
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  (Πρϊτοσ Κφκλοσ πουδϊν) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΕ7001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
Προχωρθμζνθ Χριςθ Λογιςτικϊν Φφλλων ςτο 
Μάνατημεντ. 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 6 

Αςκιςεισ Πράξθσ 2  

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ / Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 
Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT168/ 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου 
επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων 
του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
Να αναγνωρίηει και να περιγράφει τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ςτθ 

διοίκθςθ Επιχειριςεων και τθ λιψθ αποφάςεων.  

 Να τεκμθριϊνει τθ λειτουργία των αποκθκϊν δεδομζνων, των ςυςτθμάτων εξόρυξθσ δεδομζνων και 

περιεχομζνου και των ςυςτθμάτων επιτελικισ πλθροφόρθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ.  

 Να περιγράφει τθν τεχνολογία και τισ τεχνικζσ ιδιαιτερότθτεσ για τθν εφαρμογι και εγκατάςταςθ 

ςυςτθμάτων επιχειρθματικισ ευφυίασ ςε Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ.  

 Να ςχεδιάηει εφαρμογζσ Επιχειρθματικισ Ευφυίασ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων.  

 Να ςχεδιάηει εφαρμογζσ που αξιοποιοφν τισ αναλυτικζσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ πρωτογενϊν και 



 

 

δευτερογενϊν δεδομζνων και να τισ αναπτφςςει με τθν αξιοποίθςθ των ειδικϊν λογιςμικϊν.  

 Να επιλζγει τισ καταλλθλότερεσ αναλυτικζσ μεκόδουσ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων ανάλογα 

με το πρόβλθμα ι τθν περίπτωςθ που εξετάηεται.  

 Να αποτιμά τθν αποτελεςματικότθτα των ςυςτθμάτων Επιχειρθματικισ Ευφυίασ και να προτείνει 

ενζργειεσ προςαρμογισ και βελτίωςθσ τουσ. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον λιψθ αποφάςεων 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ, και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σο μάκθμα περιλαμβάνει το κεωρθτικό & Πρακτικό μζροσ:  

Σο Θεωρθτικό μζροσ :  

 Ειςαγωγι ςτθν  προχωρθμζνθ χριςθ λογιςτικϊν φφλλων ςτο Μάνατημεντ (Επιχειρθματικι 

Ευφυΐα). 

 Λειτουργία των υςτθμάτων Επιχειρθματικισ Ευφυίασ  

 Αρχιτεκτονικι υςτθμάτων Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ  

 Σφποι Δεδομζνων (Δομθμζνα και Αδόμθτα Δεδομζνα)  

              Εξόρυξθ Δεδομζνων , υλλογι Δεδομζνων και  περιεχομζνου. 

 Εφαρμογζσ επιχειρθματικισ ευφυΐασ.  

 Προςδιοριςμόσ και μζτρθςθ τθσ Ποιότθτασ των Δεδομζνων Σεχνολογία των υςτθμάτων 

Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ  

 Η τεχνολογικι διάςταςθ τθσ Επιχειρθματικισ Ευφυίασ  

 Βάςεισ Δεδομζνων και υςτιματα Αποκθκϊν Δεδομζνων  

 Σεχνολογία MOLAP και ROLAP  

 Μετά Δεδομζνα  

 υςτιματα Επιτελικισ Πλθροφόρθςθσ  

 υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων  

 Εργαλεία ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν Επιχειρθματικισ Ευφυίασ Βαςικζσ 

τατιςτικζσ Αναλυτικζσ Μζκοδοι τθσ Επιχειρθματικισ Ευφυίασ  

 Μζτρα Σάςθσ  



 

 

 Ανάλυςθ υχνοτιτων 

  Πικανότθτα  

 Κατανομζσ Πικανοτιτων  

 Συχαίεσ Μεταβλθτζσ  

 Ζλεγχοσ Τποκζςεων  

 Ανάλυςθ Διακφμανςθσ  

 Χρονολογικζσ ειρζσ και προβλζψεισ Μζκοδοι τθσ Ανάλυςθσ Πολυδιάςτατων Δεδομζνων  

 Ανάλυςθ υςτάδων  

 Ανάλυςθ ςε κφριεσ υνιςτϊςεσ  

 Ανάλυςθ Αντιςτοιχιϊν  

Πρακτικό Μζροσ: 

 Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν το πρακτικό μζροσ του μακιματοσ,  κα αναπτυχκοφν εφαρμογζσ 

επιχειρθματικισ ευφυΐασ με χριςθ  λογιςμικοφ (Excel) & ( MS Access). Περιλαμβάνεται θ  

χριςθ τφπων και ςυναρτιςεων Λογιςτικϊν Φφλλων  με ζμφαςθ ςτθν οικονομία & διοίκθςθ. 

Σθν ανάπτυξθ  και αποκικθσ δεδομζνων,  εφαρμογισ αναλυτικϊν μεκόδων ςτθν 

επεξεργαςία  δεδομζνων. 

 

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ Πρόςωπο με πρόςωπο   

Μζςω του λογιςμικοφ υποςτιριξθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ( 

e-class). 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικιw 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

& Αςκιςεισ Πράξθσ  

26 

26 

Ομαδικι Εργαςία  

50 

Αυτοτελισ Μελζτθ 48 

Σφνολο Μακιματοσ  

(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 

πιςτωτικι μονάδα) 

150 

 



 

 

ECTS 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα γίνεται με  : 

(A): Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ (60%) που 
περιλαμβάνει:  
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ  
- Ανάλυςθ ρόλων και ενδιαφερομζνων μερϊν ςε ςφντομθ 
μελζτθ περίπτωςθσ  
- Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με το αντικείμενο  
- υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ  
(Β): Ατομικζσ ι ομαδικζσ Εργαςίεσ ( Αςκιςεισ) ςτο Πρακτικό 
Μζροσ ( 40%). 
 

 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν είναι προςβάςιμθ  από αυτοφσ 

για επεξθγιςεισ αναφορικά με τθν βελτίωςθ τουσ. 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
(Ταμπακάσ Β- Γοφγασ). Εφαρμογζσ των Υπολογιςτικϊν φφλλων ςτθν Οικονομία και Διοίκθςθ. ( εκδόςεισ: Γκότςθσ 
κων/οσ &ΣΙΑ). 
(Οικονομίδθσ. Α, Καράτηογλου. Β, Χατηιδάκθ,Θ): Χριςθ και Εφαρμογζσ του  Excel ςτθν Οικονομία και τθ Διοίκθςθ. ( 
εκδόςεισ: Κλειδάρικμοσ). 
(Καρολίδθσ. Δ, Ξαρχάκοσ Κων/νοσ): Microsoft Excel 2016.( εκδόςεισ: Ξαρχάκου. Π). 
 
 
 

 

 


