
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 ΣΔΗ ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 

ρνιή ΓΗΟΗΘΖΖ ΘΑΗ ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ 

Σκήκα ΓΗΟΗΘΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ 

Σνκέαο ΚΓΤ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΑΣΟΜΑΣΗ / ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ  

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

 

Θσδ. Αξηζκόο Καζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Κεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

102 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟ ΚΑΡΘΔΣΗΛΓΘ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε 

θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό:  

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Σν κάζεκα αλαιύεη ηε δηαδηθαζία απνηειεζκαηηθόηεξεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ marketing ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζηελ αγνξά. Αλαιύεη ηε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαη 

πξνζδηνξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηε δηακόξθσζή ηεο, αλαιύνληαο κεζόδνπο θαη ηερληθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην marketing όπσο ε αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο, ε εξεπλά 

αγνξάο, ν θαζνξηζκόο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή, ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ε επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ ηκήκαηνο θιπ. Δμεηάδνληαη ζέκαηα πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο marketing κέζσ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνύ ηνπ κείγκαηνο  marketing ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ πξντόληνο, ηε 

ζηξαηεγηθή ηηκνιόγεζεο, ηε ζηξαηεγηθή πξνώζεζεο ηνπ πξντόληνο θαη ηε ζηξαηεγηθή πξνβνιήο 

θάλνληαο αλαθνξά αλαιύνληαο ζύγρξνλεο κεζόδνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε δηακόξθσζε θαη 

ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο marketing, ζηελ αμηνιόγεζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος  

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ marketing,, ε θαηαλόεζε, 

αλάιπζε θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αγνξά, ν πξνγξακκαηηζκνύο θαη ε 

πινπνίεζε απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ marketing, ε δεκηνπξγία θαη ε αμηνιόγεζε ελόο 

πξνγξάκκαηνο marketing.  
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Main Educational Objective  

The aim of the course is the understanding of the concepts, the content of marketing, the understanding 

of  analysis and identification of factors affecting the market, the planning and the implementation of 

effective marketing strategies, the creation and evaluation of a marketing program. 

 

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 Ζ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ  

 Ζ αλάιπζε ηε θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ παξαγόλησλ πνπ 

επηδξνύλ ζηε δηακόξθσζή ηεο θαη ε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ. 

 Ζ πινπνίεζε απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ marketing.  

 Ζ δηακόξθσζε θαη αμηνιόγεζε ελόο απνηειεζκαηηθνύ πξνγξάκκαηνο marketing.  

Learning objectives 

• Providing specific theoretical knowledge 

• Analyzing the market situation and the identification of factors affecting the 

configuration and the use of the respective methods and techniques. 

• The implementation of effective marketing strategies. 

The formulation and evaluation of an effective marketing program. 

 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξόιν ηνπ marketing ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

 εληνπίζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηνπο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηδξνύλ 

ζηελ αγνξά θαη ζην θαζνξηζκό ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. 

 ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εξεπλά αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ marketing. 

 επηιέγνπλ ην θαηάιιειν ηκήκα (αγνξά - ζηόρν) ζην νπνίν ζα επηθεληξσζνύλ.  

 θαζνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη ζηε 

ιήςε αγνξαζηηθήο απόθαζεο.  

 θαηαλνήζνπλ θαη πξνζδηνξίζνπλ επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζηξαηεγηθήο 

πξντόληνο.  

 θαηαλνήζνπλ ηηο αξρέο ηεο ηηκνιόγεζεο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ κηα απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή.  

 θαηαλνήζνπλ θαη θαζνξίζνπλ κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαλνκήο.  

 επηιέγνπλ κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο.  

 θαηαξηίδνπλ θαη λα πινπνηνύλ έλα απνηειεζκαηηθό πξόγξακκα marketing, αμηνινγώληαο 
ηα απνηειέζκαηά ηνπ.   
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Learning outcomes  

At the end of the course students will be able to: 

• Understand the importance and the role of marketing in the development of the company. 

• Identify and assess ambient factors affecting the market and determining the strategy of the 

company. 

• Use the search market on the problem solving marketing. 

• Choose the appropriate segment (market - view) in which it will focus. 

• Determine the factors influencing the behavior of the consumer and purchasing decision. 

• Understand and identify successful strategies management strategy product. 

• Understand the principles of pricing and to identify an effective strategy. 

• Understand and determine an effective strategy of distribution system. 

• Choose an effective communication strategy and view. 

• Establish and implement an effective marketing program, assessing the results. 

 

Αναλσηικός πίνακας 15 εβδομαδιαίων μαθημάηων  

  

1. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα θαη ηε θηινζνθία ηνπ κάξθεηηλγθ. Κείγκα Κάξθεηηλγθ. 

2. Αλάιπζε Καθξνπεξηβάιινληνο θαη Κηθξνπεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. 

3. ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ Κάξθεηηλγθ. Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Κάξθεηηλγθ. 

4. Έξεπλα Κάξθεηηλγθ. Έξεπλα Αγνξάο  

5. Σκεκαηνπνίεζε ηε; Αγνξάο. Δπηινγή ηεο Αγνξάο – ηόρνπ.  

6. Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Γηαδηθαζία Ιήςεο Αγνξαζηηθήο Απόθαζεο.  

7. Πξντόλ. Δκπνξηθό ήκα. Άξηζην Πξντόλ.  

8. Θύθινο Εσήο Πξντόληνο. ηξαηεγηθέο ηνπ Πξντόληνο. Αλάπηπμε λένπ πξντόληνο.  

9. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηηκνιόγεζεο. ηξαηεγηθέο ηηκνιόγεζεο. Δθπηώζεηο. 

10. Φνξείο Δκπνξίαο. ηξαηεγηθέο Γηθηύσλ Γηαλνκήο θαη παξνρή Θηλήηξσλ.   

11. Κνληέιν Δπηθνηλσλίαο. Γηαθήκηζε. Πξνγξακκαηηζκόο Γηαθεκηζηηθήο Δθζηξαηείαο. 

12. Γεκόζηεο ρέζεηο. Πξνζσπηθή Πώιεζε. Πξνγξακκαηηζκόο δηαδηθαζίαο πώιεζεο.  

13. Άκεζν Κάξθεηηλγθ. Ζιεθηξνληθό Κάξθεηηλγθ. 

14. Γεκηνπξγία ρεδίνπ Κάξθεηηλγθ. 

15. Αμηνιόγεζε θαη Έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ Κάξθεηηλγθ.  
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Analytical table 15 weekly courses  

1. Introduction to the concept and the philosophy of marketing. Marketing mix. 

2. Analysis of Macro – environment and Micro –environment of the enterprise. 

3. System Marketing Information. Information marketing system. 

4. Marketing research. Market Research 

5. The segmentation of market. Selection of Market - objective. 

6. Purchasing behavior of consumers. Download purchasing decision. 

7. Product. Trademark. Excellent product. 

8. Life Cycle of product. Strategies for the product. New product development. 

9. Factors that affect the pricing strategy. Pricing strategies. Discounts. 

10. Marketing bodies. Strategic distribution networks and incentives. 

11. Model Communication. Advertising. Planning an advertising campaign. 

12. Public relations. Personal sale. Planning the sale. 

13. Direct Marketing. Electronic Marketing. 

14. Create Marketing Plan. 

15. Evaluation and control of marketing results. 

 

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

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

 
ε πξνπηπρηαθό επίπεδν ην κάζεκα ζηελ πθηζηακέλε δνκή ηνπ δηδάζθεηαη ζε όιεο ηηο ζρνιέο ζεηηθώλ 
επηζηεκώλ θαη ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.  
 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  
Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ:  
http://www.mbc.aueb.gr/images/ME_OdigosSpoudon_2014-15.pdf 
Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο:  
http://www.ode.unipi.gr/index.php/el/thirdsemester 
 

Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα 
 

Ζ Marketing απνηειεί δηδαζθόκελν κάζεκα πνιιώλ πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ 
μέλσλ παλεπηζηήκησλ κε δηάθνξα αληηθείκελα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

 Πξνπηπρηαθά:  

1. Kingston university of London : 

(http://www.kingston.ac.uk/courses/find-a-course/postgraduate/advanced-

search/?subjectid=44&part_time=2) 

2. Leeds University : 

(http://business.leeds.ac.uk/undergraduate/ba-management-with-marketing/) 

3. Manchester University: 

(http://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2016/03528/manageme

nt-marketing-3-years-bsc/) 

4. Liverpool University:  

http://www.ode.unipi.gr/index.php/el/thirdsemester
http://www.kingston.ac.uk/courses/find-a-course/postgraduate/advanced-search/?subjectid=44&part_time=2
http://www.kingston.ac.uk/courses/find-a-course/postgraduate/advanced-search/?subjectid=44&part_time=2
http://business.leeds.ac.uk/undergraduate/ba-management-with-marketing/
http://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2016/03528/management-marketing-3-years-bsc/
http://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2016/03528/management-marketing-3-years-bsc/
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 (https://www.liv.ac.uk/study/undergraduate/courses/marketing-ba-hons/overview/) 

 Κεηαπηπρηαθά : 

1. Kingston university of London : 

(http://www.kingston.ac.uk/postgraduate-course/marketing-and-strategy-msc/) 

2. Leeds University: 

(http://business.leeds.ac.uk/masters/masters-programmes/msc-management/) 

3. Manchester University : 

(http://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/02247/marketing-msc/) 

4. Liverpool University: 

(http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught/marketing-msc/overview/) 

 

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) 

Κάζεκα Θνξκνύ (ΘΟ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΗΓ),  

Θαηεύζπλζεο (ΘΑ) 

1ν  Τ ΤΠ ΘΟ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν 
ύλνιν 

εβδνκαδηαίσλ 

σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθέο 

Κνλάδεο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθίαο 

(Λαη/Όρη) 

Δξγαζία ή Πξόνδνο 

(Λαη / Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα 
Κηθξέο 

νκάδεο 
Άιιε 

60 -- -- -- 4 5 ΛΑΗ Πξναηξεηηθή 

Ι.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 

ΙΙ.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;  
Γελ ππάξρεη επηθάιπςε.  

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

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

1. William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy, 2012. Βαζηθέο Αξρέο Marketing. 

Δθδόζεηο BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 

https://www.liv.ac.uk/study/undergraduate/courses/marketing-ba-hons/overview/
http://www.kingston.ac.uk/postgraduate-course/marketing-and-strategy-msc/
http://business.leeds.ac.uk/masters/masters-programmes/msc-management/
http://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/02247/marketing-msc/
http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught/marketing-msc/overview/
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2. John Fahy, David Jobber, 2014. Αξρέο Marketing. Δθδόζεηο ΘΡΗΣΗΘΖ 

3. Θαδάδεο Λίθνο, 2006. Απνηειεζκαηηθό Marketing γηα Θεξδνθόξεο Πσιήζεηο. Δθδόζεηο 

ΣΑΚΟΤΙΖ 

ΗΗ.2.1 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;  

Λαη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. 

ΗΗ.2.2 Πνην πνζνζηό  ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα; 

100% 

ΗΗ.2.3 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Λαη, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

 Γθάβαιε Διέλε, θπθηόο Θπξηάθνο, 2014. Γνηθεζε Καξθεηηλγθ.   

 Πεηξώθ Γ., Σδσξηδάθεο Θ., Σδσξηδάθε Α., 2002. Κάξθεηηλγθ Κάλαηδκελη ε Διιεληθή 

Πξνζέγγηζε. Δθδόζεηο ROSILI 

ΗΗ.2.4 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 θαη 

πξνθνξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. 

ΙΙ.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); 

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; 

ΛΑΗ 

ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 
Καηά ηελ εθηίκεζή ζαο, ηη πνζνζηό θνηηεηώλ θαηά κέζν όξν παξαθνινπζεί ην ζεσξεηηθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο; 

0-20%   20-40%   40-60% Χ  60-80%   80-100%   Δεν 

γνωπίζω 

 

 

ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 

ΗΗ.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: Υ 

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:  

Άιια * :  
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* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο. 

 

 

Παξαθνινπζνύληαη όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ή 

πξαθηηθώλ αζθήζεσλ; (Nαι ή Όσι) 

 

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 

 

 

 

ΙΙΙ.  ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΙΙΙ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο 

ΗΗΗ.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.  

ΗΗΗ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν επγαζηηπιακών σώπυν, ηος 

επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

 

ΗΗΗ.1.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηόο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ; 

 

ΗΗΗ.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) 

 

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

ΛΑΗ 

ΗΗΗ.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. 
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Ηθαλνπνηεηηθή 

 

ΙΙΙ.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 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 ΣΔΗ. 

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

ΟΥΗ 

 

ΗΗΗ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

ΟΥΗ 

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

ΟΥΗ 

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 

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

Κόιηο 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 

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. 

 


