζγχου. 

 

1. The concepts of an organization, management, planning, organizing, leading and controlling. 

2. Managerial roles (interpersonal, informational, decisional), managerial work agendas, managerial 

knowledge, skills and performance (effectiveness and efficiency). 

3. Vertical dimension, hierarchical levels, use of management functions at different hierarchical levels. 

Horizontal dimension, functional managers, general managers, project managers. 

4. Managing in the 21st century, managing change and innovation, managing diversity, developing a 

global perspective, the quest for total quality and continuous improvement. 

5. Evolution of management theories: preclassical contributors, classical viewpoint (scientific 

management, bureaucratic management, administrative management). 

6. Evolution of management theories: behavioral viewpoint (early behaviorists, Hawthorne studies, 

human relations movement, behavioral science approach). 

7. Evolution of management theories: quantitative management approach (management science, 

operations management, management information systems), contemporary viewpoints (systems 

theory, entropy, synergy, contingency theory, theory Z, TQM). 

8. Competitive environment, microeconomic and macroeconomic. Population ecology model, resource 

dependence model, environmental uncertainty and munificence, assessing environmental uncertainty. 

Managing environmental elements, adaptation, favorability influence, domain shifts). 

9. Internal environment, organizational culture, adaptive entrepreneurial culture, administrative versus 

entrepreneurial culture. 

10. Organizational social responsibility, the invisible hand, the hand of government, the hand of 

management, social stakeholders, organizational social responsiveness and mechanisms, managerial 

ethics. 

11. Organization structure, approaches to job design, alternative work schedules, departmentalization 

(functional, divisional, hybrid and matrix structures). 

12. Span of management, centralization versus decentralization, delegation, methods of horizontal 

coordination, lateral relations). 

13. Control as a management function, significance of control, levels of control, the control process, 

deciding what to control, alternatives to control). 

 

Ιδρφματα που υλοποιοφν ςχετικό διδακτικό αντικείμενο 

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

Σο εν λόγω μάκθμα διδάςκεται ςε όλα τα Σμιματα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τόςο των Πανεπιςτθμίων, 

όςο και των ΣΕΙ. Επίςθσ, διδάςκεται και ςχεδόν ςε όλα τα Σμιματα Οικονομικισ κατεφκυνςθσ. 

Ενδεικτικά αναφζρονται το Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, το Σμιμα 

Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κλπ.  

Β. Ιδρφματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα οποία διδάςκεται το ίδιο ι παρόμοιο μάκθμα 

Ομοίωσ, το μάκθμα αυτό διδάςκεται ςε όλα τα Σμιματα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων των Πανεπιςτιμιων 
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τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ και ςε όλα ςχεδόν τα Σμιματα Οικονομικισ κατεφκυνςθσ. Ενδεικτικά 

αναφζρονται το BA (Hons) Business Studies του London School of Business and Management, BSc 

Management (Marketing) – the University of Manchester, κλπ. 

 

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) 

1ο Τ ΤΠ ΚΟ 

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 

52 0 0 0 4 5,5 Ναι Όχι 

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/728162/ 
Όχι 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Διδακτζα Υλθ 

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, πρόκειται για μάκθμα 1ου εξαμινου 

 

http://eclass.teipat.gr/eclass/courses/728162/
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ΙΙ.2 Διδακτικά Βοθκιματα 

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

Schermerhorn J., 2011. Ειςαγωγι ςτο Management. Εκδόςεισ BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 

ΑΡΜΑΝΙΩΣΘ Χ, 2012. ΜΑΝΑΣΗΜΕΝΣ - ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ. Εκδόςεισ ΜΑΡΚΟΤ Ι. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ 

Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary, 2012. Διοίκθςθ επιχειριςεων. Εκδόςεισ 

ΚΡΙΣΙΚΘ ΑΕ 

Τλικό που υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 

 

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 80%. 

 

ΙΙ.2.4 Παρζχετε πρόςκετθ βιβλιογραφία πζραν των διανεμόμενων ςυγγραμμάτων; 

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); 

Δεν ζχει ιδιαίτερθ χρθςιμότθτα για το είδοσ και τον ςκοπό του μακιματοσ (1ο εξάμθνο). 

 

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

μακιματοσ; 

0-20%   20-

40% 

  40-

60% 

Χ  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:  

Άλλα * :  

* Περιγράψτε ςυνοπτικά τυχόν άλλουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ. 

 

 

 

Παρακολουκοφνται όλοι οι φοιτθτζσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν ι 

πρακτικϊν αςκιςεων; (Nαι ι Όχι) 

 

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

εξαμινου; (Nαι ι Όχι). 

 

 

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. 

 

 

 

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. 
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Χρθςιμοποιείται το μεγάλο αμφικζατρο του πρϊθν Σμ. Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ και 

Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, το οποίο διακζτει ςφςτθμα κλιματιςμοφ, προβολικό οροφισ, οκόνθ 

και πίνακεσ, κακϊσ και μικροφωνικι εγκατάςταςθ. Είναι επαρκζσ. 

 

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. 

Δεν χρθςιμοποιοφνται. 

 

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

Άνευ νοιματοσ. 

 

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 Θλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ. Θ Βιβλιοκικθ του ΣΕΙ 

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

 

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

Όχι. 

 

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. 

Άνευ νοιματοσ. Σο ερϊτθμα αφορά το Σμιμα, και όχι το μάκθμα. 

 

 

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 Θ/Τ και ψθφιακοφ προβολικοφ, κακϊσ και θ 

πλατφόρμα e-class. 
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ΙΙΙ.2.2 Χρθςιμοποιοφνται μακθςιακά βοθκιματα βαςιςμζνα ςε ΣΠΕ; (Αναφζρατε παραδείγματα). 

Βλ. ΙΙΙ.2.1 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Χρθςιμοποιοφνται ΣΠΕ ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ; Πϊσ; 

Άνευ νοιματοσ. 

 

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

Όχι. 

 

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 τθσ εγγραφισ των πρωτοετϊν. 

 

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 32 9,9 24,8 19 9 5,3 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. 

 

 


