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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 ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ρνιή ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σκήκα ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

Σνκέαο ΜΔΤ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΑΣΟΜΑΣΗ / ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ  

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

 

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

2-603 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ – ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε θαη είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο απαηηείηαη ην 

πξόγξακκα Microsoft Excel θαη ζηαηηζηηθό παθέην SPSS. 

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Σν κάζεκα αλαιύεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο αγνξάο. Οξίδεη ηε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο θαη πεξηγξάθεη ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζήο ηεο. Αλαιύεη ηηο κεζόδνπο πνηνηηθήο 

έξεπλαο, ηηο νκάδεο εζηίαζεο θαη ηηο ζπλεληεύμεηο ζε βάζνο. Αλαιύνληαη νη πξνβνιηθέο ηερληθέο θαη νη 

ηερληθέο παξαηήξεζεο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα ζηάδηα ζρεδηαζκνύ κηαο έξεπλαο, ζην ζρεδηαζκό 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηηο κεζόδνπο δεηγκαηνιεςίαο, ζηηο κεζόδνπο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαζώο θαη ζηε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έξεπλαο αγνξάο. Η 
εθκάζεζε ησλ κεζόδσλ, ησλ ηερληθώλ ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη ε εθαξκνγή ηνπο σο έλα θξίζηκν 
εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαζώο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή 
ηνπο γηα ιήςε επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα ηνπ marketing.  
 
Main Educational Objective  
 The aim of the course is the understanding of the concepts and the content of market research. The 
programming methods and techniques of market research and their application as a crucial tool for 
the analysis of the situation on the market and their use for entrepreneurial decisions on matters of 
marketing 
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Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 Η παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ.  

 Η δηαηύπσζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο θαη ηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο. 

 Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο.  

 Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εξεπλεηηθνύ ζρεδίνπ. 
 Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο δεηγκαηνιεπηηθήο κεζόδνπ. 

 Η επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Η δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  

 Η ζύληαμε ηεο έθζεζεο.    

I. 2 learning objectives 

• Providing specific theoretical knowledge. 

• The formulation of the research problem and the research case. 

• The determination of survey variables. 

• The choice of an appropriate research project. 

• The choice of the appropriate method data collection. 

• The choice of an appropriate sampling method. 

• The processing and analysis of data. 

• The conclusions 

• The syntax of the report. 

 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

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

 θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξόιν ηεο έξεπλαο αγνξάο ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

 ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εξεπλά αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ marketing. 

 δηαηππώζνπλ έλα εξεπλεηηθό πξόβιεκα θαη κηα εξεπλεηηθή ππόζεζε. 

 πξνζδηνξίζνπλ ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. 

 θαηαλνήζνπλ ηελ αμία θαη ηε δηαδηθαζία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

 θαηαλνήζνπλ ηελ αμία θαη ηε δηαδηθαζία ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. 

 επηιέγνπλ ην θαηάιιειν εξεπλεηηθό ζρέδην. 

 επηιέγνπλ ην θαηάιιειν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο, νξίδνληαο ην εξεπλεηηθό δείγκα. 

 ζπληάζζνπλ εξσηεκαηνιόγην. 

 ζπιιέγνπλ δεδνκέλα. 

 θαηαρσξνύλ θαη λα αλαιύνπλ ηα δεδνκέλα κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS. 

 εξκελεύνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα δηαηππώλνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

 ζπληάζζνπλ ηελ έθζεζε ηεο έξεπλαο.  

Learning outcomes 

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

• Understand the importance and the role of market research in the development of the company. 

• Use the market research on the problem solving marketing. 

• Formulate a research problem and a research case. 
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• Determine the variables of the investigation. 

• Understand the value and the process of qualitative research. 

• Understand the value and the process of quantitative research. 

• Choose the appropriate research project. 

• Choose the appropriate data collection. 

• Choose the appropriate sampling method, setting the research sample. 

• Syntax a questionnaire. 

• Collect data. 

• Record and analyze the data using the statistical package SPSS. 

• Interpret the results and to formulate conclusions. 

• Syntax a report of the investigation. 

 

Αναλσηικός πίνακας 14 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

       Η αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο ζπλίζηαηαη ζε δύν δηαθξηηνύο άμνλεο: 

       Α. Θεσξεηηθόο 

1. Δηζαγσγή θαη ελλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο έξεπλαο marketing θαη ηεο έξεπλαο αγνξάο.  

2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο αγνξάο. 

3. Αλάιπζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο – νκάδεο εζηίαζεο. 

4. Μεζνδνινγίαο ηεο ζπλέληεπμεο ζε βάζνο. 

5. Πξνβνιηθέο ηερληθέο.  

6. Μέζνδνη θαη ηερληθέο παξαηήξεζεο. 

7. ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο. 

8. ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ. 

9. Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο. 

10. Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ - Ι.   

11. Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ - ΙΙ 

12. Αλάιπζε δεδνκέλσλ. Σερληθέο αλάιπζεο. 

13.  Γηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

14. ύληαμε ηεο έθζεζεο. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ. 

        Β. Δξγαζηεξηαθόο 

         Ο άμνλαο θαιύπηεηαη από ηελ πινπνίεζε 14 εξγαζηεξηαθώλ σξώλ θαηά ηηο νπνίεο ν ζπνπδαζηήο        
αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε εξγαζίαο θαη ηελ παξνπζίαζή ηεο κε ηελ ρξήζε ηνπ  ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ 
SPSS. Η εξγαζία ζα εμειίζζεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ζεσξεηηθώλ θαη 
εξγαζηεξηαθώλ  ζεκάησλ. 

1. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο αγνξάο. Οξηζκόο θαη ζθνπόο ησλ πεγώλ πιεξνθνξηώλ. Αλάζεζε 

εξγαζίαο. 

2. Πξνγξακκαηηζκόο εξεπλεηηθνύ έξγνπ. 

3. Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερληθήο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. 

4.  Έξεπλεο δεπηεξνγελώλ ζηνηρείσλ.  

5. Μέζνδνη ζπιινγήο δεπηεξνγελώλ ζηνηρείσλ 

6. Έξεπλεο πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ.  

7. Μέζνδνη ζπιινγήο πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ. 
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8. ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ. 

9. Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο.  

10. Τινπνίεζε ηεο έξεπλαο. 

11. Καηαρώξεζε ζηνηρείσλ θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

12.  Γηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

13. ύληαμε ηεο έθζεζεο.  

14. Παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο. 

Analytical table 14 weekly courses  

The development of the course consists two distinct areas: 

A. Theoretical 

1. Introduction and definition of marketing research and market research. 

2. Methodology of market research. 

3. Analysis of qualitative research - focus groups. 

4. Methodology of the interview in depth. 

5. Projective techniques. 

6. Methods and observation techniques. 

7. Design of the investigation. 

8. Design of the questionnaire. 

9. Methods of sampling. 

10. Methods of data collection - I. 

11. Methods of data collection – II 

12. Data Analysis. Technical analysis. 

13. Conduct findings 

14. Preparation of the report. Presentation of results. 

B. LABORATORY 

The shaft is covered by the implementation of 14 laboratory hours in which the student undertakes the 

implementation work and its presentation with the use of the statistical package SPSS. The work will 

evolve according the theoretical lectures and laboratory issues. 

1. Methodology of market research. Definition and purpose of information sources. Assignments. 

2. Planning research project. 

3. Selection of the appropriate technical data collection. 

4. Secondary research data. 

5. Methods used to collect secondary data 

6. Primary research data. 

7. Methods used to collect primary data. 

8. Design questionnaire. 

9. Selection of the sample. 

10. Implementation of the research. 

11. Data Entry and analysis of data. 

12. Conduct findings 

13. Preparation of the report. 

14. Presentation of research. 
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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 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 Παηξώλ:  
http://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2014-10-03-07-47-55/selides-mathimaton/mathimata-d-
etous/28-2009-03-06-12-18-24  
 

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

Σν marketing απνηειεί δηδαθηηθό κάζεκα πνιιώλ πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ 
μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ κε αληηθείκελν ηηο νηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο ζπνπδέο.  

• Πξνπηπρηαθά:  

1. Liverpool University:   

(https://www.liv.ac.uk/study/undergraduate/courses/marketing-ba-hons/overview/) 

2. Manchester University:   

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

marketing-3-years-bsc/) 

• Μεηαπηπρηαθά : 

1. Leeds University:  

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

2. Manchester University:   

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

 

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) 

6ν  ΤΔ ΔΠ ΚΑ 

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 

56 14 -- -- 4+1 6 ΝΑΙ Πξναηξεηηθή 

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ  Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο; Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 

http://www.mbc.aueb.gr/images/ME_OdigosSpoudon_2014-15.pdf
http://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2014-10-03-07-47-55/selides-mathimaton/mathimata-d-etous/28-2009-03-06-12-18-24
http://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2014-10-03-07-47-55/selides-mathimaton/mathimata-d-etous/28-2009-03-06-12-18-24
https://www.liv.ac.uk/study/undergraduate/courses/marketing-ba-hons/overview/
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/
http://business.leeds.ac.uk/masters/masters-programmes/msc-management/
http://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/02247/marketing-msc/
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Οδεγό πνπδώλ; (Ναη/Όρη) 

ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

(Ναη/Όρη) 

Γηεύζπλζε URL 

αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από 

ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη) 

ΝΑΙ Τπό θαηαζθεπή ΝΑΙ 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Γηδαθηέα Ύιε 

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;  
Γελ ππάξρεη επηθάιπςε.  

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

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

1. ηώκθνο Γηώξγνο, Μαύξνο Γεκήηξεο, 2008. Έξεπλα Αγνξάο.  Δθδόζεηο ΣΑΜΟΤΛΗ 

2. Meredith D. Gall, Walter R. Borg, Joyce P. Gall, 2014. Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα Βαζηθέο Αξρέο. 

Δθδόζεηο BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 

3. Σειηθίδνπ Δηξήλε, 2011. Η Έξεπλα ηνπ Μάξθεηηλγθ. Δθδόζεηο ΟΦΙΑ Α.Δ. 

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, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

 Πεηξάθεο Μηράιεο, 2011. Έξεπλα Μarketing. Η Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία. Δθδόζεηο 

ΣΑΜΟΤΛΗ 

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 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; 

ΝΑΙ 

ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό υοιτητών κατά μέσο όρο παρακολοσθεί το θεωρητικό μέρος τοσ μαθήματος; 
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0-20%   20-40%   40-60% Χ  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: Υ 

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 

 

 

 

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. 

Υξεζηκνπνηείηαη αίζνπζα ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαζέηεη πξνβνιηθό θαη πιεξεί όιεο ηηο ζύγρξνλεο 

πξνδηαγξαθέο.  

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) 
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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 ζηαηηζηηθνύ παθέησλ ηύπνπ SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

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 

 

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; 

ΟΥΙ 

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

ΟΥΙ 

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

Ναη, θαηαξρήλ κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο e-class, 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 
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ζέκαηα. 
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ΙV.  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 

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. 

 


