Α.ΓΙ.Π.

1

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σπκπιεξώλεηαη κε επζύλε ηνπ θάζε δηδάζθνληνο
ρσξηζηά γηα θαζέλα από ηα εμακεληαία πξν-ή θαη κεηά-πηπρηαθά καζήκαηα
Ι.

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Παλεπηζηήκην

ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

ρνιή

ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκήκα

ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

Σνκέαο

ΜΔ

Όλνκα δηδάζθνληνο /
Βαζκίδα:

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΑΣΟΜΑΣΗ / ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε

ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο
Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό

Τίηινο Μαζήκαηνο

2-702

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΩΛΗΔΩΝ

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
Σν κάζεκα αλαιύεη ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ
ζύγρξνλε επηρείξεζε πνπ έρεη πξνζαλαηνιηζκό ζηελ αγνξά. Δμεηάδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη
δηνίθεζεο πσιήζεσλ, πξνζσπηθήο πώιεζεο θαη αζρνιείηαη κε ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηνπο,
θαιύπηνληαο όιεο ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πσιήζεσλ όπσο ηνλ εληνπηζκό θαη δηαρείξηζε ηνπ
πξνζσπηθνύ ησλ πσιήζεσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε αλάιπζε ηεο
απόδνζεο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη ησλ πσιεηώλ, ην θαζνξηζκόο ηνπ ξόινπ θαη ησλ ζρεδηαζκό ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθόηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. .

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος
ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζύγρξνλσλ εμειίμεσλ
ζηελ νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ, θαιύπηνληαο όιεο ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πσιήζεσλ δίλνληαο
έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε αλάιπζε ηεο απόδνζεο ησλ πσιεηώλ κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο.

Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε – Δξσηεκαηνιόγην Φνηηεηώλ

Α.ΓΙ.Π.

2

Main Educational Objective
The aim of the course is the understanding of the terms, the content and the current developments in the
organization of sales, covering all the administrative functions of sales focusing on issues relating to the
performance analysis of sellers to increase their effectiveness.

Ι.2

Μαζεζηαθνί ζηόρνη


Η παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα πσιήζεσλ.



Η παξνπζίαζε κεζόδσλ θαη ηερληθώλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ-ζρεδίσλ
απόθηεζεο, εθπαίδεπζεο, αληακνηβήο, αμηνιόγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πσιεηώλ.



Η θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκόο απνηειεζκαηηθόηεξεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ηκήκαηνο
πσιήζεσλ κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο ηνπ.



Provision of specific theoretical knowledge in sales.



Presentation methods and techniques for the preparation and implementation of programs and
projects acquisition, training, remuneration, evaluation and utilization of sellers.



Better organization and planning more effective strategy of sales department in order to increase
efficiency.

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα

Με την ολοκλήρωση τοσ μαθήματος οι υοιτητές θα είναι σε θέση να:


Καηαλνήζνπλ ην ξόιν ησλ πσιήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ.



Καηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο πώιεζεο.



Καηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο αγνξαζηηθήο απόθαζεο



Καηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξόβιεςεο ησλ πσιήζεσλ.



Καηαλνήζνπλ ην κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο πσιήζεσλ.



Αλαιύνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ - ζρεδηαζκνύ, πινπνίεζεο, εθαξκνγήο θαη αμηνιόγεζεο
ειέγρνπ ησλ πσιήζεσλ.



Υξεζηκνπνηνύλ ηηο θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία πσιήζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην
ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ έρνπλ απνθηήζεη.



Αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο ρεηξηζκνύ δηνίθεζεο ησλ πσιήζεσλ σο εξγαιείνπ αύμεζεο ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο επηρείξεζεο.

Learning outcomes:
Upon completion of this course you will be able to:


Sales within the marketing strategy.

• Understand the process of selling.
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• Understand the process of purchasing decision.
• Understand the importance of selling forecasting.
• Understand the model of organization and administration sales.
• Analyze the concepts of programming- design, deployment, implementation and evaluation of control
sales.
• Use the appropriate methodologies and tools’ sales based on the theoretical foundation that have been
acquired.
• Develop sales management handling skills as a tool of increasing the company's competitiveness

Αναλσηικός πίνακας 15 εβδομαδιαίων μαθημάηων
Η αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο ζπλίζηαηαη ζε δύν δηαθξηηνύο άμνλεο:
Α. Θεσξεηηθόο
1. Ο ξόινο ησλ πσιήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ
2. Οξγάλσζε δηαδηθαζίαο πώιεζεο
3. Γηαδηθαζία ιήςεο αγνξαζηηθήο απόθαζεο
4. Μνξθέο – Σύπνη Πσιήζεσλ
5.

Πξόβιεςε πσιήζεσλ

6. Καζνξηζκόο ζηόρσλ πσιήζεσλ
7.

ρεδηαζκόο πεξηνρήο πώιεζεο

8. Καζνξηζκόο κεγέζνπο δύλακεο πσιεηώλ
9. Οξγάλσζε δύλακεο πσιεηώλ
10. ηξαηνιόγεζε, επηινγή θαη πξόζιεςε πσιεηώλ
11. Δθπαίδεπζε πσιεηώλ
12. Τπνθίλεζε θαη ακνηβή πσιεηώλ
13. Δπηηήξεζε θαη αμηνιόγεζε πσιεηώλ
14. Αλάιπζε πσιήζεσλ θόζηνπο θαη απόδνζεο
15. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο ησλ πσιήζεσλ.

Β. Δξγαζηεξηαθόο
Ο άμνλαο θαιύπηεηαη από ηελ πινπνίεζε 15 εξγαζηεξηαθώλ σξώλ θαηά ηηο νπνίεο ν ζπνπδαζηήο
αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε εξγαζίαο θαη ηελ παξνπζίαζή ηεο. Η εξγαζία ζα εμειίζζεηαη ζύκθσλα κε
ηελ παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ζεσξεηηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ ζεκάησλ. ηα ζέκαηα ησλ
εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ ζα αλαιύνληαη κέζσ παξαδεηγκάησλ θαη αζθήζεσλ ηα αληίζηνηρα ζέκαηα
ηνπ ζεσξεηηθνύ άμνλα.
1. Αλάπηπμε ηνπ ξόινπ ησλ πσιήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ. Αλάπηπμε ηνπ
ζθνπνύ ηεο εξγαζίαο. Αλάζεζε εξγαζίαο.
2. Οξγάλσζε δηαδηθαζίαο πώιεζεο
3. Γηαδηθαζία ιήςεο αγνξαζηηθήο απόθαζεο
4. Μνξθέο – Σύπνη Πσιήζεσλ
5.

Πξόβιεςε πσιήζεσλ

6. Καζνξηζκόο ζηόρσλ πσιήζεσλ
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ρεδηαζκόο πεξηνρήο πώιεζεο

8. Καζνξηζκόο κεγέζνπο δύλακεο πσιεηώλ
9. Οξγάλσζε δύλακεο πσιεηώλ
10. ηξαηνιόγεζε, επηινγή θαη πξόζιεςε πσιεηώλ
11. Δθπαίδεπζε πσιεηώλ
12. Τπνθίλεζε θαη ακνηβή πσιεηώλ
13. Δπηηήξεζε θαη αμηνιόγεζε πσιεηώλ
14. Αλάιπζε πσιήζεσλ θόζηνπο θαη απόδνζεο
15. Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο.

Analytical table 15 weekly courses
The development of the course consists of two distinct areas:
A. Theoretical
1. The role of sales within the marketing strategy
2. Organize the sales process
3. Process of Purchasing Decision
4. Forms - types of sales
5. Sales forecast
6. Targeting sales
7. Design sales area
8. Specify size force of sellers
9. Tour power of sellers
10. Recruitment, selection and recruitment of sellers
11. Training sellers
12. Motivation and reward of sellers
13. Monitoring and evaluation of sellers
14. Sales Analysis cost and performance
15. Information systems evaluation of sales
B. LABORATORY
The axis covered by the implementation of 15 laboratory hours in which the student undertakes
implementation work and its presentation. The work will evolve in accordance with the delivery of their
respective theoretical and laboratory issues. The issues of laboratory courses will be analyzed through
examples and exercises based on relevant issues of theoretical axis.
1.

Development of the role of sales within the marketing strategy. Development of the purpose of
the work. Assignments.

2. Organize the sales process
3. Process of Purchasing Decision
4. Forms - types of sales
5.

Sales forecast

6. Targeting sales
7.

Design sales area
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8. Specify size force of sellers
9. Tour power sellers
10. Recruitment, selection and recruitment of sellers
11. Training sellers
12. Motivation and reward of sellers
13. Monitoring and evaluation of sellers
14. Sales Analysis cost and performance
15. Presentation and evaluation of work

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο
Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
Σε προπτυχιακό επίπεδο το μάθημα ςτην υφιςταμζνη δομή του διδάςκεται ςε ςχολζσ θετικών επιςτημών τησ
τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ ςτην Ελλάδα.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών:
http://www.ode.aueb.gr/index.php/undergrad/programma-spoudwn
Πανεπιςτήμιο Αιγαίου:
http://www.ba.aegean.gr/images/stories/odigos_spoudon.pdf
Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
Η Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Πσιήζεσλ απνηειεί δηδαζθόκελν κάζεκα πνιιώλ πξνπηπρηαθώλ θαη
κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ μέλσλ παλεπηζηήκησλ κε δηάθνξα αληηθείκελα. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη:


Πξνπηπρηαθά:
1.

University of Westminster:
(http://www.westminster.ac.uk/courses/subjects/business-andmanagement/undergraduate-courses/full-time/u09fumkc-ba-honours-marketingcommunications)

2. London School of Business and Science:
(http://www.lsbf.org.uk/programmes/postgraduate/marketing/ma/sales-management)


Μεηαπηπρηαθά:
1.

University of Portsmouth:
(http://www.port.ac.uk/courses/business-and-management/msc-business-andmanagement/#structure)

2. London School of Business and Science:
(http://www.lsbf.org.uk/programmes/postgraduate/marketing/ma/salesmanagement)

Ι.3

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

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο
(ΔΠ),
Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ),
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Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ)
7ν
Ι.4

Τ - ΤΔ

ΤΠ

Γηδαζθαιία
Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο
αλά εμάκελν

Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα
60

15

Μηθξέο
Άιιε
νκάδεο
..

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

..

5 (4+1)

6

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

ΚΑ

ΝΑΙ

Πξναηξεηηθή

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

Τπό θαηαζθεπή

ΝΑΙ

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Γηδαθηέα Ύιε
ΙΙ.1.1 Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ
καζήκαηνο;
ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2014-15
ΙΙ.1.2
ΟΥΙ

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. JOBBER D., LANCASTER G., 2005. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΩΛΗΔΩΝ. 6 ε Έθδνζε.
Δθδόζεηο ΚΛΔΙΓΑΡΙΘΜΟ ΔΠΔ.
2. Απισλίηεο Γ., ηαζαθόπνπινο Β., 2008. Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε πσιήζεσλ. 2ε
Έθδνζε. Δθδόζεηο ΣΑΜΟΤΛΗ ΑΔ.
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, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη


Σζίκπνγνο Υάξεο, 2008. Σα κπζηηθά ηεο επηηπρεκέλεο πώιεζεο. Δθδόζεηο ΔΝΣΟ

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 θαζώο θαη ζην eclass ηνπ καζήκαηνο θαη
πξνθνξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.

ΙΙ.3 Δπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ / πλεξγαζίεο
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Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ώξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο;

ΙΙ.3.2

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

ΝΑΙ
ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
Καηά ηελ εθηίκεζή ζαο, ηη πνζνζηό θνηηεηώλ θαηά κέζν όξν παξαθνινπζεί ην ζεσξεηηθό κέξνο ηνπ
καζήκαηνο;
0-20%
2040Χ
6080Γελ
40%
60%
80%
100%
γλσξίδσ
ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
ΙΙ.5.1 Σξόπνη Αμηνιόγεζεο;
Σεκεηώζηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
απόδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.
Δμέηαζε γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ
Υ
Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ
Πξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):
Καη’ νίθνλ εξγαζία:

Υ

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:

Υ

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:

X

Άιια * :
* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο.

Παξαθνινπζνύληαη όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ή
πξαθηηθώλ αζθήζεσλ; (Nαη ή Όρη)

ΝΑΙ

Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρόιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηνπ
εμακήλνπ; (Nαη ή Όρη).

ΝΑΙ

ΙΙ.5.2 Πώο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ;
Με πξόζβαζε ζην γξαπηό ηνπο.
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ΤΠΟΓΟΜΔ

ΙΙΙ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο
ΙΙΙ.1.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα:
Αλαθεξζείηε ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα ησλ αηζνπζώλ θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ
εμνπιηζκνύ θαη ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπο.
Υξεζηκνπνηείηαη αίζνπζα ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαζέηεη πξνβνιηθό θαη πιεξεί όιεο ηηο ζύγρξνλεο
πξνδηαγξαθέο.
ΙΙΙ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα:
Αλαθεξζείηε ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ
εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηεο δηαζεζηκόηεηάο ηνπο.

ρώξσλ,

ηνπ

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:
Αλαθεξζείηε ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα ησλ ρώξσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο
δηαζεζηκόηεηάο ηνπο.
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)
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;
Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, ζρνιηάζηε ζπλνπηηθά ηπρόλ ειιείςεηο θαη θαηαγξάςηε ηηο αλαγθαίεο
βειηηώζεηο ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο.
Ιθαλνπνηεηηθή

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, είηε κε ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ είηε κε ηελ παξνπζίαζε case studies κέζσ βηληεν-
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πξνβνιέα. 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).
ΟΥΙ

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο;
ΟΥΙ
ΙΙΙ.2.4 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο;
ΟΥΙ
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;
Μόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη δειώζεσλ καζεκάησλ.
ΙV.2 Πνηα είλαη ε θαηαλνκή βαζκνινγίαο θαη ν κέζνο βαζκόο ησλ θνηηεηώλ ηνπ καζήκαηνο;
Ξεθηλήζηε από ην ηξέρνλ έηνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηδάζθαηε ην κάζεκα θαη ηα πξνεγνύκελα έηε
θαηαγξάςηε θαη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνπκέλσλ εηώλ
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

Μέζνο όξνο
Βαζκνινγίαο
(ζύλνιν θνηηεηώλ)

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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