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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 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ρνιή ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σκήκα ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

Σνκέαο ΜΔ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
Γρ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ /ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΤΠΟΣΡΟΦΟ 

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε Βελτιστοποίηση Αλγορίθμων 

 

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

3-703 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

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 Excel θαη Microsoft Access 

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Σν κάζεκα πξαγκαηεύεηαη ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο 

ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο. ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη πεξηιακβάλνληαη : ε έλλνηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξία, νξηζκόο θαη ζπληζηώζεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (Π), ην Π θαη νξγαλσηηθή δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ, ζρεδηαζκόο, 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Π, νξγαλσηηθέο αιιαγέο, ν θύθινο δσήο ησλ Π, δηαγξάκκαηα ξνήο 

δεδνκέλσλ, ηερλνινγία ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνύ, νξγάλσζε δεδνκέλσλ, βαζηθέο 

έλλνηεο νξγάλσζεο θαη πξνζπέιαζεο αξρείσλ, βάζεηο δεδνκέλσλ, νξγάλσζε αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Κύξηνο εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο είλαη ε αλάιπζε θαη θαηαλόεζε ησλ θαηεγνξηώλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θαη ε εθαξκνγή απηώλ ζηνπο δηαθόξνπο ηύπνπο νξγαληζκώλ.  

The main educational objective is the analysis and understanding of the categories of information 

management systems and their application to different types of organizations. 
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Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 Να θαηαλοούλ ηε λέα θοηλφληθή θαη οηθολοκηθή πραγκαηηθόηεηα θαη λα 

γλφρίδοσλ ηελ έλλοηα θαη ηο περηετόκελο ηφλ Πιεροθορηαθώλ Σσζηεκάηφλ 

Δηοίθεζες ποσ τρεζηκοποηούληαη ζηης επητεηρήζεης. 

 Να αλαιύοσλ ζε βάζος, αλά επίπεδο δηοηθεηηθής ιεηηοσργίας θαη δηάρζρφζες, 

ηο ρόιο θαη ηε ζεκαζία ηφλ Πιεροθορηαθώλ Σσζηεκάηφλ Δηοίθεζες γηα ηε 

λέα υεθηαθή επητείρεζε. 

 Να αληηκεηφπίδοσλ ηελ αλάισζε θαη ηο ζτεδηαζκό ελός Πιεροθορηαθού 

Σσζηήκαηος Δηοίθεζες φς κηα ζσζηεκαηηθή κεζοδοιογία αλάισζες θαη 

ζτεδηαζκού ζσζηεκάηφλ. 

 

 Understand the new social and economic reality and know the meaning and 

content of Management Information Systems used in business. 

 To analyze in depth, at administrative level and structure, the role and 

importance of Management Information Systems for the new digital business. 

 To address the analysis and design of Information Management System as a 

systematic methodology for analysis and systems design. 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

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

λα: 

 θαηαλνεί ηε λέα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη λα γλσξίδεη ηελ έλλνηα θαη ην 
πεξηερόκελν ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

 αλαιύεη ζε βάζνο, αλά επίπεδν δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάξζξσζεο, ην ξόιν θαη ηε ζεκαζία ησλ 
Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο γηα ηε λέα ςεθηαθή επηρείξεζε 

 αληηκεησπίδεη ηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκό ελόο Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο σο κηα 
ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνύ ζπζηεκάησλ 

 θαηεγνξηνπνηεί ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ θαιύπηνπλ 

 αλαγλσξίδεη ηελ θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη 

 πξνζδηνξίδεη ηα θαηάιιειν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα πνπ απαηηείηαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα ηεο 
ηεξαξρηθήο δνκήο κηαο επηρείξεζεο 

 γλσξίδεη εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα θαη ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ . 

 

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

ζέζε λα: 

 θαηαζθεπάδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηζηνζειίδεο κε ηε ρξήζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ  

 δηαρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί πζηεκάησλ Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ 

 δηαρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 

 δηαρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 δηαρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αλνηρηώλ δεδνκέλσλ 
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 Categorize information systems as needed covering. 

 Recognize the appropriate technological infrastructure required. 

 Identify the appropriate information system required depending on the level of the hierarchical 
structure of a company. 

 To address the analysis and design of an Information Management System as a systematic 
methodology for analysis and systems design. 

 

 

 

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

Α. Θεωρητικός άξονας 

Μάζεκα 1ν : Βαζηθέο έλλνηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, Βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο – Πεξηγξαθή Λεηηνπξγηώλ, Γηαζηάζεηο Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο. 

Μάζεκα 2ν : Τπνδνκή ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ, Δμέιημε ππνδνκήο ΙΣ, πζηαηηθά Τπνδνκήο, 

ύγρξνλεο ηάζεηο ζηηο πιαηθόξκεο πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ ππνινγηζηώλ. 

Μάζεκα 3ν : Δπηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο, Πνιηηηθή, θνπιηνύξα θαη Πεξηβάιινλ νξγαληζκνύ, 

Αληίθηππν ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηνπο νξγαληζκνύο, Η ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο . 

Μάζεκα 4ν : πζηήκαηα πλεξγαζίαο, ζπλεξγαηηθά εξγαιεία θαη πεξηβάιινληα ζπλεξγαζίαο 

βαζηζκέλα ζην δηαδίθηπν. 

Μάζεκα 5ν : Βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ, πζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ.  

 Μάζεκα 6ν : Γηαθξηηνπνίεζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ κε βάζε ηηο νκάδεο 

δηαρείξηζεο – πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο πλαιιαγώλ. 

Μάζεκα 7ν : Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

Μάζεκα 8ν : πζηήκαηα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο.  

Μάζεκα 9ν : πζηήκαηα Γηαζύλδεζεο ηνπ νξγαληζκνύ – πζηήκαηα ρεδηαζκνύ Δπηρεηξεζηαθώλ 

Πόξσλ. 

Μάζεκα 10ν : Οινθιήξσζε επηρεηξεζηαθώλ εθαξκνγώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ δηεξγαζηώλ. 

Μάζεκα 11ν : πζηήκαηα δηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, πζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

εθηέιεζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

Μάζεκα 12ν : πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ 

Μάζεκα 13ν : πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλώζεο 

 

Β. Εργαστηριακός άξονας 

Μάζεκα 1ν : Έλλνηα πιεξνθνξίαο θαη εμόξπμεο δεδνκέλσλ. 

Μάζεκα 2ν : Υξήζε ζπλαξηήζεσλ ζην Excel γηα εμόξπμε δεδνκέλσλ. 

Μάζεκα 3ν : Δθαξκνγή θίιηξσλ θαη θξηηεξίσλ ζην Excel. 

Μάζεκα 4ν : Γεκηνπξγία θαη αλάιπζε ζπγθεληξσηηθώλ πηλάθσλ ζην Excel. 

Μάζεκα 5ν : Γεκηνπξγία θαη αλάιπζε ζπγθεληξσηηθώλ γξαθεκάησλ ζην Excel.  

 Μάζεκα 6ν : Δηζαγσγή ζηελ Access θαη αλάιπζε βαζηθώλ ελλνηώλ. 

Μάζεκα 7ν : Έλλνηα νληόηεηαο θαη δεκηνπξγία πηλάθσλ 
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Μάζεκα 8ν : Ιδηόηεηεο πεδίσλ θαη πξνζαξκνγή κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ.  

Μάζεκα 9ν : Γεκηνπξγία ζρέζεσλ νληνηήησλ. 

Μάζεκα 10ν : Έλλνηα θαλνληθνπνίεζεο θαη βαζηθέο εθαξκνγέο. 

Μάζεκα 11ν : Δμαγσγή – πξνβνιή δεδνκέλσλ κε εθαξκνγή θξηηεξίσλ ζηελ Access. 

Μάζεκα 12ν : Γεκηνπξγία θαη αλάιπζε ζπγθεληξσηηθώλ πηλάθσλ ζηελ Access. 

Μάζεκα 13ν : Γεκηνπξγία θαη αλάιπζε ζπγθεληξσηηθώλ γξαθεκάησλ ζηελ Access. 

 

A. Theoretical axis 

Lesson 1: Basic concepts of information technology and information systems, Basic IT System 

functions - Functions, Information System Dimensions. 

Lesson 2: Infrastructure of Information Technology, Infrastructure Development IT 

Infrastructure Components, Current trends in hardware platforms and computer software. 

Lesson 3: business processes, policy, culture and organization Environment Impact of 

information systems in organizations, the use of information systems to achieve competitive 

advantage. 

Lesson 4: Cooperation Systems, collaborative tools and collaborative environments based on the 

internet. 

Lesson 5: Databases and information management, database management systems. 

 Lesson 6: Discretization and analysis of information systems based on management teams - 

Transaction Processing Systems. 

Lesson 7: Management Information Systems, Decision Support Systems 

Lesson 8: Systems Business Intelligence. 

Lesson 9: the organization Interface Systems - Enterprise Resource Planning Systems. 

Lesson 10: integration of enterprise applications and business processes. 

Lesson 11: Supply chain management systems, supply chain planning and execution systems 

12th Course: Customer Relationship Management Systems 

Lesson 13: Knowledge Management Systems 

 

B. Laboratory axis 

Lesson 1: Concept Information and data mining. 

Lesson 2: Using functions in Excel for data mining. 

Lesson 3: Apply filters and criteria to Excel. 

Lesson 4: Creating and analysis of pivot tables to Excel. 

Lesson 5: Creating and analyzing pivot charts in Excel. 
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 Lesson 6: Introduction to Access and analysis of key concepts. 

Lesson 7: Entity Concept and create tables 

Lesson 8: Properties fields and adaptation based on the data categories. 

Lesson 9: Creating Entity Relationships. 

Lesson 10: Concept normalization and key applications. 

Lesson 11: Export - projection data by applying the criteria in Access. 

12th Lesson: Creating and analysis of pivot tables in Access. 

Lesson 13: Creating and analyzing pivot charts in Access. 

 

 

 

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 αξθεηά ηδξύκαηα 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, θπξίσο ζε ζρνιέο ζεηηθώλ επηζηεκώλ αιιά θαη σο 

αλαπόζπαζην κέξνο ησλ καζεκάησλ ζε ζρνιέο θνηλσληθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη:  

Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (http://www.aueb.gr/) 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ (http://www.upatras.gr/) 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://www.unipi.gr/) 

 

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

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο απνηεινύλ δηδαθηηθό κάζεκα πνιιώλ πξνπηπρηαθώλ θαη 

κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

Massachusetts Institute of Technology (http://web.mit.edu/) 

London School of Economics and Political Science (http://www.lse.ac.uk/home.aspx) 

 

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

Γηδαθηηθ

έο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Δξγαζία ή 

Πξόνδνο (Ναη / 

http://www.aueb.gr/
http://www.upatras.gr/
http://www.unipi.gr/
http://web.mit.edu/
http://www.lse.ac.uk/home.aspx
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Γηαιέμε

ηο 
Δξγαζηήξηα 

Μηθξ

έο 

νκάδ

εο 

Άιιε 

λ σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Μνλάδεο Βηβιηνγξαθί

αο (Ναη/Όρη) 

Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή 

52 13   5 (4+1) 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 

 

 

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;  

Όρη 

 

 

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: 

1. Wallace Patricia , Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, εθδόζεηο Κξηηηθή ΑΔ, ISBN: 978-

960-218-886-6, 2014. 

2. KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, 

εθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο ΔΠΔ, 11ε Ακεξηθάληθε Έθδνζε, ISBN: 978-960-461-623-7, 2014.  

3. Γηαλλαθόπνπινο Γ., Παπνπηζήο Ι., Γηνηθεηηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, 2ε έθδνζε, 

ύγρξνλε Δθδνηηθή ΔΠΔ, ISBN: 978-960-6674-78-5, 2012. 

4. ΒΟΤΣΙΝΑ, ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ, ISBN: 960876551Χ, 2003. 

 

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; 
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100% 

 

 

ΙΙ.2.4 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Ωο ζπκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία, πξνηείλνληαη επηπιένλ ηα αθόινπζα βηβιία: 

 David Avison, Guy Fitzgerald, Αλάπηπμε Πξνεγκέλσλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, 

ΔΚΓΟΔΙ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΔΠΔ, 2007. 

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

Γθηνύξδα, Αζήλα 2005.  

 

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; 

Όρη 

ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 
Καηά ηελ εθηίκεζή ζας, ηη ποζοζηό θοηηεηώλ θαηά κέζο όρο παραθοιοσζεί ηο ζεφρεηηθό κέρος ηοσ καζήκαηος; 

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: ΝΑΙ 

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:  
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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 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 ε πξνβιεπόκελε αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ. 

Γηαηίζεηαη πξνβνιηθό θαη θιηκαηηζκό 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: 
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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) 

Υξεζηκνπνηνύληαη ηα MS Access θαη MS Excel κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ηεο 

εμόξπμεο δεδνκέλσλ κε βάζε ηε δεηνύκελε πιεξνθνξία. 

 

 

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

Η βηβιηνγξαθία πνπ πξνζθέξεηαη από ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηδξύκαηνο είλαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθή. 

Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δηεζλώλ πεξηνδηθώλ ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν. 

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 (eclass) 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, θαζώο θαη ε πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνύ 

πιηθνύ κε παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ. 

 

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. 
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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 

2007-2006        

2006-2005        

2005-2004        

2004-2003        

2003-2002        

 

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. 

 

 

 

 

  

 

 

 


