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Διαζθάλιζη Ποιόηηηας ζηην Ανώηαηη Εκπαίδεσζη – Ερωηημαηολόγιο Φοιηηηών 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Συμπλθρϊνεται με ευκφνθ του κάκε διδάςκοντοσ 

χωριςτά για κακζνα από τα εξαμθνιαία προ-ι και μετά-πτυχιακά μακιματα 

 

Ι.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ρανεπιςτιμιο ΤΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ 

Σχολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ 

Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Ράτρα) 

Τομζασ Διοικθτικϊν Μακθμάτων 

Πνομα διδάςκοντοσ / 

Βακμίδα: 
Απόςτολοσ αφαθλίδθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 

Επιςτθμονικι Ειδίκευςθ Επιχειρθματικόσ – Στρατθγικόσ Ρρογραμματιςμόσ 

 

Κωδ. Αρικμόσ Μακιματοσ 

Ρροπτυχιακό / Μεταπτυχιακό Τίτλοσ Μακιματοσ 

402 Επιχειρθματικόσ Σχεδιαςμόσ (Θεωρία) 

 

Εξοπλιςμόσ υποςτιριξθσ 

μακιματοσ: 
Φορθτόσ Η/Υ και ψθφιακό προβολικό 

Απαιτοφμενο λογιςμικό: Γραφείου 

 

Ι.1 Περιγραφι / Περιεχόμενο μακιματοσ  

Η ζμφαςθ ςε αυτό το μάκθμα δίνεται ςτθ μεκοδολογία διαμόρφωςθσ των ςτόχων μιασ επιχείρθςθσ, 

κακϊσ και ςτθν ανάλυςθ του τρόπου επίτευξισ τουσ. Αποςαφθνίηεται ότι ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο 

περιγράφει τθν μζκοδο διαχείριςθσ μιασ ςυγκεκριμζνησ δραςτηριότητασ ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτημα. Η ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μπορεί να αφορά όλεσ τισ λειτουργίεσ μιασ ατομικισ 

επιχείρθςθσ, ι ενόσ πολυεκνικοφ κολοςςοφ, μπορεί να αναφζρεται ςε ολόκλθρθ τθν επιχείρθςθ ι ςτο 

μικρότερο τμιμα τθσ, και μπορεί να ςχετίηεται με μια εμπορικι επζνδυςθ, μια φιλανκρωπία ι 

οτιδιποτε άλλο. Το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, από τθν άλλθ, μπορεί να είναι οι πρϊτοι ζξι 

μινεσ ηωισ μιασ νεοςφςτατθσ επιχείρθςθσ, τα πζντε χρόνια μιασ υπάρχουςασ εταιρείασ, ι ολόκλθρθ θ 

διάρκεια ηωισ ενόσ ςυγκεκριμζνου ζργου. 

Με άλλα λόγια, οποιαδιποτε επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςυνδζεται με ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο 

που περιγράφει τι πρζπει να γίνει, με ποιον τρόπο και μζχρι πότε πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί. 

 

Κφριοσ Εκπαιδευτικόσ Στόχοσ (Στην Ελληνική και ςτην Αγγλική) 
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Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ δθμιουργίασ ενόσ ορκολογικά τεκμθριωμζνου επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

(business plan) για μια πλθκϊρα περιπτϊςεων. 

Developing the capability to prepare a well – documented business plan for a variety of business cases. 

 

Ι.2 Μακθςιακοί ςτόχοι 

Αντίλθψθ τθσ φφςθσ των επιχειρθματικϊν αποφάςεων, των χρθςιμοποιοφμενων μεκοδολογιϊν, και 

των κφριων πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων τουσ. 

Ικανότθτα προςδιοριςμοφ οργανωςιακϊν ςτόχων και ςχεδίων. 

Ικανότθτα ελζγχου. 

Κατάρτιςθ πλιρουσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 

 

Μακθςιακά αποτελζςματα (Στθν Ελλθνικι και ςτθν Αγγλικι) 

Μεηά ηελ οιοθιήρφζε ηοσ ζεφρεηηθού κέροσς ηοσ καζήκαηος ο θοηηεηής αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα: 

 έτεη ηελ ηθαλόηεηα αληίιευες ηες θύζες ηφλ επητεηρεκαηηθώλ αποθάζεφλ θαη ηε θαηαιιειόηεηα 
κεζόδφλ ιήυες αποθάζεφλ 

 θαηαλοεί ηα βοεζήκαηα ζτεδηαζκού θαη ιήυες αποθάζεφλ 

 αληηιακβάλεηαη ηελ έλλοηα, ηφλ δηαδηθαζηώλ θαη ηφλ ηύπφλ ειέγτοσ 

 αληηιακβάλεηαη ηοσ ηη αθρηβώς είλαη έλα επητεηρεκαηηθό ζτέδηο, ηη περηιακβάλεη θαη πφς 
θαηαρηίδεηαη 

 γλφρίδεη ηα βαζηθά περί προϋποιογηζκώλ θαη τρεκαηοοηθολοκηθώλ δεηθηώλ 

 παραθοιοσζεί ηελ εθαρκογή ηοσ επητεηρεκαηηθού ζτεδίοσ 

 

Μεηά ηελ οιοθιήρφζε ηοσ εργαζηερηαθού κέροσς ηοσ καζήκαηος ο θοηηεηής αλακέλεηαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα: 

 αλαιύεη ηελ έλλοηα ηοσ επητεηρεζηαθού ζτεδίοσ κηας επητείρεζες 

 ζσληάζζεη ηο επητεηρεζηαθό ζτέδηο κηας επητείρεζες 

 ζσληάζζεη οηθολοκοηετληθή κειέηε ηες ιεηηοσργίας κηας επητείρεζες 

 δεκηοσργεί ελαιιαθηηθά επητεηρεζηαθά ζτέδηα βάζεη ελαιιαθηηθώλ επητεηρεκαηηθώλ ζελαρίφλ 

 

Ability to understand the nature of business decision – making and the suitability of decision – making 

models for varying cases. 

Understanding available planning and decision – making tools and methodologies. 

Grasping the concept, the processes and kinds of controlling. 

Understanding the nature of a business plan, its contents and the planning process. 

Fundamentals of budgeting and financial indices. 

Monitoring of implementation of business plan. 

 

Αναλυτικόσ πίνακασ 13 εβδομαδιαίων μαθημάτων (Στην Ελληνική και ςτην Αγγλική) 

Θεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ. 
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1. Σχεδιαςμόσ και Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων (Φφςθ των Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων, 

Αποτελεςματικι Λιψθ Αποφάςεων, Εμπόδια ςτθν Αποτελεςματικι Λιψθ Αποφάςεων). 

2. Σχεδιαςμόσ και Λιψθ Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων (Διαχείριςθ Ροικιλότθτασ: Ομαδικι Λιψθ 

Αποφάςεων, Ρροϊκθςθ τθσ Καινοτομίασ: ο Ραράγοντασ τθσ Δθμιουργικότθτασ, Βοθκιματα 

Σχεδιαςμοφ και Λιψθσ Αποφάςεων). 

3. Ρροςδιορίηοντασ Οργανωςιακοφσ Στόχουσ και Σχζδια (Η Συνολικι Διαδικαςία του Σχεδιαςμοφ, Η 

Φφςθ των Οργανωςιακϊν Στόχων). 

4. Ρροςδιορίηοντασ Οργανωςιακοφσ Στόχουσ και Σχζδια (Ρωσ οι Στόχοι Βελτιϊνουν τθν Απόδοςθ, 

Συνδζοντασ Στόχουσ και Σχζδια, Μάνατημεντ Αντικειμενικϊν Σκοπϊν). 

5. Ζλεγχοσ τθσ Επιχείρθςθσ (Ο Ζλεγχοσ ωσ Λειτουργία του Μάνατημεντ, Η Διαδικαςία Ελζγχου, Τφποι 

Ελζγχου, Ρροςεγγίςεισ Εφαρμογισ Ελζγχου, Αξιολόγθςθ Συςτθμάτων Ελζγχου). 

6. Ξεκινϊντασ το Επιχειρθματικό Σχζδιο (Το Αποτζλεςμα Μετράει. Τι είναι εκείνο που κάνει ζνα 

επιχειρθματικό ςχζδιο «καλό»; Η χριςθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων. Σθμεία – κλειδιά για καλφτερα 

ςχζδια. Επιλζγοντασ Σχζδιο. Ρϊσ διαφζρει θ πρόταςθ για δθμιουργία νζασ επιχείρθςθσ; Υπάρχουν 

τυποποιθμζνα επιχειρθματικά ςχζδια;) 

7. Ξεκινϊντασ το Επιχειρθματικό Σχζδιο (Τι είναι πιο ςθμαντικό ςε ζνα ςχζδιο; Τυποποιθμζνοι πίνακεσ 

και διαγράμματα. Βάκοσ χρόνου του ςχεδιαςμοφ. Το μίνι – ςχζδιο. Στόχοι, διλωςθ αποςτολισ, 

ςθμεία – κλειδιά. Ανάλυςθ νεκροφ ςθμείου, ανάλυςθ αγοράσ, αναςκόπθςθ. 

8. Ξεκινϊντασ νζα επιχείρθςθ. (Διαδεδομζνοι μφκοι ςχετικά με τθ δθμιουργία επιχειριςεων. Το 

απλοφςτερο ςχζδιο μιασ προτεινόμενθσ επιχείρθςθσ. Υπολογιςμόσ ρεαλιςτικϊν επιπζδων κόςτουσ. 

Κατανόθςθ κινδφνων. Χρθματοδότθςθ από ςυγγενείσ και φίλουσ. Άδειεσ, νομικζσ οντότθτεσ, εμπορικά 

ονόματα, ςιματα κατατεκζντα κλπ.) 

9. Κατανοϊντασ το Ρεριβάλλον (Ρεριγραφι τθσ επιχείρθςθσ. Ρλθροφορίεσ για τθν επιχείρθςθ. 

Στρατθγικι ςκζψθ. Βαςικοί αρικμοί. Η ομάδα διοίκθςθσ. Σχεδιάηοντασ με επίκεντρο τουσ ανκρϊπουσ. 

Κάλυψθ βαςικϊν ςθμείων και βαςικοί αρικμοί. Τι πουλάμε. Ρερίλθψθ. Αναλυτικι περιγραφι.)  

10. Κατανοϊντασ το Ρεριβάλλον (Ανάλυςθ ανταγωνιςμοφ και ανταγωνιςτικότθτασ. Ρθγζσ, 

προμθκευτζσ και υλοποίθςθ. Τεχνολογία και μελλοντικά προϊόντα / υπθρεςίεσ. Ρροϊκθςθ 

πωλιςεων. Σε ποια αγορά βριςκόμαςτε. Ανάλυςθ κλάδου / αγοράσ.) 

11. Κατανοϊντασ το Ρεριβάλλον (Εντοπίηοντασ πλθροφορίεσ. Ασ γνωρίςουμε τθν αγορά μασ. Ρρακτικι 

ζρευνα αγοράσ. Ζρευνα μζςω διαδικτφου. Ρρόβλεψθ πωλιςεων. Απλι και λεπτομερισ πρόβλεψθ 

πωλιςεων. Ανάλυςθ πρόβλεψθσ και πλθροφορίεσ υπόβακρου. Η αγορά. Η κριςιμότθτα τθσ 

τμθματοποίθςθσ τθσ αγοράσ. Ανάλυςθ αγοράσ.) 

12. Ρροχπολογιςμοί – Χρθματοοικονομικά (Ρροχπολογιςμόσ εξόδων. Απλά μακθματικά, απλοί 

αρικμοί. Οι προχπολογιςμοί αναφζρονται περιςςότερο ςε ανκρϊπουσ παρά ςε αρικμοφσ. Συςχζτιςθ 

προχπολογιςμοφ και οροςιμων του ςχεδίου.) 

13. Ρροχπολογιςμοί – Χρθματοοικονομικά (Σχετικά με χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ. Μια γραφικι 

απεικόνιςθ. Ερμθνεφοντασ τουσ αρικμοφσ. Η ςθμαςία τθσ ρευςτότθτασ. Βαςικό παράδειγμα 

ςχεδιαςμοφ ρευςτότθτασ. εαλιςτικό παράδειγμα. Ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν ροϊν. 

Τελειϊνοντασ τα χρθματοοικονομικά. Ο ιςολογιςμόσ. Επιχειρθματικοί αρικμοδείκτεσ. Ανάλυςθ 

νεκροφ ςθμείου. Βελτιςτοποίθςθ παρουςίαςθσ χρθματοοικονομικϊν.) 
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1. Planning and managerial decision – making (nature of managerial decisions, effective decision 

making, barriers to effective decision making). 

2. Planning and managerial decision – making (managing diversity, group decision making, promoting 

innovation, creativity, planning and decision making aids). 

3. Defining organizational goals and plans (planning process, nature of organizational goals). 

4. Defining organizational goals and plans (improving performance through goal – setting, linking goals 

with plans, management by objectives). 

5. Controlling (controlling as a management function, the controlling process, types of controls, 

approaches to controlling, controlling systems evaluation). 

6. Starting the business plan (outcomes count, what makes a “good” business plan, uses of business 

plans, key points for better planning, choosing a business plan, how does a business plan for a startup 

differ, are there “standard” business plans). 

7. Starting the business plan (important points in planning, standardized tables and charts, planning 

horizon, mini – plans, goals and mission statements key points, break even analysis, market analysis). 

8. Starting a new business (urban myths about business creation, simple sample plan for a startup, 

creation of realistic cost budgets, understanding risk, finance from relatives and friends, licenses, legal 

forms, trademarks, etc.) 

9. Understanding the business environment (description and information on the firm, strategic 

management, basic numbers, management group, planning with people in the epicenter, what do we 

really sell, executive summaries and analytical descriptions). 

 10. Understanding the business environment (competition and competitiveness analysis, business 

resources, assets and suppliers, technology and future products/services, sales promotion, 

market/industry analysis). 

11. Understanding the business environment (information management, getting to know the market, 

practical market research, internet research, sales forecasts, simple and detailed sales forecasts, 

forecasting and background information, market segmentation). 

12. Budgeting and finance (cost budgets, simple math, plain financials, linking budgeting with plan 

milestones). 

13. Budgeting and finance (financial indicators, charts, understanding the numbers, financial liquidity, 

financial flows, balance sheets, basic financial indicators presentation). 

 

Εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ (τα χρθςιμοποιοφμενα επιχειρθματικά ςχζδια ενδζχεται να 

διαφζρουν κάκε φορά). 

1. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ πραγματικισ περίπτωςθσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου εταιρίασ μορφοποίθςθσ 

ςιδιρου από τον διδάςκοντα. 

2. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ πραγματικισ περίπτωςθσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου εταιρίασ μορφοποίθςθσ 

ςιδιρου από τον διδάςκοντα. 

3. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ από Φοιτθτζσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου ξενοδοχειακισ μονάδασ. 

4. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ από Φοιτθτζσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου μονάδασ ταχυφαγείου. 

5. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ από Φοιτθτζσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου καταςτιματοσ θλεκτρονικϊν 
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υπολογιςτϊν και περιφερειακϊν ςυςτθμάτων. 

6. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ από Φοιτθτζσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου εταιρίασ ςυμβοφλων επιχειριςεων. 

7. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ από Φοιτθτζσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου μονάδασ παιδικοφ ςτακμοφ 

ολοιμερθσ φροντίδασ. 

8. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ από Φοιτθτζσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου εταιρίασ ειδϊν κυνθγιοφ – 

ψαρζματοσ. 

9. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ από Φοιτθτζσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου εταιρίασ παροχισ υπθρεςιϊν 

ιατροφαρμακευτικισ αςφάλιςθσ. 

10. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ από Φοιτθτζσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου κτθματομεςιτικισ εταιρίασ. 

11. Ραρουςίαςθ – ανάλυςθ από Φοιτθτζσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου εταιρίασ καταςκευισ – πϊλθςθσ 

πιςίνασ και ειδϊν κιπου. 

12. Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ λογιςμικοφ υποβοικθςθσ επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ. 

13. Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ λογιςμικοφ υποβοικθςθσ επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ. 

 

1. Presentation of business plan of an iron company (1). 

2. Presentation of business plan of an iron company (2). 

3. Presentation of business plan of a hotel. 

4. Presentation of business plan of a fast food franchise operation.  

5. Presentation of business plan of a computer and software store. 

6. Presentation of business plan of business consultants firm. 

7. Presentation of business plan of a day care center unit. 

8. Presentation of business plan of an outdoor sports equipment store. 

9. Presentation of business plan of medical insurance company. 

10. Presentation of business plan of a real estate company. 

11. Presentation of business plan of a pool service and repair company. 

12. Business planning software aids. 

13. Business planning software aids. 

 

Ιδρφματα που υλοποιοφν ςχετικό διδακτικό αντικείμενο 

Α. Ιδρφματα Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτα οποία διδάςκεται το ίδιο ι παρόμοιο μάκθμα 

Μζρθ του μακιματοσ υλοποιοφνται ςε διάφορα τμιματα τριτοβάκμιων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. 

Ενδεικτικά αναφζρονται τα τμιματα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ και Μάρκετινγκ & 

Επικοινωνίασ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τα τμιματα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ & 

Τεχνολογίασ και Χρθματοοικονομικισ & Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά. 

 

Β. Ιδρφματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα οποία διδάςκεται το ίδιο ι παρόμοιο μάκθμα 
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Ιδρφματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα οποία διδάςκεται το ίδιο ι παρόμοιο μάκθμα, ενδεικτικά: 

The London School of Economics and Political Science. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν διεφκυνςθ: 

www.lse.ac.uk 

The European Business School London. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν διεφκυνςθ: 

www.ebs.ac.uk 

The University of Manchester-Manchester School of Business. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν 

διεφκυνςθ: www.mbs.ac.uk 

The University of Warwick. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν διεφκυνςθ: www2.warwick.ac.uk 

 

Ι.3 Είδοσ Μακιματοσ 

Εξάμθνο 

Διδαςκαλίασ 

1ο – 12ο  

Υποχρεωτικό (Υ),  

Υποχρεωτικισ Επιλογισ 

(ΥΕ),  

Ελεφκερθσ Επιλογισ (ΕΕ) 

Υποβάκρου (ΥΡ),  

Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ 

(ΕΡ),  

Γενικϊν Γνϊςεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (ΑΔ) 

Μάκθμα Κορμοφ (ΚΟ),  

Ειδίκευςθσ (ΕΙΔ),  

Κατεφκυνςθσ (ΚΑ) 

4 Υ ΥΡ ΚΟ 

Ι.4 Διδαςκαλία 

Ρροβλεπόμενεσ Ώρεσ Διδαςκαλίασ 

ανά εξάμθνο Σφνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρϊν 

διδαςκαλίασ 

Διδακτικζσ 

Μονάδεσ 

Χριςθ 

Ρολλαπλισ 

Βιβλιογραφίασ 

(Ναι/Πχι) 

Εργαςία ι Ρρόοδοσ 

(Ναι / Πχι) 

Υποχρεωτικι / 

Ρροαιρετικι Διαλζξεισ Εργαςτιρια 

Μικρζσ 

ομάδε

σ 

Άλλθ 

39 26 Ο Ο 5 5,5 Ναι Πχι (Θεωρία) 

Ι.5 Ενθμζρωςθ – Αξιολόγθςθ 

Το μάκθμα 

περιλαμβάνεται ςτον  

Οδθγό Σπουδϊν; (Ναι/Πχι) 

Σελίδα αναφοράσ 

μακιματοσ 

Υπάρχει ιςτοςελίδα μακιματοσ; (Ναι/Πχι) 

Διεφκυνςθ URL 

Ζχει γίνει ςτο τρζχον 

εξάμθνο αξιολόγθςθ του 

μακιματοσ από τουσ 

φοιτθτζσ; (Ναι/Πχι) 

Ναι http://eclass.teipat.gr/eclass/courses/728102/  Πχι 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Διδακτζα Υλθ 

ΙΙ.1.1 Ρότε πραγματοποιικθκε θ τελευταία αναπροςαρμογι / επικαιροποίθςθ τθσ φλθσ του 

μακιματοσ; 

http://www.lse.ac.uk/
http://www.ebs.ac.uk/
http://www.mbs.ac.uk/
http://eclass.teipat.gr/eclass/courses/728102/
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ΙΙ.1.2 Υπάρχει επικάλυψθ φλθσ με άλλα μακιματα και πϊσ το αντιμετωπίηετε;  

Ρρόκειται για μάκθμα που χρθςιμοποιεί ειςροζσ από πολλά άλλα μακιματα, προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί κάτι νζο. Ωσ εκ τοφτου, δεν πρόκειται περί επικάλυψθσ. 

 

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοθκιματα 

ΙΙ.2.1 Βοθκιματα που διανζμονται ςτουσ φοιτθτζσ για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. 

TIFFANY P, PETERSON S, 2008. ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (BUSINESS PLANS) ΓΙΑ 

ΡΩΤΑΗΔΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΙΘΜΟΣ ΕΡΕ 

Κζφθσ Β., Ραπαηαχαρίου Ρ., 2009. Το επιχειρθματικό όραμα ςε Business Plan, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΙΤΙΚΗ 

ΑΕ 

Υλικό ςτο eclass. 

 

ΙΙ.2.2 Γίνεται επικαιροποίθςθ των βοθκθμάτων και με ποια διαδικαςία;  

Ραρακολοφκθςθ βιβλιογραφίασ-αρκρογραφίασ και επικαιροποίθςθ βοθκθμάτων Ευδόξου και 

υλικοφ ςτο eclass. 

 

ΙΙ.2.3 Ροιο ποςοςτό  τθσ διδαςκόμενθσ φλθσ καλφπτεται από τα βοθκιματα; 

Ρερίπου 80% 

 

ΙΙ.2.4 Ραρζχετε πρόςκετθ βιβλιογραφία πζραν των διανεμόμενων ςυγγραμμάτων; 

Ναι, μζςω δανειςτικισ βιβλιοκικθσ και eclass. 

 

ΙΙ.2.5 Ρϊσ γνωςτοποιείτε ςτουσ φοιτθτζσ τθν φλθ του μακιματοσ, τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και 

τον τρόπο αξιολόγθςθσ τουσ; 

Στθ διάρκεια τθσ 1θσ διάλεξθσ, και μζςω ανακοινϊςεων ςτο eclass. 

 

ΙΙ.3 Επικοινωνία & Κακοδιγθςθ Φοιτθτϊν / υνεργαςίεσ  

ΙΙ.3.1 Ζχετε ανακοινωμζνεσ ϊρεσ γραφείου για ςυνεργαςία με τουσ φοιτθτζσ; 

Ναι. 

 

ΙΙ.3.2 Ρϊσ μεκοδεφετε τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία (π.χ. αναηιτθςθ 

και χριςθ βιβλιογραφίασ); 

Δεν χρειάηεται, για το Θεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ. Ωςτόςο, το υλικό που διατίκεται ςτο 

eclass εμπεριζχει περιςςότερεσ πθγζσ. 
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ΙΙ.3.3 Οργανϊνετε ςτο πλαίςιο του μακιματοσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ φοιτθτϊν / διαλζξεισ 

επιςτθμόνων ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ, περιφερειακοφσ ι 

εκνικοφσ κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και παραγωγικοφσ φορείσ; 

Πχι, δεν υπάρχει δυνατότθτα. Πταν γίνονταν ςεμινάρια μζςω ΜΟΚΕ, οι Φοιτθτζσ είχαν τθ 

δυνατότθτα να εξαςκθκοφν. 

 

ΙΙ.4 υμμετοχι των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα 

Κατά τθν εκτίμθςι ςασ, τι ποςοςτό φοιτθτϊν κατά μζςο όρο παρακολουκεί το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ; 

0-20%   20-

40% 

  40-

60% 

Χ  60-

80% 

  80-

100% 

  Δεν 

γνωρίηω 

 

 

ΙΙ.5 Αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα 

ΙΙ.5.1 Τρόποι Αξιολόγθςθσ; 

Σθμειϊςτε ςτον πίνακα που ακολουκεί τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιείτε για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

απόδοςθσ των φοιτθτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα. 

Εξζταςθ γραπτι ςτο τζλοσ του εξαμινου  Χ 

Εξζταςθ προφορικι ςτο τζλοσ του εξαμινου  

Ρρόοδοσ (ενδιάμεςθ εξζταςθ):  

Κατ’ οίκον εργαςία:  

Ρροφορικι παρουςίαςθ εργαςίασ: X 

Εργαςτιριο ι πρακτικζσ αςκιςεισ: X 

Άλλα * :  

* Ρεριγράψτε ςυνοπτικά τυχόν άλλουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ. 

Η αναφορά ςχετίηεται με το Θεωρθτικό και το Εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ. 

 

 

Ραρακολουκοφνται όλοι οι φοιτθτζσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν ι 

πρακτικϊν αςκιςεων; (Nαι ι Όχι) 

Ν 

Λαμβάνουν οι φοιτθτζσ ςυςτθματικά ςχόλια (προφορικά ι γραπτά) ςτο μζςον του 

εξαμινου; (Nαι ι Όχι). 

Ν 

 

ΙΙ.5.2 Ρϊσ διαςφαλίηετε τθ διαφάνεια ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν; 

Δυνατότθτα να δουν οι Φοιτθτζσ τα γραπτά τουσ και να ςυηθτθκεί θ βακμολογία τουσ. 
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ΙΙΙ.  ΤΠΟΔΟΜΕ 

ΙΙΙ.1 Διακζςιμθ εκπαιδευτικι υποδομι του μακιματοσ 

ΙΙΙ.1.1 Αίκουςεσ διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιοφνται για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα: 

Αναφερκείτε ςτθν επάρκεια, καταλλθλότθτα, ποιότθτα των αικουςϊν και του υποςτθρικτικοφ 

εξοπλιςμοφ και τθ διακεςιμότθτά τουσ. 

Επαρκείσ. 

 

ΙΙΙ.1.2 Εργαςτιρια που χρθςιμοποιοφνται για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα: 

Αναφερκείτε ςτθν επάρκεια, καταλλθλότθτα, ποιότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων, του 

εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ και τθσ διακεςιμότθτάσ τουσ. 

Επαρκι. 

 

ΙΙΙ.1.3 Είναι διακζςιμα τα εργαςτιρια του μακιματοσ για χριςθ εκτόσ προγραμματιςμζνων ωρϊν; 

Ναι. 

 

ΙΙΙ.1.4 Σπουδαςτιρια: 

Αναφερκείτε ςτθν επάρκεια, καταλλθλότθτα, ποιότθτα των χϊρων, του εξοπλιςμοφ και τθσ 

διακεςιμότθτάσ τουσ. 

Επαρκείσ. 

 

ΙΙΙ.1.5 Χρθςιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογιςμικό και ποιο; (περιγράψτε ςυνοπτικά) 

Λογιςμικό γραφείου (κειμενογράφοσ, φφλλα εργαςίασ, παρουςιάςεισ) για υποςτιριξθ ςυγγραφισ 

επιχειρθματικϊν ςχεδίων, κακϊσ και λογιςμικό που περιγράφει πιο αναλυτικά τι πρζπει να 

περιζχεται ςε κάκε ενότθτα. 

 

ΙΙΙ.1.6 Υπάρχει ικανοποιθτικι υποςτιριξθ του μακιματοσ από τθ βιβλιοκικθ (βιβλιογραφία και 

άλλοι μακθςιακοί πόροι); 

Ναι. 

 

ΙΙΙ.1.7 Ρϊσ κρίνετε ςυνολικά τθ διακζςιμθ εκπαιδευτικι υποδομι;  

Αν θ απάντθςθ είναι αρνθτικι, ςχολιάςτε ςυνοπτικά τυχόν ελλείψεισ και καταγράψτε τισ αναγκαίεσ 

βελτιϊςεισ ςφμφωνα με τισ παραπάνω κατθγορίεσ. 

Επαρκι. 
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ΙΙΙ.2 Αξιοποίθςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) 

ΙΙΙ.2.1 Χρθςιμοποιοφνται Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ διδαςκαλία του 

μακιματοσ και πϊσ; 

Φορθτόσ υπολογιςτισ και ψθφιακό προβολικό. 

 

ΙΙΙ.2.2 Χρθςιμοποιοφνται μακθςιακά βοθκιματα βαςιςμζνα ςε ΤΡΕ; (Αναφζρατε παραδείγματα). 

Ππωσ πιο πάνω και πλατφόρμα eclass. 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Χρθςιμοποιοφνται ΤΡΕ ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ; Ρϊσ; 

Ππωσ ςε ΙΙΙ.1.5 και ΙΙΙ.2.1 

 

ΙΙΙ.2.4 Χρθςιμοποιείτε ΤΡΕ ςτθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν; Ρϊσ; 

Χριςθ πλατφόρμασ estudents. 

 

ΙΙΙ.2.5 Χρθςιμοποιείτε ΤΡΕ ςτθν επικοινωνία ςασ με τουσ φοιτθτζσ; Ρϊσ; 

Email, eclass, Facebook. 

 

 

 

ΙV.  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

ΙV.1 ασ κοινοποιείται κατάλογοσ των φοιτθτϊν που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μάκθμα και πότε; 

Πχι 

 

ΙV.2 Ποια είναι θ κατανομι βακμολογίασ και ο μζςοσ βακμόσ των φοιτθτϊν του μακιματοσ;  

Ξεκινιςτε από το τρζχον ζτοσ. Στθν περίπτωςθ που διδάςκατε το μάκθμα και τα προθγοφμενα ζτθ 

καταγράψτε και τα ςυγκριτικά ςτοιχεία των προθγουμζνων ετϊν 

Ζτοσ 

Κατανομι Βακμϊν (% φοιτθτϊν) Μζςοσ όροσ  

Βακμολογίασ  

(ςφνολο 

φοιτθτϊν) 
0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2013-2014 2,5 0 27,5 37,5 25 4,5 Δεν γνωρίηω 

 

 

V. Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 
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V.1 Τπάρχει διαδικαςία αξιολόγθςθσ του μακιματοσ και τθσ διδαςκαλίασ από τουσ φοιτθτζσ; Πϊσ 

εφαρμόηεται; Επιςυνάψτε δείγμα του ςχετικοφ ερωτθματολογίου. 

Τυποποιθμζνθ ΑΔΙΡ 

 

V.2 Πϊσ αξιοποιοφνται τα αποτελζςματα αυτϊν των αξιολογιςεων;  

Ο εκάςτοτε διδάςκοντασ μπορεί να ςυγκρίνει τθ δικι του απόδοςθ ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο 

απόδοςθσ του ςυνόλου των διδαςκόντων, για κακζνα από τα επιμζρουσ ςτοιχεία. 

 

 


