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Πξνπηπρηαθφ / Μεηαπηπρηαθφ
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ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Δμνπιηζκφο
καζήκαηνο:

ππνζηήξημεο

Απαηηνχκελν ινγηζκηθφ:

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή δηαθαλεηψλ, νπφηε θαη είλαη
απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο απαηηείηαη ην
πξφγξακκα Microsoft Excel θαη ζηαηηζηηθφ παθέην ηχπνπ SPSS.

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο
Η πνηφηεηα έρεη αλαδεηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα σο έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο
ή απνηπρίαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά γη’ απηφ θαη είλαη πξνθαλήο ε αλάγθε γηα ηνπο
θνηηεηέο λα κάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Οη ζχγρξνλεο
επηρεηξήζεηο απαηηνχλ απφ ηνπο λένπο εξγαδνκέλνπο ηνπο φρη κφλν λα αληηιακβάλνληαη ηελ
ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνρήο πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο αιιά θαη ηηο αξρέο θαη
ηα εξγαιεία ηεο Γ.Ο.Π.. Απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν αληαγσληζκνχ θαη κπνξεί λα εμειηρζεί είηε ζε
πιενλέθηεκα ή, αληίζεηα, ζε πεγή ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ θαη απηήλ αθφκα
ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, είλαη θαλεξφ φηη ε χπαξμε θαη εθαξκνγή ελφο
απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο
ελφο πξντφληνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.
Σν κάζεκα απηφ παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Γ.Ο.Π. Δζηηάδεη
ζηελ ζπλερή βειηίσζε φισλ ησλ εθθάλζεσλ θαη εθθξάζεσλ κηαο επηρείξεζεο, απφ ηελ ζρεδίαζε κέρξη
ηελ παξαγσγή, ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε. Καιχπηεη ηελ έλλνηα ηεο
Πνηφηεηαο, ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηεο Γ.Ο.Π., ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εηδηθψλ ζηε
Γ.Ο.Π., ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ηα πξφηππα δηαρείξηζεο πνηφηεαο ISO 9000, ηελ θνπιηνχξα πνηφηεηαο, ηηο
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο Γ.Ο.Π., ηε κέηξεζε ησλ
ζηνηρείσλ θφζηνπο πνηφηεηαο, ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, ηα εξγαιεία θαη κεζφδνπο
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο.
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Κύριος Εκπαιδεσηικός ηότος
Δθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηεζνχλ πξνρσξεκέλεο ζεσξεηηθέο θαη
εξγαζηεξηαθέο γλψζεηο ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμε
δεμηνηήησλ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο.
Educational objective of this course is to acquire advanced theoretical and laboratory knowledge of
methodologies for quality assurance and the development of a statistical quality control skills and
certification procedures.
Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη
Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ ζθαηξηθή ελεκέξσζε γηα φια ηα ηξέρνληα ζέκαηα ηεο πνηφηεηαο, απφ ηα
πιένλ βαζηθά (έλλνηεο - εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο - δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο & πηζηνπνίεζεο δηαπίζηεπζεο), έσο ηα πιένλ ζχγρξνλα εξγαιεία ηεο πνηφηεηαο (βαξφκεηξν ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ,
επηθνηλσληαθέο ζπληζηψζεο ηεο πνηφηεηαο, ζρέζεο δηνίθεζεο πνηφηεηαο θαη παξαγσγήο). Δπίζεο, ζηφρνο
ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηεζνχλ πξνρσξεκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ θαη ρξήζεο ησλ
εξγαιείσλ γηα ηε Γ.Ο.Π..
The course aims to offer comprehensive information on all current issues of quality, from the most basic
(concepts - application of quality - quality assurance and certification - accreditation), to the most
modern tools of quality (barometer of customer satisfaction, communication components of quality,
relationship management quality and production). Also, the aim of the course is to acquire advanced
knowledge on how to design and use of tools for TQM.
Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ζα είζηε ζε ζέζε λα:
Γλσξίδεηε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηελ ζεκαζία ηεο
Υξεζηκνπνηείεηε ηα εξγαιεία εθαξκνγήο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο
Γλσξίδεηε ηα βήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκνγήο Γ.Ο.Π.
Γηνηθείηαη ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ νξγάλσζε, ηνλ έιεγρν, ηελ θνζηνιφγεζε θαη ζηε
βειηίσζή ηεο
Καηαλνείηαη ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο Γ.Ο.Π. ζηνπο πξνκεζεπηέο, ζην ζχζηεκα
ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο

-

Καηαλνήζεηε ηελ κέζνδν αλάπηπμεο Πνηφηεηαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο κε ζπζηήκαηα ISO

Upon completion of this course you will be able to:
Κnow the basic concepts of TQM and its importance
Use the tools of TQM
Know the steps to implement the program D.O.P.
Administered the TQM in the organization, control, cost accounting and its improvement
Understand the application and significance of TQM in suppliers, in service and support system

-

Understand Quality development method and quality certification under ISO systems
Αναλσηικός πίνακας 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων

Η αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο ζπλίζηαηαη ζε δχν δηαθξηηνχο άμνλεο:
Α. Θεσξεηηθόο
O άμνλαο πιαηζηψλεηαη απφ 13 δηαθξηηέο ελφηεηεο νη νπνίεο θαιχπηνληαη θαηά θαλφλα απφ ην δηδαθηηθφ
βηβιίν «Αληαγσληζηηθφηεηα κε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο» ηνπ Κ. Γεξβηηζψηε (εθδ. INTERBOOKS)
θαη ην δηδαθηηθφ βηβιίν «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο» Λ. Ληαξκαθφπνπινο (εθδ. Λχρλνο ΔΠΔ).
ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ & ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ην πεξηερφκελν
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απηψλ, πνπ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο αληηζηνηρνχλ ζε 3 δηδαθηηθέο ψξεο.
Δλόηεηα 1ε: Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Γ.Ο.Π., ηφρνη θαη
αλαγθαηφηεηα Γ.Ο.Π.
Δλόηεηα 2ε: Η ζπκβνιή ησλ Deming, Juran θαη Crosby ζηε ΓΟΠ.
Δλόηεηα 3ε: Πξφγξακκα εθαξκνγήο ηεο Γ.Ο.Π., Παξαδνζηαθφο έιεγρνο, πλεηδεηφο, Πξν-εηζαγσγή,
Δηζαγσγή ηεο Γ.Ο.Π.
Δλόηεηα 4ε: ρεδίαζε πνηφηεηαο: πξνζδηνξηζκφο πειαηψλ, αλαγθψλ πειαηψλ, ζρεδίαζε θαη επηινγή
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο
Δλόηεηα 5ε: Οξγάλσζε πνηφηεηαο: πξνυπνζέζεηο, δνκή θαη επηπηψζεηο
Δλόηεηα 6ε: Οηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηελ πνηφηεηα: αλάιπζε θφζηνπο, πςειφ θφζηνο ρακειήο
πνηφηεηαο
Δλόηεηα 7ε: Έιεγρνο πνηφηεηαο: ζεκαζία, ιφγνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία
Δλόηεηα 8ε: Βειηίσζε πνηφηεηαο: ζεκαζία, πξνβιήκαηα, θαηεγνξίεο, ζηφρνη, πξνυπνζέζεηο
Δλόηεηα 9ε: Πνηφηεηα πξνκεζεπηψλ: Αμηνιφγεζε θαη επηινγή, ζπλεξγαζία, πηζηνπνίεζε, κεζνδνινγία
Δλόηεηα 10ε: Πνηφηεηα ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο: Δγγχεζε γηα πνηφηεηα, παξάπνλα θαη απψιεηεο
πειαηψλ
Δλόηεηα 11ε: Πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο: ζρεδίαζε, έιεγρνο, βειηίσζε
Δλόηεηα 12ε: Μέζνδνο αλάπηπμεο Πνηφηεηαο: θνπφο, δηαδηθαζία, νθέιε
Δλόηεηα 13ε: Πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο κε ζπζηήκαηα ISO: πεξηγξαθή πξνηχπσλ, ζεκαζία θαη
πιενλεθηήκαηα
Β. Δξγαζηεξηαθόο
Ο άμνλαο θαιχπηεηαη απφ ηελ πινπνίεζε 13 εξγαζηεξηαθψλ σξψλ κε ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ζε
Η/Τ. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο “Statistical Package for Social Sciences”
(SPSS) πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ πζηεκάησλ Διέγρνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο
Πνηφηεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην έρεη αγνξαζηεί επίζεκα
απφ ην Σκήκα.
ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ & ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο αληηζηνηρνχλ ζε 1 δηδαθηηθή ψξα.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 1: Δπαλαιεπηηθφ κάζεκα ζε έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ SPSS φπσο
εηζαγσγή δεδνκέλσλ, κεηαζρεκαηηζκφο κεηαβιεηψλ (Recode, Compute commands), δηαζηήκαηα
εκπηζηνζχλεο κεγάισλ θαη κηθξψλ δεηγκάησλ, έιεγρνο θαλνληθφηεηαο, δηαδηθαζία Explore, έιεγρνη
ππνζέζεσλ (κνλφπιεπξνη, δίπιεπξνη).
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 2: Δηζαγσγή ζηα εξγαιεία πνηφηεηαο. Αλαθνξά ζην δηάγξακκα ξνήο θαη ζηα
θχιια ειέγρνπ.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 3: Αλαθνξά ζην ηζηφγξακκα θαη ζην δηάγξακκα ζπγθέληξσζεο
ειαηησκάησλ.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 4: Αλαθνξά ζην δηάγξακκα Pareto θαη ζην δηάγξακκα δηαδνρηθψλ ηηκψλ.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 5: Αλαθνξά ζηα δηαγξάκκαηα αηηίαο – απνηειέζκαηνο θαη ηα δηαγξάκκαηα
δηαζπνξάο.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 6: Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηαηηζηηθνχ Διέγρνπ Γηεξγαζίαο (SPC).
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 7: Γεληθέο αξρέο ησλ δηαγξακκάησλ ειέγρνπ. Δξκελεχνληαο ηα δηαγξάκκαηα
ειέγρνπ.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 8: Γηαγξάκκαηα κεηαβιεηψλ. Βαζηθή ζηαηηζηηθή ζεσξία ησλ δηαγξακκάησλ
ειέγρνπ.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 9: Αλαθνξά ζην δηάγξακκα κέζεο ηηκήο θαη εχξνπο.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 10: Αλαθνξά ζην δηάγξακκα κέζεο ηηκήο θαη ηππηθήο απφθιηζεο.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 11: Αλαθνξά ζηα αηνκηθά δηαγξάκκαηα.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 12: Γηαγξάκκαηα ραξαθηεξηζηηθψλ. Αλαθνξά ζην δηάγξακκα p.
Δξγαζηεξηαθό κάζεκα 13: Αλαθνξά ζην δηάγξακκα np.

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών

Α.ΓΙ.Π.

4

The development of the course consists of two distinct areas:
Α. Theoretical: The area is supported by 13 distinct sections which are generally covered by the
textbook "Competitiveness with TQM" K. Dervitsoti (ed. INTERBOOKS) and the textbook "Total Quality
Management" L. Liarmakopoulos (ed. Lyxnos Ltd.) .
CONTENTS & TOPICS OF THEORETICAL COURSE
In the syllabus below the topics and content thereof (with bullets that according to the Department
curriculum corresponding to 3 class hours) are presented.
Module 1: Introduction to TQM, Characteristics of TQM, Objectives and necessity of TQM
Module 2: The contribution of Deming, Juran and Crosby in the TQM.
Module 3: Plan of Implementation of TQM, Traditional control, Conscious, Pre-introduction,
Introduction of TQM.
Module 4: Quality Design: customer identification, customer needs, design and choice of production
process
Module 5: Quality Organization: conditions, structure and implications
Module 6: Economic analysis of quality: cost, high cost of low quality
Module 7: Quality control: important reasons, conditions, process
Module 8: Quality Improvement: significance, problems, categories, objectives, conditions
Module 9: Suppliers Quality: Evaluation and selection, collaboration, certification methodology
Module 10: Quality service system: Guarantee for quality, complaints and customer churn
Module 11: Quality of support systems: design, control, improvement
Module 12: Process Quality development: Purpose, process, benefits
Module 13: Quality Certification ISO systems: description standards, importance and advantages
CONTENTS & THEMES OF LABORATORY COURSE
In the syllabus below the topics that according to the Department curriculum correspond to 1 class hour
are presented.
Laboratory course 1: Refresher course on concepts and processes on SPSS such as data entry, variable
transformation (Recode, Compute commands), confidence intervals of large and small samples,
regularity audit, process Explore, hypothesis testing (one-sided, two side).
Laboratory course 2: Introduction to quality tools. Reference to flow and control panels diagram.
Laboratory course 3: Report on the histogram and on the defects concentration diagram.
Laboratory course 4: Report on Pareto chart and on the successive values diagram.
Laboratory course 5: Report on the chart cause - effect and scatter diagrams.
Laboratory course 6: Basic concepts of Statistical Process Control (SPC).
Laboratory course 7: General principles of control charts. Interpreting control charts.
Laboratory course 8: Variable diagrams. Basic statistical theory of control charts.
Laboratory course 9: Report on mean diagram and range diagram.
Laboratory course 10: Report on mean diagram and standard deviation diagram.
Laboratory course 11: Report on individual charts.
Laboratory course 12: Characteristic diagram. Report on diagram p.
Laboratory course 13: Report on Chart np.
Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο
Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
ε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ην κάζεκα ζηελ πθηζηακέλε δνκή ηνπ δηδάζθεηαη ζε φιεο ηηο ζρνιέο ζεηηθψλ
επηζηεκψλ θαη ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο:
http://www.uom.gr/index.php?tmima=2&categorymenu=2
Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο:
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http://www.ode.unipi.gr/index.php/el/eighthsemester
Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
Η Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο απνηειεί δηδαζθφκελν κάζεκα πνιιψλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ μέλσλ παλεπηζηήκησλ κε δηάθνξα αληηθείκελα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη :



Πξνπηπρηαθά :

1. Robert Gordon University:
(http://www.rgu.ac.uk/business-management-and-accounting/study-options/distanceand-flexible-learning/quality-management?utm_campaign=Onlinecourses2013&utm_source=PDF&utm_medium=flyer&utm_content=00144)
2. Lancaster University:
(http://www.lancaster.ac.uk/lums/management-science/undergraduate/mscimodules/)


Μεηαπηςσιακά:

1. Sheffield Hallam University:
(http://www.shu.ac.uk/prospectus/course/121/)
2. Robert Gordon University:
(http://www.rgu.ac.uk/business-management-and-accounting/study-options/distanceand-flexible-learning/quality-management?utm_campaign=Onlinecourses2013&utm_source=PDF&utm_medium=flyer&utm_content=00144)
3. Portsmouth University:
(http://www.port.ac.uk/courses/business-and-management/msc-strategic-qualitymanagement/)
Ι.3

Δίδνο Μαζήκαηνο
Δμάκελν
Τπνρξεσηηθφ (Τ),
Γηδαζθαιίαο
Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο
1ν – 12ν
(ΤΔ),
Διεχζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ)
3ν

Ι.4

Μάζεκα Κνξκνχ (ΚΟ),
Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),
Καηεχζπλζεο (ΚΑ)

ΤΠ

ΚΟ

Τ

Γηδαζθαιία
Πξνβιεπφκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο
αλά εμάκελν

Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα
39

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο
(ΔΠ),
Γεληθψλ Γλψζεσλ (ΓΓ),
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ)

13

Μηθξέο
Άιιε
νκάδεο
..

..

χλνιν
Υξήζε
Δξγαζία ή Πξφνδνο
εβδνκαδηαίσλ Γηδαθηηθέο Πνιιαπιήο
(Ναη / Όρη)
σξψλ
Μνλάδεο Βηβιηνγξαθίαο
Τπνρξεσηηθή /
δηδαζθαιίαο
(Ναη/Όρη)
Πξναηξεηηθή
4 (3+1)
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4,5

ΝΑΙ

Πξναηξεηηθή
εξγαζία
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Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο;
Οδεγφ πνπδψλ; (Ναη/Όρη)
(Ναη/Όρη)
ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο
Γηεχζπλζε URL
ΝΑΙ
ΙΙ.
ΙΙ.1

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν
αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο απφ
ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη)

Τπφ θαηαζθεπή

ΝΑΙ

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Γηδαθηέα Ύιε
ΙΙ.1.1 Πφηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ηνπ
καζήκαηνο;
Σν αθαδεκατθφ έηνο 2014-15.
ΙΙ.1.2 Τπάξρεη επηθάιπςε χιεο κε άιια καζήκαηα θαη πψο ην αληηκεησπίδεηε;
Γελ ππάξρεη επηθάιπςε χιεο.

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα
ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.
1. Lock Dennis, Gower, 1997. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο. Δθδφζεηο Γ.ΠΑΡΙΚΟ & ΙΑ ΔΔ
2. Λαινχκεο Γ, Καηζψλε Β, 2010. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο. Δθδφζεηο ΣΑΜΟΤΛΗ ΑΔ
3. Ληαξκαθφπνπινο Λ, 2007. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, Δθδφζεηο Λχρλνο ΔΠΔ
ΙΙ.2.1 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;
Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ κε ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.
ΙΙ.2.2 Πνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα;
100%
ΙΙ.2.3 Παξέρεηε πξφζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ;
Ναη, αλαθέξεηαη ε πξφζζεηε βηβιηνγξαθία πνπ δηαηίζεηαη απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο
Διιάδαο.
ΙΙ.2.4

Πψο γλσζηνπνηείηε ζηνπο θνηηεηέο ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο, ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηνλ
ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπο;
Καηά ηελ έλαξμε ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ζην eclass ηνπ καζήκαηνο.

ΙΙ.3 Δπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ / πλεξγαζίεο
ΙΙ.3.1 Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο;
Ναη.
ΙΙ.3.2

Πψο κεζνδεχεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε
θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο);
Σνπο εθπαηδεχνπκε θαη ηνπο ελζαξξχλνπκε ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο πεγέο
πιεξνθφξεζεο – βηβιηνζήθεο θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.

ΙΙ.3.3

Οξγαλψλεηε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηψλ / δηαιέμεηο
επηζηεκφλσλ ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο
θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο;

Όρη.
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%

40-60%

60-80%

ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
ΙΙ.5.1 Σξφπνη Αμηνιφγεζεο;

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών

80-100%

Δεν
γνωπίζω
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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
Πξφνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):
Καη’ νίθνλ εξγαζία:

Υ

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:
Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:

Υ

Άιια * :
* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρφλ άιινπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο.

Παξαθνινπζνχληαη φινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ ή
πξαθηηθψλ αζθήζεσλ; (Nαι ή Όσι)

ΝΑΙ

Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρφιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηνπ
εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι).

ΝΑΙ

ΙΙ.5.2 Πψο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ;
Με πξφζβαζε ζην γξαπηφ ηνπο θαη αλαθνίλσζε ησλ ιχζεσλ ησλ ζεκάησλ ζην e-class

ΙΙΙ.

ΤΠΟΓΟΜΔ

ΙΙΙ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο
ΙΙΙ.1.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 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 πξνβνιηθφ θαη πιεξεί φιεο ηηο ζχγρξνλεο
πξνδηαγξαθέο.
ΙΙΙ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 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
ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 165 ζέζεσλ εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ρξεζηκνπνηεί ηξία (3) Δξγαζηήξηα
(Δξγαζηήξηα ΓΔ-Α, ΓΔ-Β θαη ΓΔ-Γ) ρσξεηηθφηεηαο 20 πεξίπνπ ζέζεσλ εξγαζίαο ην θαζέλα, ηξία
(3) Δξγαζηήξηα (Δξγαζηήξηα Α, Γ θαη Σ) ρσξεηηθφηεηαο 22, 24 θαη 26 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη έλα (1)
Δξγαζηήξην (Δξγαζηήξην Μ) ρσξεηηθφηεηαο 30 ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ρψξνη είλαη ηθαλνπνηεηηθνί,
θαη 4 απφ ηα εξγαζηήξηα δηαζέηνπλ πξνβνιηθά νξνθήο κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ν εμνπιηζκφο
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο θαιχπηνληαο νξηαθά ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο ηφζν
πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά.
ΙΙΙ.1.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ;
Ναη, ππάξρεη ν ζεζκφο ηνπ ειεχζεξνπ εξγαζηεξίνπ (Δξγαζηήξην Σ) ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα
ηνπο θνηηεηέο γηα πεξαηηέξσ εμάζθεζε θαη ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ πνπ δηδάζθνληαη ζηηο
εξγαζηεξηαθέο νκάδεο ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
ΙΙΙ.1.4 πνπδαζηήξηα:
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Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν σώπυν, ηος εξοπλιζμού και ηηρ
διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ.
Τπάξρνπλ ζπνπδαζηήξηα ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ, επαξθή θαη θαηάιιεια ζηα νπνία
πέξαλ ησλ ηξαπεδηψλ γηα κειέηε ππάξρνπλ θαη Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο κε ζπλερή δηαζχλδεζε
ζην δηαδίθηπν. Η Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο Διιάδαο είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο ζπνπδαζηέο ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο.
ΙΙΙ.1.5 Υξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά)
Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέησλ ηχπνπ SPSS (Statistical Package for Social Sciences) θαζψο
θαη ηνπ ινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel.
ΙΙΙ.1.6 Τπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο απφ ηε βηβιηνζήθε (βηβιηνγξαθία θαη άιινη
καζεζηαθνί πφξνη);
Ναη
ΙΙΙ.1.7 Πψο 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 Υξεζηκνπνηνχληαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο θαη πψο;
Ναη, ρξεζηκνπνηνχληαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαηά ηελ ψξα ηεο
δηδαζθαιίαο, είηε κε ηελ πξνβνιή δηαθαλεηψλ είηε κε ηελ παξνπζίαζε case studies κέζσ βηληενπξνβνιέα. Δπίζεο ζε νξηζκέλεο αίζνπζεο ππάξρνπλ ειεθηξνληθνί δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ζε φινπο
ζρεδφλ ηνπο ρψξνπο ππάξρεη ελζχξκαηε ζχλδεζε κε ην Γίθηπν Τςειψλ Σαρπηήησλ ηνπ ΣΔΙ.
ΙΙΙ.2.2 Υξεζηκνπνηνχληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΣΠΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα).
Όρη.

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο;
Ναη, ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα (SPSS) θαη πξφγξακκα επεμεξγαζίαο
ινγηζηηθψλ θχιισλ. Δπίζεο ε δηδαζθαιία δηεμάγεηαη κε πξνβνιή δηαθαλεηψλ.
ΙΙΙ.2.4 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Πψο;
Ναη, νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνχληαη κε ΣΠΔ σο πξνο ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο.
ΙΙΙ.2.5 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Πψο;
Ναη, θαηαξρήλ κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο eclass, κέζσ ηεο νπνίαο αλαθνηλψλνληαη ζηνπο
ζπνπδαζηέο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο αιιά θαη ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
κέζσ ηεο πιαηθφξκαο λα γίλεη αληαιιαγή κελπκάησλ θαη αλάδεημε ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε κε ηνπο
δηδάζθνληεο. Παξάιιεια θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο,
ψζηε λα κπνξνχλ 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;
Μφιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη δειψζεσλ καζεκάησλ.
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 Βαζκψλ (% θνηηεηψλ)
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. Δθαξκφδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Σν εξσηεκαηνιφγην
βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.

V.2

Πώο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ;
Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ αμηνινγήζεσλ αλαιχνληαη κε ζθνπφ ηε εμαγσγή ρξήζηκσλ
ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο.
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