
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 ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ρνιή ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σκήκα ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

Σνκέαο ΜΓΤ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

203 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ νπόηε θαη είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε Data Video Projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο απαηηείηαη ην 

πξόγξακκα ηεο EXTRA ΛΟΓΙΣΙΚΗ ηεο EPSILON NET  

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Σν κάζεκα αλαθέξεηαη βαζηθά ζηα λνκηθά πξόζσπα πνπ ππάξρνπλ βάζεη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Ο 

ζπνπδαζηήο καζαίλεη ηελ ύπαξμε ηεο νκόξξπζκεο – εηεξόξξπζκεο σο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ηελ 

εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη ηελ αλώλπκε εηαηξεία σο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο. ε απηέο 

καζαίλεη ηελ δηαδηθαζία ζύζηαζεο – ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ην θνξνινγηθό θαζεζηώο πνπ 

εθαξκόδεηαη γηα θάζε κία μερσξηζηά εηαηξεία. Έξρεηαη ζε επαθή κε δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνύο, κε 

θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη πίλαθεο δηάζεζεο θεξδώλ. Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη 

πξαθηηθά ζέκαηα απνηίκεζεο ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαζώο θαη ζπλδεζκνινγίαο ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ κε απηνύο ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ρσξίο λα αγλνείηαη 

ε ζεσξεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζεκάησλ απηώλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ. Έκθαζε επίζεο 

δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθόξσλ πιεξνθνξηώλ ζηηο Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηελ πιεξέζηεξε 

αμηνπνίεζε από ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Η παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθόξσλ ζεκάησλ βαζίδεηαη 

θπξίσο ζην Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην 

 

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Σειηθόο ζηόρνο είλαη ε παξνπζίαζε θαη κειέηε ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε κηα εκπνξηθή εηαηξεία. 
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Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα κπνξνύλ 

α) λα επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε κνξθή επηρείξεζεο αλάινγα κε ηελ επελδπηηθή ηδέα πνπ ππάξρεη  

β) λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ινγηζηηθή παξαθνινύζεζε ησλ εκεξνινγηαθώλ εγγξαθώ ζηα βηβιία κηαο 

επηρείξεζεο  

γ) λα αμηνινγνύλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο επηδόζεηο κηα επηρείξεζεο  

κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο  

δ) λα θαηαξηίδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο  

ε) λα εηζεγνύληαη επελδπηηθέο ε όρη επθαηξίεο βάζεη νηθνλνκηθώλ  

 

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 ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα 
κέζα ζε κηα εκπνξηθή εηαηξεία 

 γλσξίδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Οκόξξπζκσλ, Δηεξόξξπζκσλ, Πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη 
Αλώλπκσλ Δηαηξεηώλ 

 κπνξεί λα δηαρσξίδεη ηηο ηέζζεξηο κνξθέο εηαηξεηώλ 

 γλσξίδεη ηη είλαη ηζνινγηζκόο, απνγξαθή, ηζνδύγην 

 κπνξεί λα θάλεη ινγηζηηθέο εγγξαθέο βάζεη ηνπ Δ.Λ.Γ.. 

 γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ 

 αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ηηο εγγξαθέο αγνξάο, πώιεζεο, επηζηξνθήο, έθπησζεο εκπνξεπκάησλ 

 αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ηηο εγγξαθέο απνζβέζεσλ 

 αλαγλσξίδεη θαη λα δηαβάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεύνπλ νη επηρεηξήζεηο 

 

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

ζέζε λα: 

 ζπληάζζεη κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ Ιζνινγηζκό θαη Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

 πξαγκαηνπνηεί εγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο ινγηζηηθώλ ζθαικάησλ, εγγξαθέο θιεηζίκαηνο βηβιίσλ θαη 
ρξήζεο θαη εγγξαθέο αλνίγκαηνο βηβιίσλ θαη ρξήζεο 

 

 

Αλαιπηηθόο πίλαθαο 13 εβδνκαδηαίσλ καζεκάησλ (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

Α. Θεσξεηηθόο άμνλαο: Ο άμνλαο απηόο πεξηιακβάλεη ηε ζεσξία ηεο αλάιπζεο ηνπ καζήκαηνο , ην νπνίν 

θαη νινθιεξώλεηαη ζε 13 εβδνκάδεο (βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο ζην κάζεκα απηό 

αληηζηνηρνύλ 2 δηδαθηηθέο ώξεο) 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ & ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 

Δβδνκάδα Πξώηε: Ση είλαη ηζνινγηζκόο – απνγξαθή – ηζνδύγην, Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

Δβδνκάδα Γεύηεξε: Δίδε εηαηξεηώλ πνπ ππάξρνπλ βάζεη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, Πιενλεθηήκαηα – 

κεηνλεθηήκαηα  
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Δβδνκάδα Σξίηε: Γηαδηθαζία θαη εγγξαθέο ζύζηαζεο εηαηξεηώλ, Μεηαβνιέο εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ 

Δβδνκάδα Σέηαξηε: Απνζβέζεηο - Έλλνηα θαη Τπνινγηζκόο, Λνγηζηηθή παξαθνινύζεζε, Άλνηγκα θαη 

θιείζηκν ινγαξηαζκώλ 

Δβδνκάδα Πέκπηε: Απνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ θαη εκπνξεύζηκσλ ζηνηρείσλ, Έλλνηα θαη Γηαθξίζεηο FIFO 

– LIFO -ΜΟ  

Δβδνκάδα Έθηε: Λνγαξηαζκνί εθκεηάιιεπζεο, Τπνινγηζκόο θαη θαηάξηηζή ηνπ 

Δβδνκάδα Έβδνκε: Δγγξαθέο πξνζδηνξηζκνύ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο ρξήζεο, ύληαμε Γεληθήο 

Δθκεηάιιεπζεο 

Δβδνκάδα Όγδνε: Απεηθόληζε εκεξνινγηαθώλ πξνζδηνξηζκνύ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο ρξήζεο, 

Δβδνκάδα Έλαηε: ύληαμε Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ ρξήζεο , ύληαμε Πίλαθα 

Γηάζεζεο Κεξδώλ 

Δβδνκάδα Γέθαηε: Απεηθόληζε απνηειέζκαηνο ζε πίλαθα «Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο», 

Αλάιπζε απνηειέζκαηνο ρξήζεο – νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, Δγγξαθέο 

θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνύ 

Δβδνκάδα Δλδέθαηε: Αξηζκνδείθηεο – βαζηθέο έλλνηεο, Καηεγνξίεο αξηζκνδεηθηώλ , Υξεζηκόηεηα – 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απηώλ 

Δβδνκάδα Γσδέθαηε: Αλάιπζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε αξηζκνδείθηεο, Αλάιπζε πίλαθα θαη 

εξκελεία 

Δβδνκάδα Γέθαηε Σξίηε: Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην, Γηαθνξέο Διιεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ 

θαη Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 

 

 

Β. Δξγαζηεξηαθόο:  Ο άμνλαο θαιύπηεηαη από ηελ πινπνίεζε 13 εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ κε ρξήζε 

εηδηθώλ πξνγξακκάησλ ζε Η/Τ. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ επίζεκα αγνξαζηεί από ην Σκήκα καο θαη 

αμηνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε απμεκέλε πνιππινθόηεηα ησλ ελαιιαθηηθώλ 

ππνινγηζκώλ θαη ε εμνηθείσζε ησλ Φνηηεηώλ κε απηά. θνπόο ησλ καζεκάησλ είλαη ε αθνκνίσζε ηεο 

ζεσξίαο θαη ε επίιπζε εηδηθώλ παξαδεηγκάησλ. 

ην αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζύκθσλα κε ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο αληηζηνηρνύλ ζε 2 δηδαθηηθέο ώξεο. 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δηζαγσγή ζην ινγηζκηθό – γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: ύζηαζε εηαηξείαο ζην ινγηζκηθό 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Γεκηνπξγία ινγηζηηθώλ άξζξσλ  

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Σήξεζε ινγαξηαζκώλ θαη πεξηήγεζε ζε απηνύο 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Λνγηζηηθή απεηθόληζε γεγνλόησλ - εγγξαθέο 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Έιεγρνο ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δθηύπσζε ινγαξηαζκώλ θαη εκεξνινγίσλ 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δθηύπσζε δειώζεσλ ΦΠΑ Καηαζθεπή δέληξσλ απνθάζεσλ ζην DPL 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δθηύπσζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ – Αλαιπηηθνύ θαη Γεληθνύ Καζνιηθνύ 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δγγξαθέο πξνζδηνξηζκό ηειηθνύ απνηειέζκαηνο. Δθηύπσζε ινγαξηαζκνύ 

Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: ύληαμε Ιζνινγηζκνύ θαη Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο ινγηζηηθώλ ζθαικάησλ  

Δξγαζηεξηαθό κάζεκα: Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο βηβιίσλ θαη ρξήζεο. Δγγξαθέο αλνίγκαηνο βηβιίσλ θαη 

ρξήζεο 
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Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

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

ε πξνπηπρηαθό επίπεδν, ην κάζεκα ζηελ ζεσξεηηθή ηνπ κνξθή δηδάζθεηαη ζρεδόλ ζε όια ηα  Σκήκαηα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ζε όια ηα ΑΔΙ ηεο Διιάδαο. 

ε όηη αθνξά ηνλ εξγαζηεξηαθό άμνλα, απηόο δελ ζπλαληάηαη ζε πνιιά Σκήκαηα, θάηη πνπ απνηειεί 

πιενλέθηεκα ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ αθνύ νη Φνηηεηέο έξρνληαη πην θνληά ζηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή όζσλ δηδάζθνληαη ζηε ζεσξία. 

 

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

Η ινγηζηηθή είλαη βαζηθό κάζεκα ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν ηκεκάησλ πνπ απεπζύλνληαη ζε Φνηηεηέο 

Accounting and Finance. Φπζηθά, ε Διιεληθή λνκνζεζία ζε ζπλδπαζκό κε ην Διιεληθό Λνγηζηηθό ρέδην 

θαζηζηνύλ ζρεδόλ αδύλαηε ηελ νκνηόκνξθε δηδαζθαιία ηνπ. Παξόια απηά, ην αγγινζαμνληθό  θαη 

γεξκαληθό ζύζηεκα πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Δπξώπε δηέπνληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο ίδηεο αξρέο κε ην 

Διιεληθό ζύζηεκα. 

 

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) 

2ν  Τ ΤΠ ΚΟ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν 
ύλνιν 

εβδνκαδηαίσλ 

σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθίαο 

(Ναη/Όρη) 

Δξγαζία ή Πξόνδνο 

(Ναη / Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα 
Μηθξέο 

νκάδεο 
Άιιε 

26 38 .. .. 5 (2+3) 4,5 ΝΑΙ Πξναηξεηηθή 

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 ΝΑΙ Όρη 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Γηδαθηέα Ύιε 
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ΙΙ.1.1 Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ 
καζήκαηνο; 

ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ 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. 

1.  

2.  

3. . 

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

Ναη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. 

 

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

100% 

 

ΙΙ.2.3 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Ναη, αλαθέξεηαη ε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πνπ δηαηίζεηαη από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο 

Διιάδαο. 

 

ΙΙ.2.4 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; 

ΝΑΙ 

 

 

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

-------- 

 

 

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; 
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-------- 

 

 

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 

 

 

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:  

Άιια * :  

* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο. 

 

 

 

 

Παξαθνινπζνύληαη όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ή 

πξαθηηθώλ αζθήζεσλ; (Nαι ή Όσι) 

-------- 

 

Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρόιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηνπ 

εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι). 

-------- 

 

 

ΙΙ.5.2 Πώο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ; 

ΜΔ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ  

 

 

 

 

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. 



Α.ΓΙ.Π. 7  

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών 

Υξεζηκνπνηείηαη αίζνπζα πνπ δηαζέηεη πξνβνιηθό... 

 

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 

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. 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) 

------Γηα ην εξγαζηήξην 

Σν πξόγξακκα νλνκάδεηαη EXTRA ΛΟΓΙΣΙΚΗ θαη είλαη ηεο EPSILON NET 
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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; 

------------ 

 

 

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

ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΩΝ 

 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

-Λνγηζκηθό ηνπ Δξγαζηεξίνπ----------- 

 

 

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

ΟΥΙ 

 

 

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

ΜΔΩ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ 
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ΙV.  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

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

------------ 

 

 

 

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. 

 

 

 


