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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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκήκα

ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

Σνκέαο

ΜΓΤ

Όλνκα δηδάζθνληνο /
Βαζκίδα:

ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ / ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε

Οικονομική με έμυαση στην Οικονομική των Επιχειρήσεων

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο
Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό

Τίηλορ Μαθήμαηορ

202

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

Δμνπιηζκόο
καζήκαηνο:

ππνζηήξημεο

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ νπόηε θαη είλαη
απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector.

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό:

Ι.1

Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο

Η δήηεζε, ε πξνζθνξά θαη ε αγνξά. Η αλαδήηεζε ηεο ηζνξξνπίαο. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ
θαηαλαιωηή, ε ρξεζηκόηεηα ηνπ. Η παξαγωγή, νη επηδηώμεηο ηνπ παξαγωγνύ. Η αγνξά θαη νη
πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο νξγάλωζεο ηεο.
Demand, supply and the market. The search for the balance between the contradictions. Consumer
behavior, the maximizing of its usefulness. The production, the producer's aspirations. The market and
the most characteristic forms of its organization.

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξννηθνλνκηθώλ αγνξώλ θαη ησλ ζπληειεζηώλ ηνπο.
The understanding of how the microeconomic markets are working and its various components are
interconnected in an effective functional and rational system.

Ι.2

Μαζεζηαθνί ζηόρνη
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Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηωλ θαηλνκέλωλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θιάδνπ ηωλ νηθνλνκηθώλ, ηνπ ζεωξεηηθνύ πιαηζίνπ ηωλ λόκωλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ηεο
ζεωξεηηθήο θαη πξαθηηθήο δηάζηαζεο ηεο απηόκαηεο ηζνξξνπίαο ηωλ αγνξώλ θαη ηεο αζηάζεηάο
ηνπο
Καηαλόεζε ηνπ ππξήλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαιωηή ωο νξζνινγηθνύ
ππνθεηκέλνπ κεγηζηνπνίεζεο ηεο ρξεζηκόηεηάο ηνπ θαη ηεο παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο κε
πξνζδηνξηζκό ηνπ ηξόπνπ θαη ηωλ κεζόδωλ πνπ παξάγεηαη ν πινύηνο θαζώο θαη ηωλ ηερληθώλ
κέζω ηωλ νπνίωλ κεγηζηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο.
Καηαλόεζε ηεο δηάξζξωζεο ηωλ αγνξώλ θαη ηνπ αληαγωληζηηθνύ πιαηζίνπ, ηωλ
κεζόδωλ θαη ηωλ ηερληθώλ πνπ κεηέξρνληαη νη επηρεηξήζεηο γηα ηνλ ππεξθεξαζκό ηωλ
εκπνδίωλ, ηεο ζεκαζίαο ηωλ κεζόδωλ γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο.

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή)
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα:
 γλσξίδεη ηηο αξρέο γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξννηθνλνκηθώλ αγνξώλ θαη ησλ ζπληειεζηώλ
ηνπο όπσο ν θαηαλαισηήο θαη ε επηρείξεζε
 θαηαλνεί ην νηθνλνκηθό πξόβιεκα, ηελ Κακπύιε Παξαγσγηθώλ Γπλαηνηήησλ θαη ην Οηθνλνκηθό
θύθισκα
 γλσξίδεη ηε Θεσξία Υξεζηκόηεηαο, ηα αμηώκαηα θαη ηηο θακπύιεο αδηαθνξίαο
 θαηαλνεί ηελ Ιζνξξνπία ηνπ θαηαλαισηή θαζώο θαη ηνλ εηζνδεκαηηθό πξνζδηνξηζκό
 γλσξίδεη ηηο κεηαβνιέο εηζνδήκαηνο θαη ηηο θακπύιεο Engel
 θαηαλνεί ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ θαη ηηο ειαζηηθόηεηεο δήηεζεο
 θάλεη ζπγθξηηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (απνηειέζκαηα ππνθαηάζηαζεο – εηζνδεκαηηθό απνηέιεζκα –
θαηώηεξα θιπ αγαζά )
 γλσξίδεη ηελ αγνξαία δήηεζε, ηηο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηηο ειαζηηθόηεηεο θαη
ηηκνιόγεζε
 θαηαλνεί ηε Θεσξία ηεο παξαγσγήο ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν θαη ην λόκν ηεο θζίλνπζαο απόδνζεο
 θαηαλνεί ηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο
 γλσξίδεη ηε Θεσξία ηεο παξαγσγήο ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν θαη ηελ άξηζηε επηινγή παξαγσγηθώλ
ζπληειεζηώλ
 γλσξίδεη ηε Θεσξία ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνύ, ηνπ κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ, ηε Θεσξία ηνπ
κνλνπσιίνπ θαη ηε Θεσξία ηνπ νιηγνπσιίνπ

Familiarization with the methodological approach. Knowledge of the theoretical framework of the laws
of supply and demand, consumer behavior as a rational subject, the structure of markets and of the
competitive framework.

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

ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΡΩΣΗ: «Η ΖΗΣΗΗ, Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΘ Η ΑΓΟΡΑ. Η ΑΝΑΖΗΣΗΗ
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ΣΗ ΘΟΡΡΟΠΘΑ».
ΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ:

ηξεηο εβδνκάδεο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εηζαγωγή ζην αληηθείκελν, βαζηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην.
πζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ λόκωλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Η ζπλνιηθή
αγνξά θαη ν ηξόπνο εμηζνξξόπεζεο.
Understanding how exactly the methodological approach of the phenomena of this
sector of economics is coming through the scientific methods, the theoretical
framework of the laws of supply and demand is being established, the theoretical and
practical dimensions of the automatic balance of markets and their instability are
interconnected.
ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΕΤΣΕΡΗ: «ΤΜΠΕΡΘΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ, Η ΥΡΗΘΜΟΣΗΣΑ
ΣΟΤ. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΘΔΘΩΞΕΘ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ».
ΥΡΟΝΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: πέληε εβδνκάδεο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ζεκειίωζε ηεο επηδίωμεο ηνπ θαηαλαιωηή, νη πεξηνξηζκνί ηνπ θαη ε
κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο. Πξνζέγγηζε ηεο παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο, πξνζδηνξηζκόο
θαη αλάιπζε ηωλ ζπληειεζηώλ ηνπ θόζηνπο, κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηόο ηεο.
Understanding the core of consumer behavior (the consumer as a rational subject of
utility maximization) and how the production process determines the manner and the
methods under which the wealth is produced and the techniques through which the
results of the business are maximized.
ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΡΘΣΗ: «Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΘ ΟΘ ΠΛΕΟΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΕ ΜΟΡΦΕ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ».
ΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ:

πέληε εβδνκάδεο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Οη κνξθέο ηνπ αληαγωληζηηθνύ πιαηζίνπ ζηελ αγνξά, ε κνλνπωιηαθή θαη
νιηγνπωιηαθή δηάξζξωζε, κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο θάζε κνξθήο νξγάλωζεο θαη ηωλ
απνηειεζκάηωλ ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε.
Understanding the structure of markets and competition framework, methods and
techniques that the companies use on seeking overcoming obstacles, the importance of
methods to maximize profit.
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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 δηδάζθεηαη ζε όια ηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ.
Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
Η κηθξννηθνλνκηθή απνηειεί κάζεκα πνιιώλ πξνγξακκάησλ μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ κε αληηθείκελν ηελ
νηθνλνκηθή θαη ηελ δηνηθεηηθή επηζηήκε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
1.

The London School of Economics and Political Science. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε
δηεύζπλζε: http://www2.lse.ac.uk/home.aspx
2. The European Business School London in the UK. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε
δηεύζπλζε: www.ebs.ac.uk
3. The Queen Mary University of London in the UK. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε
δηεύζπλζε: www.qmul.ac.uk
4. University of East Anglia. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε δηεύζπλζε: www.uea.ac.uk

Ι.3

Δίδνο Μαζήκαηνο
Δμάκελν
Τπνρξεσηηθό (Τ),
Γηδαζθαιίαο
Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
1ν – 12ν
(ΤΔ),
Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ)
2ν

Ι.4

Τ

Γηδαζθαιία
Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο
αλά εμάκελν

Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα

Μηθξέο
Άιιε
νκάδεο

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο
(ΔΠ),
Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ),
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ)

Μάζεκα Κνξκνύ (ΚΟ),
Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),
Καηεύζπλζεο (ΚΑ)

ΤΠ

ΚΟ

ύλνιν
Υξήζε
Δξγαζία ή Πξόνδνο
εβδνκαδηαίσλ Γηδαθηηθέο Πνιιαπιήο
(Ναη / Όρη)
σξώλ
Μνλάδεο Βηβιηνγξαθίαο
Τπνρξεσηηθή /
δηδαζθαιίαο
(Ναη/Όρη)
Πξναηξεηηθή

39

4,5

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο;
Οδεγό πνπδώλ; (Ναη/Όρη)
(Ναη/Όρη)
ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο
Γηεύζπλζε URL
ΝΑΙ

ΙΙ.
ΙΙ.1

Τπό θαηαζθεπή

ΝΑΙ

Πξναηξεηηθή

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν
αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από
ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη)
ΝΑΙ

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

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών

Α.ΓΙ.Π.

5

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. Besanko D, Braeutigam R, 2009. Μηθξννηθνλνκηθή. Δθδόζεηο Γ. ΓΑΡΓΑΝΟ - Κ. ΓΑΡΓΑΝΟ
Ο.Δ.
2. Arnold R., 2011. Μηθξννηθνλνκηθή. Δθδόζεηο BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
3. ΠΑΠΑΓΟΓΓΟΝΑ Θ, 2013. ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ
ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Δθδόζεηο ΘΔΟΓΩΡΟ ΠΑΠΑΓΟΓΓΟΝΑ
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 θαη ηεο αληίζηνηρεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

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.

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);
Μέζσ ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαιακβάλνπλ.

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;
Γηαζεκαηηθή εκεξίδα παξνπζίαζεο εξγαζηώλ θαη επξείαο ζπκκεηνρηθήο αλαηξνθνδνηηθήο
ζπδήηεζεο ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ.

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%

σ

60-80%

ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
ΙΙ.5.1 Σξόπνη Αμηνιόγεζεο;
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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:
Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:

Υ

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:
Άιια * :
* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο.

Γηαζεκαηηθή εκεξίδα παξνπζίαζεο εξγαζηώλ θαη επξείαο ζπκκεηνρηθήο αλαηξνθνδνηηθήο
ζπδήηεζεο ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ.

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;
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.
Υξεζηκνπνηείηαη αίζνπζα 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
επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ.

σώπυν,

------

ΙΙΙ.1.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηόο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ;
------
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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)
------

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;
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).
ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΩΝ

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο;
- -----------

ΙΙΙ.2.4 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο;
ΟΥΙ
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ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ

ΙV.1 αο θνηλνπνηείηαη θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα θαη
πόηε;
Γπλαηόηεηα απηόκαηεο αλαδήηεζεο όηαλ νινθιεξσζνύλ νη εγγξαθέο.
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
Καηαλνκή Βαζκώλ (% θνηηεηώλ)
Έηνο

0 – 3,9

4 – 4,9

5 – 5,9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέζορ όπορ
Βαθμολογίαρ
(ζύνολο θοιηηηών)

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.
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