
ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΟΤΓΩΝ  

Πξνπηπρηαθό (Πξώηνοθύθινο πνπδώλ) 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 

3
ν
 

ΣΙΣΛΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΙΙ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

ζε πεπίπηυζη πος οι πιζηυηικέρ 

μονάδερ απονέμονηαι ζε διακπιηά 

μέπη ηος μαθήμαηορ π.σ. 

Γιαλέξειρ, Δπγαζηηπιακέρ 

Αζκήζειρ κ.λπ. Αν οι πιζηυηικέρ 

μονάδερ απονέμονηαι ενιαία για ηο 

ζύνολο ηος μαθήμαηορ αναγπάτηε 

ηιρ εβδομαδιαίερ ώπερ διδαζκαλίαρ 

και ηο ζύνολο ηυν πιζηυηικών 

μονάδυν 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο 2 5 

Αζθήζεηο Πξάμεο 2  

   

Πποζθέζηε ζειπέρ αν σπειαζηεί. Η 

οπγάνυζη διδαζκαλίαρ και οι 

διδακηικέρ μέθοδοι πος 

σπηζιμοποιούνηαι πεπιγπάθονηαι 

αναλςηικά ζηο 4. 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάθπος , Γενικών 

Γνώζευν, 

Δπιζηημονικήρ 

Τπνβάζξνπ 



Πεπιοσήρ, Ανάπηςξηρ 

Γεξιοηήηυν 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ 

ΓΛΩΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ και 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ 

ERASMUS 

Όρη  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT161/ 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο αλακέλεηαη νη θνηηεηέο λα 

έρνπλ ηηο 

 Γνώσεις ώζηε λα πεξηγξάθνπλ λα ζπλδπάδνπλ ή λα 

αλαγλσξίδνπλ (α) Σηο βαζηθέο ζπλερείο ζεσξεηηθέο θαηαλνκέο 

πηζαλνηήησλ, (β) Σελ έλλνηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο 

θαηαλνκήο δεηγκαηνιεςίαο, (γ)Σελ εθηίκεζε δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζύλεο πιεζπζκηαθώλ παξακέηξσλ, (δ)Σελ δηαδηθαζία 

θαη ηελ δηαηύπσζε ειέγρσλ ππνζέζεσλ,  (ε) Σελ έλλνηα ηεο 

ζπζρέηηζεο ηεο κνληεινπνίεζεο θαη ηεο δηεξεύλεζεο αηηηώδνπο 

ζρέζεο κεηαμύ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ,  

 Γεξιότητες ώζηε λα  κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ, λα εμεγνύλ  ή λα 

ππνινγίδνπλ θαη λα ηαμηλνκνύλ,  πηζαλόηεηεο ζεσξεηηθώλ 

ζπλερώλ θαηαλνκώλ πηζαλνηήησλ, πηζαλόηεηεο θαηαλνκώλ 

δεηγκαηνιεςίαο, δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο πιεζπζκηαθώλ 

παξακέηξσλ, ειέγρνπο ππνζέζεσλ, ηνλ βαζκό ζπζρέηηζεο δύν 

κεηαβιεηώλ, ηελ εθηίκεζε παξακέηξσλ, ηελ νηθνλνκηθή 

εξκελεία θαη ηελ βαζηθή ζηαηηζηηθή αμηνιόγεζε, ππνδεηγκάησλ 

απιήο θαη πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο, 



 Ικανότητεςώζηε λα κπνξνύλ να επιλύοςν ζύνθεηα ππαγμαηικά 

και ενδεσομένυρ αππόβλεπηα πποβλήμαηα απνδεηθλύνληαο ηηο 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο  πνπ απέθηεζαλ από ην κάζεκα.  Να 

αλαιύνπλ, λα ζπλζέηνπλ θαη ηειηθώο λα δηαηππώλνπλ 

αμηνινγηθέο θξίζεηο ζε ζηαηηζηηθήο θύζεο ζέκαηα 

επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκώλ. 

Γενικές Ικανότητες 

 

Σνκάζεκα απνζθνπεί ζηελ : 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, 

κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ. 

 Λήςε απνθάζεσλ. 

 Απηόλνκεεξγαζία. 

 Οκαδηθήεξγαζία. 

 Δξγαζία ζεδηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζθέςεο. 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

 Θεσξεηηθέο ζπλερείο θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ: Οκνηόκνξθε, 

εθζεηηθή, θαλνληθή, θαηαλνκή t-student, θαηαλνκή 2 , 

εθαξκνγέο. 

 Γεηγκαηνιεςία θαη θαηαλνκέο δεηγκαηνιεςίαο: Γεηγκαηνιεςία, 

θαηαλνκή δεηγκαηνιεςίαο ηνπ κέζνπ, ηεο δηαθνξάο δύν κέζσλ 

θαη ηεο αλαινγίαο, εθαξκνγέο. 

 Δθηίκεζε δηαζηήκαηνο εκπηζηνζύλεο πιεζπζκηαθώλ 

παξακέηξσλ: Δθηίκεζε ζεκείνπ, εθηίκεζε δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζύλεο ηνπ κέζνπ, ηεο δηαθνξάο δύν κέζσλ, ηεο 

δηαθύκαλζεο θαη ηεο αλαινγίαο, επηινγή κεγέζνπο δείγκαηνο γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ κέζνπ, εθαξκνγέο. 

 Έιεγρνο ππνζέζεσλ: Γηαδηθαζία ειέγρνπ ππνζέζεσλ, έιεγρνο 

ππνζέζεσλ γηα ηνλ κέζν, γηα ηελ δηαθνξά δύν κέζσλ, γηα ηελ 

δηαθύκαλζε θαη ηελ αλαινγία, εθαξκνγέο.  

 Αλάιπζε απιήο παιηλδξόκεζεο θαη ζπζρέηηζεο.  

 Αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο.   

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 



ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ππόζυπο με ππόζυπο, 

Δξ αποζηάζευρ 

εκπαίδεςζη κ.λπ. 

ηε ηάμε πξόζσπν κε πξόζσπν  

ΥΡΗΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υπήζη Σ.Π.Δ. ζηη 

Γιδαζκαλία, ζηην 

Δπγαζηηπιακή 

Δκπαίδεςζη, ζηην 

Δπικοινυνία με ηοςρ 

θοιηηηέρ 

 Υξήζε ηνπ πίλαθα. 

 Υξήζε ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e-class.  

Ώπερ γπαθείος:  

Γεςηέπα 12.00- 13.00 

 Σεηάπηη 12.00-13.00 

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεπιγπάθονηαι 

αναλςηικά ο ηπόπορ και 

μέθοδοι διδαζκαλίαρ. 

Γιαλέξειρ, εμινάπια, 

Δπγαζηηπιακή Άζκηζη, 

Άζκηζη Πεδίος, Μελέηη 

& ανάλςζη 

βιβλιογπαθίαρ, 

Φπονηιζηήπιο, Ππακηική 

(Σοποθέηηζη), Κλινική 

Άζκηζη, Καλλιηεσνικό 

Δπγαζηήπιο, 

Γιαδπαζηική 

διδαζκαλία, 

Δκπαιδεςηικέρ 

επιζκέτειρ, Δκπόνηζη 

μελέηηρ (project), 

ςγγπαθή επγαζίαρ / 

επγαζιών, Καλλιηεσνική 

δημιοςπγία, κ.λπ. 

 

Αναγπάθονηαι οι ώπερ 

μελέηηρ ηος θοιηηηή για 

Δπαστηπιότητα 
ΦόπτορΕπγασίαρ 

Εξαμήνος 

 Γηαιέμεηο (ζεσξία 

θαη Αζθήζεηο ) 
52 

 Απηνηειήο κειέηε 98 

   

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος 

επγαζίαρ ανά 

πιζηυηική μονάδα) 

                150 

 



κάθε μαθηζιακή 

δπαζηηπιόηηηα καθώρ 

και οι ώπερ μη 

καθοδηγούμενηρ μελέηηρ 

ώζηε ο ζςνολικόρ 

θόπηορ επγαζίαρ ζε 

επίπεδο εξαμήνος να 

ανηιζηοισεί ζηα 

standards ηος ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Πεπιγπαθή ηηρ 

διαδικαζίαρ αξιολόγηζηρ 

 

Γλώζζα Αξιολόγηζηρ, 

Μέθοδοι αξιολόγηζηρ, 

Γιαμοπθυηική  ή 

ςμπεπαζμαηική, 

Γοκιμαζία Πολλαπλήρ 

Δπιλογήρ, Δπυηήζειρ 

ύνηομηρ Απάνηηζηρ, 

Δπυηήζειρ Ανάπηςξηρ 

Γοκιμίυν, Δπίλςζη 

Πποβλημάηυν, Γπαπηή 

Δπγαζία, Έκθεζη / 

Αναθοπά, Πποθοπική 

Δξέηαζη, Γημόζια 

Παποςζίαζη, 

Δπγαζηηπιακή Δπγαζία, 

Κλινική Δξέηαζη 

Αζθενούρ, Καλλιηεσνική 

Δπμηνεία, Άλλη / Άλλερ 

 

Αναθέπονηαι  πηηά 

πποζδιοπιζμένα 

κπιηήπια αξιολόγηζηρ 

και εάν και πος είναι 

πποζβάζιμα από ηοςρ 

θοιηηηέρ. 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο:  Διιεληθή.  

Η αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ ζα γίλεηαη κε  :  

 

Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100% ηνπ Βαζκνύ ) 

ηνπ καζήκαηνο  πνπ κπνξεί λα  

πεξηιακβάλεη: 

 

 Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. 

 Δξσηήζεηοζύληνκεο απάληεζεο. 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ/αζθήζεσλ. 

Η αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ είλαη 

πξνζβάζηκε από απηνύο γηα επεμεγήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ βειηίσζε ηνπο   
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