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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

ΠΑΣΡΩΝ

ρνιή

ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκήκα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ

Σνκέαο

ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ

Όλνκα δηδάζθνληνο /
Βαζκίδα:

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΑΡΤΩΣΗ, ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ/ΣΑΣΙΣΙΚΗ

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο
Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό

Τίηλορ Μαθήμαηορ

205

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

Δμνπιηζκόο
καζήκαηνο:

ππνζηήξημεο

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.

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό:

Ι.1

Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο
 Βξαρππξόζεζκεο Οηθνλνκηθέο Πξάμεηο
 Απιόο Σόθνο
 Πξνεμόθιεζε Δμσηεξηθή-Δζσηεξηθή
 Ιζνδύλακα Γξακκάηηα
 Μαθξνρξόληεο Οηθνλνκηθέο Πξάμεηο
 Αλαηνθηζκόο
 Αλάινγα Ιζνδύλακα Δπηηόθηα
 Οηθνλνκηθή Ιζνδπλακία ζηνλ Αλαηνθηζκό
 Ράληεο
 Γάλεηα
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Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Ο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα αλαθεξζνύλ νη πην βαζηθέο εθαξκνζκέλεο έλλνηεο ησλ Μαζεκαηηθώλ
πνπ ζπλαληώληαη ζηελ Οηθνλνκία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Γηαρείξηζε θαη Οξγάλσζε ησλ
Δπηρεηξήζεσλ . Ο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπνπδαζηέο καζεκαηηθέο γλώζεηο
θαηάιιειεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ηξέρνπζεο εκπνξηθέο θαη γεληθόηεξα ζηηο νηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο. Σα Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά παξέρνπλ θαηάιιειεο γλώζεηο γηα ηνλ δαλεηζκό θαη ηελ
επέλδπζε ρξεκάησλ κε ηνλ πην ζώθξνλα θαη ελδεδεηγκέλν ηξόπν.
The purpose of this course is to state the most basic concepts of Applied Mathematics encountered in
Economy and more specifically in Management and Organization of Enterprise. The aim of the course is
to equip students with appropriate mathematical knowledge used in current commercial and financial
transactions in general. The Mathematics of Finance provide appropriate knowledge for borrowing and
investing money in the most prudent and appropriate manner.

Ι.2

Μαζεζηαθνί ζηόρνη
Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ.
Να απνθηήζεη ν θνηηεηήο καζεκαηηθέο-νηθνλνκηθέο γλώζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ επίιπζε ησλ
δηαθόξσλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ.
Να εμνηθεησζεί κε έλαλ καζεκαηηθό ηξόπν ζθέςεο πνπ ζα ηνπ δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα
θαηαλνήζεη πην εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο
Να ρξεζηκνπνηνύλ ηα νηθνλνκηθά καζεκαηηθά γηα ηε θαηαλόεζε ελλνηώλ γηα ηε ιύζε
πξνβιεκάησλ άιισλ καζεκάησλ

The
students
will
understand
the
basic
concepts
of
financial
mathematics,
the mathematical-economic informations which are relevant to solving various business problems.
Be familiar with a mathematical way of thinking that will enable you to understand more advanced
concepts
To use financial mathematics for understanding concepts to solve problems other courses

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή)
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα:
 θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ
 απνθηήζεη καζεκαηηθέο-νηθνλνκηθέο γλώζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθόξσλ
επηρεηξεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ
 εμνηθεησζεί κε έλαλ καζεκαηηθό ηξόπν ζθέςεο πνπ ζα ηνπ δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζεη πην
εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο
 ρξεζηκνπνηεί ηα νηθνλνκηθά καζεκαηηθά γηα ηε θαηαλόεζε ελλνηώλ γηα ηε ιύζε πξνβιεκάησλ άιισλ
καζεκάησλ
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After completion of the theoretical part of the course the student will be able to solve simple interest
problems, compounding. To tackle various problems Rand and loans. Using financial mathematics for
understanding concepts to solve problems of other subjects.

Αναλσηικός πίνακας 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
1Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΑΠΛΟ ΣΟΚΟ-ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ
2Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΑΠΛΟ ΣΟΚΟ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
3Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΑΠΛΟ ΣΟΚΟ-ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ
4Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΑΠΛΟ ΣΟΚΟ-ΙΟΓΤΝΑΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΑ
5Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΝ ΑΠΛΟ ΣΟΚΟ
6Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΑΝΑΣΟΚΙΜΟ-ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ
7Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΜΔ ΑΝΑΣΟΚΙΜΟ
8Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΣΟΝ ΑΝΑΣΟΚΙΜΟ
9Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΙΟΓΤΝΑΜΑ ΔΠΙΣΟΚΙΑ
10Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΝ ΑΝΑΣΟΚΙΜΟ
11Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΡΑΝΣΔ
12Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΡΑΝΣΩΝ
13Η ΒΓΟΜΑΓΑ: ΓΑΝΔΙΑ

1H WEEK 1: SIMPLE INTEREST-BASIC DEFINITIONS
2H WEEK:SIMPLE INTEREST-PROBLEMS
3H WEEK:SIMPLE INTEREST-DISCOUNTING
4H WEEK:SIMPLE INTEREST-EQUIVALENT BILLS
5H WEEK:APPLICATIONS IN SIMPLE INTEREST
6H WEEK: ANATOKISMOS-BASIC CONCEPTS
7H WEEK: DISCOUNTING WITH COMPOUNDING
8H WEEK: REPLACEMENT INVESTMENTS IN COMPOUNDING
9H WEEK: BROKEN AND EQUIVALENT RATES
10H WEEK: APPLICATIONS IN COMPOUNDING
11H WEEK: RANTES
12H WEEK: APPLICATIONS
13H WEEK: LOANS

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο
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Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
Δ ΟΛΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΧΝ ΣΗ ΥΧΡΑ
Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
Δ ΟΛΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ

Ι.3

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

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

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

ΤΠ

ΚΟ

Τ
Ι.4

Γηδαζθαιία
Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο
αλά εμάκελν

Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα

Μηθξέο
Άιιε
νκάδεο

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

13

4

5,5

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

ΝΑΙ

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ

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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Γηδαθηέα Ύιε
ΙΙ.1.1 Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ
καζήκαηνο;
ΙΟΤΝΙΟ 2013

ΙΙ.1.2

Τπάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα θαη πώο ην αληηκεησπίδεηε;

ΟΥΙ

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα
ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.



Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Γ. Κνύγηαο, Γ. Γεσξγίνπ
Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Β. Υνπβαξδάο
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ΙΙ.2.2

Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;

ΙΙ.2.3 Πνην πνζνζηό ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα;
100%

ΙΙ.2.4

Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ;

ΝΑΙ

ΙΙ.2.5

Πώο γλσζηνπνηείηε ζηνπο θνηηεηέο ηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο, ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη ηνλ
ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπο;

ΜΔΩ ΙΝΣΔΡΝΔΣ

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);
ΜΔ ΥΡΗΗ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Μαζεκαηηθά γηα Οηθνλνκνιόγνπο, Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Σόκνο Α, . άζζαινο, Α.
Παιαηζόο, Α. Αιεμαλδξόπνπινο
 Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Υ. Φξάγθνο
 Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Γ. Παπακηραήι
 Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία Σξαπεδηθώλ Δξγαζηώλ, Θ. Απνζηνιόπνπινο
 Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, Π. Κηόρνο, Α. Κηόρνο
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;

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%

V

20-40%

40-60%

60-80%

ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών
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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

V

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ
Πξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):
Καη’ νίθνλ εξγαζία:
Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:
Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:
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;
ΤΠΑΡΥΔΙ Η ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΝΑ ΓΟΤΝ ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΣΟΤ

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.
ΓΙΑ ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΑΙ ΔΝΑ ΜΔΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ ΜΔ
PROJECTOR ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΙΙΙ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα:
Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν επγαζηηπιακών
επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ.

σώπυν,

ηος

Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί επηά (7) Δξγαζηήξηα ζε ηξία (3) δηαθνξεηηθά θηίξηα ζπλνιηθήο
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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.

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

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.
ΑΡΚΔΣΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ
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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).
Με ππνινγηζηέο θαη κε ην e-class

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο;
Γηδαζθαιία κε πξνβνιή δηαθαλεηώλ

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.

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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ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ

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

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)

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.
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