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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Business Analytics 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  2 6 

Ασκήσεις Πράξεις 2  

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 
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1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 
σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά 
Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η χρησιμοποίηση δεδομένων στη λήψη σωστών, έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει αναχθεί σε 
«εκ των ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, 
όπως η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων, η εκτεταμένη χρήση smart phones, η εξάπλωση των RFID 
συστημάτων, ο όγκος και η μορφή των δεδομένων έχει αλλάξει δραματικά. Oι όροι Big Data, 
Business Analytics βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των ΙΤ τμημάτων, μικρών 
και μεγάλων οργανισμών. 
Το μάθημα σκοπεύει στο να προετοιμάσει τους φοιτητές στο να μπορούν να συνδυάζουν με τον 
καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, 
και αναλυτικά εργαλεία βασισμένα στη στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα με σκοπό τη βέλτιστη 
λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  
Δηλαδή να μπορούν να χειριστούν τις πληροφορίες ενός γρήγορα και συνεχώς μεταβαλλόμενου 
κόσμου, πλούσιου σε δεδομένα, με έναν τρόπο ευέλικτο, αποδοτικό και αποτελεσματικό για το 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 



αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από 
αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Το μάθημα αποσκοπεί σε  

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Αυτόνομη ή Ομαδική Εργασία 

 Λήψη αποφάσεων 

 Σχεδιασμό  και Διαχείριση Έργων 

 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ   

 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ   

 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ   

 ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (BIG DATA) ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BIG DATA) ΜΕ  
                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ 

                                                         ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ  
                                                         ΑΚΕΡΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (BIG DATA) ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ 

 
3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο. 
Μέσω εξειδικευμένου λογισμικού υποστήριξης 
μαθησιακής διαδικασίας (e-class) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 Χρήση του πίνακα 
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Κατά τις ώρες γραφείου 
Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με χρήση Power Point. 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
μέσω e-mail στο διδάσκοντα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (Θεωρία και 
ασκήσεις πράξεις) 

52 

Ατομική ή Ομαδική 
Εργασία σε Μελέτη 
Περίπτωσης 

35 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 
/ Διαλέξεις Ειδικών 

15 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

  

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

  

  
 



standards του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνική. 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται μέσω 
διαμορφωτικής (formative) και συμπερασματικής 
(summative) αξιολόγησης.  
Η διαμορφωτική αξιολόγηση θα πραγματοποιείται μέσω 
ερωτήσεων μελέτης και αυτοαξιολόγησης που θα δίνονται 
στο τέλος κάθε διάλεξης στους φοιτητές.  Η διαμορφωτική 
αξιολόγηση δεν θα βαθμολογείται. 
Η συμπερασματική αξιολόγηση θα έχει 2 μορφές και θα 
βαθμολογείται.  
1. Προαιρετική Ατομική εργασία ή Ομαδική Εργασία 
(20% του τελικού βαθμού): Οι φοιτητές θα καλούνται να 
λύσουν μια άσκηση που θα τους δοθεί χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα δομημένες βιβλιοαναφορές,  πάνω σε ενα θέμα 
σχετικό με την ύλη του μαθήματος  
2. Γραπτή τελική εξέταση (80% του τελικού βαθμού): 
Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά απο 
ερωτήσεις που θα καλύπτουν το σύνολο της διδαχθείσας 
ύλης του μαθήματος. Αυτές θα περιλαμβάνουν: 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 Ερωτήσεις κρίσεως 
 Επίλυση προβλημάτων σε Λογιστικά θέματα  
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι προσβάσιμη από αυτούς 
για επεξηγήσεις αναφορικά με την βελτίωση τους. 

 
 
4.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
1. Επιχειρησιακή Αναλυτική και Ποσοτικά Υποδείγματα Μάρκετινγκ  

και Διαδικτύου, Μπάλτας Γεώργιος ,Ρεπούσης Παναγιώτης, ROSILI  
- ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ, 2018 

2. Επιχειρηματική Αναλυτική  με Υποδείγματα και Μεθόδους Διοικητικής 
Επιστήμης, Asllani Arben, Broken Hill Publishers Ltd, 2018 

3. The Value of Business Analytics [electronic resource], Stubbs , HEAL-
Link Wiley ebooks, 2011 

4. Business Analytics for Managers [electronic resource], Laursen, HEAL-
Link Wiley ebooks, 2016 

 

  

 

 

 


