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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 

Ξαλεπηζηήκην ΡΔΗ ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 

Πρνιή ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ 

Ρκήκα ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ 

Ρνκέαο ΚΔ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΑΣΟΜΑΣΗ / ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ  

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

 

Θσδ. Αξηζκόο Καζήκαηνο 

Ξξνπηπρηαθό / Κεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

303 ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Ρα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε 

θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό:  

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Ρν κάζεκα αλαιύεη ηε δηαδηθαζία δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ θαη εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηε δηνηθεηηθή θαη επνπηηθή ιεηηνπξγία (πξνγξακκαηηζκόο, νξγάλσζε, εγεζία/θαζνδήγεζε, έιεγρνο) 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε ιεηηνπξγηώλ, ηελ θαηλνηνκία θαη δηαρείξηζε νξγαλσηηθώλ αιιαγώλ  θιπ.. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην δήηεκα ηεο δηνίθεζεο αλζξώπηλσλ πόξσλ σο δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο, 

αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο πςεινύ επηπέδνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζην πιαίζην ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο.  

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος  

Πηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζύγρξνλσλ εμειίμεσλ 

ζηε δηνίθεζε αλζξσπηλώλ πόξσλ, ε θαηαλόεζε ηεο ζρέζεο ηεο κε ηηο ππόινηπεο ιεηηνπξγίεο ζηε 

ζύγρξνλε επηρείξεζε κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο. 

 

Main Educational Objective  

The aim of the course is the understanding of the terms, the content and the current developments in 

Human Resources Management, an understanding of the relationship with the other functions in 

modern company with a view to improving their effectiveness. 
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Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 Ζ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ  

 Ζ παξνπζίαζε κεζόδσλ θαη ηερληθώλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ-ζρεδίσλ 

απόθηεζεο, εθπαίδεπζεο, αληακνηβήο, αμηνιόγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ  δπλακηθνύ κε ζηόρν ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηελ 

αύμεζε ηεο απόδνζήο ηνπο.  

 

 Provision of specific theoretical knowledge 

 Presentation methods and techniques for the preparation and implementation 

of programs and projects acquisition, training, remuneration, evaluation and 

exploitation of workers in companies. 

 Management of human resources in order to change their behavior and increase 

their performance. 

 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

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

 θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξόιν ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα ζηελ ύπαξμε, 

ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζύγρξνλεο επηρείξεζεο 

 ζπκβάιινπλ ωο ζηειέρε ηεο Δηεύζπλζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ζηελ επίηεπμε ηωλ 

ζηξαηεγηθώλ ζηόρωλ ηεο επηρείξεζεο 

 εθαξκόδνπλ ζύγρξνλε ηερλνγλωζία ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνύ, επηινγήο, 

εθπαίδεπζεο, αληακνηβήο θαη αμηνιόγεζεο εξγαδνκέλωλ 

Learning outcomes  

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

• understand the importance and the role of the human factor in existence, functioning and effectiveness 

of modern management 

• contribute as officials of the Human Resources Management in achieving the strategic objectives of the 

firm 

• apply modern know-how in planning, selection, training, compensation, and assessment workers 

 

Αναλσηικός πίνακας 15 εβδομαδιαίων μαθημάηων  

  

1. Δηζαγσγή θαη ελλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο κάλαηδκελη, ην πεξηβάιινλ ηεο δηνίθεζεο 

2. Ξξνγξακκαηηζκόο, Νξγάλσζε /Βαζηθά Πηνηρεία Νξγαλσηηθήο Θεσξίαο  

3. Νξγαλσηηθόο Πρεδηαζκόο, Θαηλνηνκία & Νξγαλσηηθή Αιιαγή 

4. Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
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5. Αλάιπζε θαη Ξεξηγξαθή Θέζεσλ Δξγαζίαο 

6. Ξξνγξακκαηηζκόο Αλζξσπηλνύ Γπλακηθνύ 

7. Ξξνζέιθπζε & Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

8. Δπηινγή Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

9. Δθπαίδεπζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

10. Γηαηήξεζε θαη Αμηνιόγεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

11. Ξνιηηηθή θαη Ππζηήκαηα Ακνηβώλ 

12. πνθίλεζε Ξξνζσπηθνύ, Γπλακηθή ησλ Νκάδσλ 

13. Δπηθνηλσλία, Γηαρείξηζε Θξίζεσλ & Γηαπξαγκάηεπζε 

14. Αλάπηπμε Ζγεζίαο, εγεηηθνί ξόινη, εγεηηθή ζπκπεξηθνξά  

15. Έιεγρνο, Γηαδηθαζίεο θαη Ππζηήκαηα Διέγρνπ 

 

Analytical table 15 weekly courses  

1. Introduction and definition of management,  the environment management 

2. Planning, Organization /Basics organizational Theory 

3. Organizational design, innovation & organizational change 

4. Human Resource Management 

5. Analysis and description of Jobs 

6. Planning Human Resources 

7. Recruitment and Human Resources Development 

8. Selecting Human Resources 

9. Training Human Resources 

10. Maintenance and Evaluation of Human Resources 

11. Policy and reward systems 

12. Encouraging Staff, dynamic groups 

13. Communication, Crisis Management & negotiation 

14. Leadership Development, leading roles, leadership 

15. Control, procedures and Control Systems 

 

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

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

 
Πε 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:  
Νηθνλνκηθό Ξαλεπηζηήκην Αζελώλ:  
http://www.ode.aueb.gr/images/PROGRAM_2014-15.pdf 
Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηώο:  
http://www.ode.unipi.gr/index.php/el/thirdsemester 
 
 
 
 
 

http://www.ode.aueb.gr/images/PROGRAM_2014-15.pdf
http://www.ode.unipi.gr/index.php/el/thirdsemester
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Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα 

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

 Ξξνπηπρηαθά :  

1. University of Manchester:  

(http://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2015/03525/managemen

t-human-resources-3-years-bsc/) 

2. Leeds University Business School:  

(http://business.leeds.ac.uk/undergraduate/ba-management-and-the-human-

resource/) 

 Κεηαπηπρηαθά: 

1. University of Glasgow: 

(http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/managementwithhumanresources/) 

2. University of Liverpool:  

(http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught/human-resource-management-

msc/overview/) 

 

 

Ι.3 Δίδνο Μαζήκαηνο 

Δμάκελν 

Γηδαζθαιίαο 

1ν – 12ν  

πνρξεσηηθό (),  

πνρξεσηηθήο Δπηινγήο 

(Δ),  

Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 

πνβάζξνπ (Ξ),  

Δπηζηεκνληθήο Ξεξηνρήο 

(ΔΞ),  

Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ), 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ) 

Κάζεκα Θνξκνύ (ΘΝ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΗΓ),  

Θαηεύζπλζεο (ΘΑ) 

3ν   Ξ ΘΝ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Ξξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν 
Πύλνιν 

εβδνκαδηαίσλ 

σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθέο 

Κνλάδεο 

Σξήζε 

Ξνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθίαο 

(Λαη/Όρη) 

Δξγαζία ή Ξξόνδνο 

(Λαη / Όρη) 

πνρξεσηηθή / 

Ξξναηξεηηθή Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα 
Κηθξέο 

νκάδεο 
Άιιε 

39 -- -- -- 3 4,5 ΛΑΗ Ξξναηξεηηθή 

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Ρν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ  

Νδεγό Ππνπδώλ; (Λαη/Όρη) 

Πειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

πάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο; 

(Λαη/Όρη) 

Γηεύζπλζε URL 

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 

αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από 

ηνπο θνηηεηέο; (Λαη/Όρη) 

ΛΑΗ πό θαηαζθεπή ΛΑΗ 

 

http://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2015/03525/management-human-resources-3-years-bsc/
http://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2015/03525/management-human-resources-3-years-bsc/
http://business.leeds.ac.uk/undergraduate/ba-management-and-the-human-resource/
http://business.leeds.ac.uk/undergraduate/ba-management-and-the-human-resource/
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/managementwithhumanresources/
http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught/human-resource-management-msc/overview/
http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught/human-resource-management-msc/overview/
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ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Γηδαθηέα Ύιε 

ΗΗ.1.1 Ξόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ 
καζήκαηνο; 

ΡΝ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2014-15 

ΗΗ.1.2 πάξρεη 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. Gomez-Mejia L., Balkin D, Cardy R., 2014. Γηνίθεζε Αλζξώπηλσλ Ξόξσλ. Δθδόζεηο BROKEN 

HILL PUBLISHERS LTD 

2. ΞΑΞΑΙΔΜΑΛΓΟΖ Λ, ΚΞΝΟΑΛΡΑΠ Γ, 2003. ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ. Δθδόζεηο 

ΓΔΩΟΓΗΑ ΠΩΡ. ΚΞΔΛΝ 

3. ΑΛΛΑ – ΚΑΟΗΑ ΚΝΕΑ – ΙΑΕΑΟΗΓΖ, 2006. ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ. Δθδόζεηο 

ΘΟΗΡΗΘΖ 

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

Λαη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. 

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

100% 

ΗΗ.2.3 Ξαξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Λαη, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη 

 Ρδσξηδάθεο Θ., Ρεξδίδεο Θ., 2004.Γηνίθεζε Αλζξώπηλσλ Ξόξσλ Γηνίθεζε Ξξνζσπηθνύ. 

Δθδόζεηο ROSILI ΔΚΞΝΟΗΘΖ - ΔΘΓΝΡΗΘΖ Κ.ΔΞΔ 

ΗΗ.2.4 Ξώο 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 Ξώο κεζνδεύεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε 
θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

Ρνπο εθπαηδεύνπκε λα ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο - βηβιηνζήθεο, ρξήζε ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ ΡΔΗ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

ΗΗ.3.3 Νξγαλώλεηε 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 ζεωξεηηθό 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 
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ΗΗ.5.1 Ρξόπνη 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  Σ 

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

Ξξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):  

Θαη’ νίθνλ εξγαζία: Σ 

Ξξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο: Σ 

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:  

Άιια * :  

* Ξεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο. 

 

 

Ξαξαθνινπζνύληαη 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 Ξώο 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. 

Σξεζηκνπνηείηαη αίζνπζα ηνπ Ρκήκαηνο 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 Ππνπδαζηήξηα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν σώπυν, ηος εξοπλιζμού και ηηρ 

διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

πάξρνπλ ζπνπδαζηήξηα ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΡΔΗ, επαξθή θαη θαηάιιεια ζηα νπνία 
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πέξαλ ησλ ηξαπεδηώλ γηα κειέηε ππάξρνπλ θαη Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο κε ζπλερή δηαζύλδεζε 

ζην δηαδίθηπν. Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ ΡΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο ζπνπδαζηέο ζην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. 

ΗΗΗ.1.5 Σξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθό Ινγηζκηθό θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

 

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

ΛΑΗ 

ΗΗΗ.1.7 Ξώο 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. 

Ηθαλνπνηεηηθή 

 

ΙΙΙ.2 Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) 

ΗΗΗ.2.1 Σξεζηκνπνηνύληαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο θαη πώο; 

Λαη, ρξεζηκνπνηνύληαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο 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 
ςειώλ Ραρπηήησλ ηνπ ΡΔΗ. 

ΗΗΗ.2.2 Σξεζηκνπνηνύληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΡΞΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα). 

ΝΣΗ 

 

ΗΗΗ.2.3 Σξεζηκνπνηνύληαη ΡΞΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Ξώο; 

ΝΣΗ 

ΗΗΗ.2.4 Σξεζηκνπνηείηε ΡΞΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Ξώο; 

ΝΣΗ 

ΗΗΗ.2.5 Σξεζηκνπνηείηε ΡΞΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Ξώο; 

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 Ρκήκαηνο. Ρν εξσηεκαηνιόγην 

βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. 

V.2 Πώο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ;  

Ρα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ αλαιύνληαη κε ζθνπό ηε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο. 

 


