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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 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ρνιή ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σκήκα ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

Σνκέαο ΛΕ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΓΘΩΣΟΠΟΤΚΟ ΙΩΜΣΑΜΣΘΜΟ / ΠΑΜΕΠΘΣΗΛΘΑΙΟ ΤΠΟΣΡΟΦΟ 

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε 
ΠΡΟΑΡΛΟΖΟΛΕΜΑ ΤΣΗΛΑΣΑ ΛΕ ΥΡΗΗ ΣΕΥΜΘΙΩΜ 

ΤΠΟΚΟΓΘΣΘΙΗ ΜΟΗΛΟΤΜΗ 

 

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

3-702 Πξνγξακκαηηζκόο θαη Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Πόξσλ - ERP 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop θαη Data video projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο απαηηείηαη ην 

πξόγξακκα Microsoft Dynamics Nav 

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Η θπξηαξρία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθώλ πόξσλ ζηελ αγνξά, κε ζθνπό ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ / θνηηεηξηώλ ζε απηά. Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ 

θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη παξάιιεια ζηελ 

εμνηθείσζή ηνπ κε απηήλ κέζα ζε πεξηβάιινλ εμνκνίσζεο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο. 

πγθεθξηκέλα, ην κάζεκα «Πξνγξακκαηηζκόο θαη Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Πόξσλ - ERP» 

πεξηιακβάλεη: πεξηγξαθή κεζόδσλ νινθιήξσζεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πόξσλ / πιεξνθνξηώλ κέζα ζε έλα εληαίν ζύζηεκα ζρέζεσλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ, 

ππαιιήισλ, πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ θαη ζπλεξγαηώλ, e-επηρείξεζε, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεκαηηθώλ Πόξσλ (πεξηνρέο εθαξκνγήο, κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο, αμηνιόγεζε, κειέηεο 

πεξηπηώζεσλ), πζηήκαηα Οινθιήξσζεο Δθαξκνγώλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο (αξρηηεθηνληθέο, ηύπνη, 

αμηνιόγεζε), πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηώλ (αξρηηεθηνληθέο, ηύπνη, αμηνιόγεζε), πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (αξρηηεθηνληθέο, ηύπνη, αμηνιόγεζε, RFID, Logistics), Δθκάζεζε 

εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ γηα ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα θαη ρξήζε ηνπ ζηελ πινπνίεζε ζελαξίσλ. 
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Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Κύξηνο εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο είλαη λα παξάγεη γλώζε ζρεηηθά κε ηελ ζρεδίαζε, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Πόξσλ γηα δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο. 

The main learning goal is to deliver knowledge regarding the design, planning and management of 

Enterprise Resources for several procedures and activities. 

 

 

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο, νη θνηηεηέο / θνηηήηξηεο αλακέλεηαη: 

 λα έρνπλ απνθηήζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ERP, 

όζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκό ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πόξσλ θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κηάο επηρείξεζεο, 

 λα γλσξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ελόο ERP ζπζηήκαηνο, 

 λα κπνξνύλ λα αμηνινγνύλ θαη λα επηιέγνπλ ην θαηαιιειόηεξν ERP ζύζηεκα αλάινγα κε ηελ 

επηρείξεζε, 

 λα γλσξίδνπλ ηηο κεζνδνινγίεο εθαξκνγήο ελόο ERP ζπζηήκαηνο ζε κία επηρείξεζε, 

 λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρεηξίδνληαη έλα ERP ζύζηεκα θαη λα επηιύνπλ ζύλζεηα ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα. 

Δπίζεο, κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ εξγαζηεξίνπ, αλακέλεηαη όηη νη θνηηεηέο / θνηηήηξηεο ζα απνθηήζνπλ ηηο 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία εκπνξηθώλ ζπζηεκάησλ ERP. Η εθπαηδεπηηθή 

κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηε ρξήζε απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ γηα πινπνίεζε ζελαξίσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην εξγαζηήξην ζα ρξεζηκνπνηεζεί εκπνξηθό ινγηζκηθό ηόζν γηα νινθιεξσκέλεο ιύζεηο 

δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθώλ πόξσλ όζν θαη εηδηθά γηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηώλ (CRM), γηα 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (SCM), θ.ά. 

 

 

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 ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ηα ERP ζπζηήκαηα 

 θαηαγξάθεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

 πινπνηεί ηνλ αλαζρεδηαζκό επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζε κηα επηρείξεζε ή νξγαληζκό 

 ζρεδηάδεη ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ ERP ζε κηα επηρείξεζε ή νξγαληζκό 

 επηιέγεη ην θαηάιιειν ERP ζύζηεκα πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνύ 

 γλσξίδεη κε αθξίβεηα όια ηα ιεηηνπξγηθά κέξε ελόο ζπζηήκαηνο ERP 

 γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πόξσλ 

 πξνζαξκόδεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε βάζε ηελ εμαξηεκέλε απαίηεζε ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ  

 πξνζαξκόδεη ηηο γεληθέο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ελόο ζπζηήκαηνο ERP 

 

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

 εγθαζηζηά έλα ινγηζκηθό ERP 

 παξακεηξνπνηεί έλα ινγηζκηθό ERP 

 δηαρεηξίδεηαη ηα δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα ινγηζκηθνύ ERP 

 ππνζηεξίδεη ηερληθά ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο ERP 

 πινπνηεί δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ ERP 

 αμηνπνηεί κε επάξθεηα ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ελόο ERP ζπζηήκαηνο 

 

 

 

Αναλσηικός πίνακας 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Α. Θεσξεηηθό θέινο: 

Η ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε επηθεληξώλεηαη ζε 13 ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζε έλα ηξίσξν ε 

θαζεκία θαη είλαη νη αθόινπζεο: 

1. Ση είλαη ην ERP - Φηινζνθία - Γνκή ζπζηεκάησλ - Δμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ ERP 

2. Πώο ρξεζηκνπνηείηαη θαη πώο αλαπηύζζνληαη νη εηαηξίεο κε ην ERP - Ση δηνξζώλεη ην ERP ζε κηα 

επηρείξεζε - Λόγνη απνηπρίαο ελόο ERP 

3. Πιενλεθηήκαηα θαη απόζβεζε ηνπ ERP - Κόζηε εθαξκνγήο θαη ζπληήξεζεο 

4. Μεζνδνινγίεο αλάπηπμεο θαη πξνζαξκνγήο ελόο ERP ζηελ Δπηρείξεζε 

5. Ρύζκηζε ελόο ERP software 

6. Λεηηνπξγία ελόο ERP software 

7. πζηήκαηα Οινθιήξσζεο Δθαξκνγώλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο - Enterprise Application Integration 

(αξρηηεθηνληθέο, ηύπνη, αμηνιόγεζε) 

8. ERP θαη Ηιεθηξνληθό Δκπόξην - e-επηρείξεζε 

9. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηώλ (αξρηηεθηνληθέο, ηύπνη, αμηνιόγεζε) 

10. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηώλ (ιεηηνπξγία) 

11. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (αξρηηεθηνληθέο, ηύπνη, αμηνιόγεζε, RFID, 

Logistics) 

12. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (ιεηηνπξγία) 

13. Case Study 

Α. Theoretic part: 

The theoretic part of the course is mainly organized on 13 units, which are delivered on a 3 hour teaching 

lecture each one of them. The themes of each lecture are the following: 

1. Definition of ERP systems – Philosophy – Structure and evolution of ERP systems. 

2. How enterprises are using aiming to evolve with ERP systems – What an ERP system adjust 

within an enterprise – Reasons for an ERP to fail. 

3. Advantages and depreciation of an ERP system – Πιενλεθηήκαηα θαη απόζβεζε ηνπ ERP – 

Integration and maintenance costs. 

4. Development and adaptation of an ERP system for an enterprise. 

5. Customisation of an ERP sofware 

6. Operation of an ERP software 

7. Enterprise Application Integration (architectures, types, assessment) 
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8. ERP and e-commerce - e-business 

9. Customer Relationship Management Systems (architectures, types, assessment) 

10. Customer Relationship Management Systems (operation) 

11. Supply Chain Management Systems (architectures, types, assessment, RFID, Logistics) 

12. Supply Chain Management Systems (operation) 

13. Case Study 

 

Β. Δξγαζηεξηαθό θέινο: 

Η εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε απνηειείηαη από 13 δίσξα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα:  

1. Δξγαζίεο Δγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνύ Microsoft Dynamics Nav. 

2. Γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ Microsoft Dynamics Nav. Πεξηγξαθή ησλ δηαζέζηκσλ επηινγώλ.  

3. Γεληθή παξακεηξνπνίεζε ζπζηήκαηνο ERP. Δμνηθείσζε ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. 

4. Γεκηνπξγία εηαηξείαο. Παξακεηξνπνίεζε νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

5. Παξακεηξνπνίεζε ππνζπζηήκαηνο γεληθήο ινγηζηηθήο – Λνγηζηηθέο εγγξαθέο 

6. Παξακεηξνπνίεζε Αγνξώλ – Πσιήζεσλ θαη Ηκεξνινγίσλ 

7. Παξακεηξνπνίεζε ππνζπζηήκαηνο πειαηώλ θαη ππνζπζηήκαηνο πξνκεζεπηώλ 

8. Πξνγξακκαηηζκόο Παξαγσγήο – Φαζενιόγηα – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

9. Παξακεηξνπνίεζε Κεληξηθνύ Πιάλνπ Πξνγξακκαηηζκνύ MPS θαη Πξνγξακκαηηζκνύ πξώησλ 

πιώλ - MRP 

10. Δλαιιαθηηθά ζελάξηα παξαγσγήο – πξόηαζε πιηθώλ θαη Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

11. Γηαρείξηζε Παγίσλ θαη Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

12. Γηαρείξηζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο 

13. Οινθιεξσκέλα ζελάξηα ρξήζεο 

 

Β. Laboratory 

The practical part of the course is constituted of 13 two-hours lab lectures:  

1. Installation of Microsoft Dynamics Nav Software. 

2. Familiarisation with the Microsoft Dynamics Nav software environment. Presentation of the 

available actions  

3. Introduction to ERP customization. Familiarisation with basic parameters. 

4. Company creation and customization of the economic management sub-system. 

5. Customization of general ledger – Accounting records. 

6. Customization of Sales and Supply. Record keeping 

7. Customization of client and suppliers subsystems 

8. Production Planning – Phases – Technical Specifications. 

9. Customisation of Master Production Schedule and Material Requirements Planning. 

10. Alternative Production scenarios – materials and Suplly Chain Management 

11. Assets |Management and Human Resources Management 

12. Technical Support of the System 

13.  Complete set of Use Cases 
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Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

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

Σν κάζεκα ηεο «Πξνγξακκαηηζκόο θαη Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Πόξσλ - ERP» δηδάζθεηαη ζε 

αξθεηά Σκήκαηα Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Αλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά ην ηκήκα 

Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ην Σκήκα 

Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαζώο θαη αξθεηά Πνιπηερληθά Σκήκαηα. 

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

Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθώλ πόξσλ απνηειεί δηδαθηηθό αληηθείκελν ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ πνιιώλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνύ, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

1. The London School of Economics and Political Science. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ 

δηεύζπλζε: www.lse.ac.uk 

2. The European Business School London. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ δηεύζπλζε: 

www.ebs.ac.uk 

3. The University of Manchester-Manchester School of Business. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζηελ δηεύζπλζε: www.mbs.ac.uk 

4. The University of Warwick. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ δηεύζπλζε: 

www2.warwick.ac.uk 

 

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) 

7ν   ΤΔ ΤΠ ΚΑ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν ύλνιν 

εβδνκαδηαίσ

λ σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθ

έο 

Μνλάδεο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθί

αο (Ναη/Όρη) 

Δξγαζία ή 

Πξόνδνο (Ναη / 

Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή 

Γηαιέμε

ηο 
Δξγαζηήξηα 

Μηθξ

έο 

νκάδ

εο 

Άιιε 

39 26   5 (3+2) 6 Ναη 
Πξναηξεηηθή 

εξγαζία 

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 Τπό θαηαζθεπή ΝΑΙ 

 

 

http://www.lse.ac.uk/
http://www.ebs.ac.uk/
http://www.mbs.ac.uk/
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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;  

ΓΔΝ ππάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα. 

 

 

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

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

ηνπο θνηηεηέο / θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο δηαλέκεηαη δσξεάλ έλα από ηα αθόινπζα βηβιία κε βάζε 

ηελ επηινγή ηνπο, ε νπνία γίλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ αθαδεκατθνύ εμακήλνπ: 

 Γ. Ισάλλνπ, «Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ - Δθαξκνγή 

ζην Microsoft Business Solutions Navision», εθδόζεηο Αζ. ηακνύιεο, ISBN: 960 351 634 

1, 2006. 

 Γ. Α. Πνιιάιεο, Α. Π. Βνδίθεο, «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ 

Πόξσλ: ηξαηεγηθέο & Δθαξκνγέο», εθδόζεηο Utopia, 2009. 

 Υατλάο Κώζηαο, «Βαζηθά ζέκαηα γηα ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δηαρείξηζεο 

επηρεηξεζηαθώλ πόξσλ (E.R.P.)», εθδόζεηο Γθηνύξδαο Β., ISBN: 9603874590, 2006. 

 

ΙΙ.2.2 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;  

Ναη, κε ζπλερή ελεκέξσζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο 

 

ΙΙ.2.3 Πνην πνζνζηό  ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα; 

100% 

ΙΙ.2.4 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Ωο ζπκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία, πξνηείλνληαη επηπιένλ ηα αθόινπζα βηβιία: 

 Brinkman S. and Zeilenger A. (2001) SAP® R/3 Financial Accounting: Making it Work for 

your Business, Addison Wesley Professional, ISBN: 0201675307. 

 Joseph Brady, Ellen Monk, Bret Wagner, (2001), Concepts in Enterprise Resource Planning, 

Course Technology ISBN: 0619015934. 

 Thomas F. Wallace, Michael H. Kremzar, ERP: Making It Happen: The Implementers' Guide 

to Success with Enterprise Resource PlanningWiley; (July 27, 2001) ISBN: 0471392014. 

 Ross A. Malaga, Δηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, Δθδόζεηο Μ. 

Γθηνύξδα, Αζήλα 2005.  

 Γεκήηξεο Φσιίλαο, Βαζηιηθή Μάλζνπ, Μάξσ Βιαρνπνύινπ, Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Πόξσλ, Δθδόζεηο Αληθνύια, Θεζζαινλίθε 2007  

 Laudon K. C., Laudon J. P., Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, 6ε έθδνζε,Δθδόζεηο 

Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα 2006.  

 



Α.ΓΙ.Π. 7  

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών 

ΙΙ.2.5 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. 

Μέζσ αλαθνηλώζεσλ, ειεθηξνληθώλ ζεκεηώζεσλ 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; 

Ναη 

 

 

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

Μέζσ ηεο αλάζεζεο πξναηξεηηθώλ εξγαζηώλ ηόζν ζην ζεσξεηηθό όζν θαη ζην εξγαζηεξηαθό κέξνο 

ηνπ καζήκαηνο. 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; 

Μέρξη ηώξα όρη, γίλεηαη ζρεδηαζκόο γηα ην επόκελν αθαδεκατθό έηνο λα νξγαλσζνύλ δηαιέμεηο θαη 

επηζθέςεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο (Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη 

ύλδεζκνο Σερλνινγηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Γπηηθήο Διιάδαο) 

 

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% Χ  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  ΝΑΙ 

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

Πξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε): ΝΑΙ 

Καη’ νίθνλ εξγαζία: ΝΑΙ 

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:  

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο: ΝΑΙ 

Άιια * :  

* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο. 
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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 θαη ζηηο εξγαζίεο 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) 

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. 
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ΙΙΙ.1.5 Υξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Microsoft Dynamics Navision. 

 

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

NAI 

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; 

Η δηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε δηαθαλεηώλ (MS 

PowerPoint) νπόηε θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector. Οη δηαθάλεηεο 

απηέο όπσο θαη ην ινηπό εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο πνπ είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα (e-class) ηνπ καζήκαηνο. 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). 

Ναη, νη δηαθάλεηεο πνπ βαζίδνληαη ζην MS PowerPoint. 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video 

projector ώζηε λα ππνδεηθλύεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ν νξζόο ηξόπνο επίιπζεο ησλ αζθήζεσλ κέζσ 

ηνπ ινγηζκηθνύ. Δπηπξόζζεηα, όιν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό (εκεηώζεηο Δξγαζηεξίνπ, Λπκέλεο 

αζθήζεηο βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ, Αλαθνηλώζεηο, θιπ) βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα (eclass) ηνπ 

καζήκαηνο. 

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

Ναη, νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη κε ΣΠΔ σο πξνο ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο. Γηα ην 

εξγαζηεξηαθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη ζηε ρξήζε ηνπ επηιεγκέλνπ 

ινγηζκηθνύ. 

 

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

Ναη, 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. 



Α.ΓΙ.Π. 10  

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών 

ΙV. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

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

ην εξγαζηεξηαθό κέξνο γίλεηαη άκεζε θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ θνηηεηώλ πνπ έρνπλ 

εγγξαθεί ζηηο ζρεηηθέο εξγαζηεξηαθέο νκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. ην ζεσξεηηθό 

κέξνο, ν θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα, είλαη άκεζα δηαζέζηκνο 

κεηά ην πέξαο ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ ησλ θνηηεηώλ.  

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. 

 


