
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210713 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιχειρθματικι Ευφυΐα και Αναλυτικι 

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, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 5 

   

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-

sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=329 

2. 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 το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ/τρια κα είναι ςε κζςθ: 
 
1. Γνϊςθ: Θα γνωρίςει και κα μπορεί να επιλζξει τα ειδικά αναλυτικά εργαλεία ςτα 
οποία βαςίηεται θ Επιχειρθματικι Ευφυΐα για ςτατιςτικι επεξεργαςία και 
οπτικοποίθςθ δεδομζνων, κακϊσ και τεχνολογίεσ εξόρυξθσ γνϊςθσ από δεδομζνα, 
μθχανικισ μάκθςθσ και τεχνθτισ νοθμοςφνθσ. 
2. Κατανόθςθ: το ςθμερινό επιχειρθματικό περιβάλλον επιβάλλεται θ ςυνεχισ 



παρακολοφκθςθ, αναγνϊριςθ και κατανόθςθ όλων των δραςτθριοτιτων μιασ 
επιχείρθςθσ και του περιβάλλοντόσ τθσ, μζςω τθσ ςυλλογισ και ανάλυςθσ 
δεδομζνων, ζτςι ϊςτε να υποςτθριχκεί θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ λιψθ 
πλθροφορθμζνων αποφάςεων και το βζλτιςτο ςχεδιαςμό βαςιςμζνο ςε ςτοιχεία. 
Ο φοιτθτισ κα κατανοεί και κα διατυπϊνει ζννοιεσ, κεωρίεσ και προβλιματα που 
ςχετίηονται με τθν Επιχειρθματικι Ευφυΐα ςτο ςφγχρονο επιχειρθςιακό και 
τεχνολογικό περιβάλλον. 
3. Εφαρμογι: Θα είναι εξοικειωμζνοσ/θ με τισ τεχνολογίεσ Επιχειρθματικισ 
Ευφυΐασ και να μπορεί να εφαρμόηει πρακτικά ςε ζναν οργανιςμό μεκόδουσ και 
διαδικαςίεσ που ζχουν ωσ ςκοπό τθν άντλθςθ δεδομζνων και τθ μετατροπι τουσ ςε 
γνϊςθ, κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ αυτισ  ςτθν υποςτιριξθ μεγάλου 
εφρουσ εργαςιϊν διοίκθςθσ και μάρκετινγκ, όπωσ θ ανακάλυψθ τάςεων, θ μελζτθ 
τθσ ςυμπεριφοράσ πελατϊν, θ λιψθ αποφάςεων με πολλαπλά κριτιρια και θ 
αξιολόγθςθ απόδοςθσ. 
4. Ανάλυςθ: Θα γνωρίηει το εφροσ, τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ των 
διακζςιμων τεχνολογιϊν Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ, ϊςτε να κζτει ςτόχουσ και να 
ςχεδιάηει τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ για τθν επίτευξι τουσ. 
5. φνκεςθ: Θα επιλφει προβλιματα ςυνκζτοντασ διαδικαςίεσ ανάλυςθσ 
δεδομζνων. 
6. Αξιολόγθςθ: Θα κατανοιςει τθ ςθμαςία τθσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ για τθν 
επιτυχι ανάπτυξθ μιασ επιχείρθςθσ, αλλά και τθ δικι του/θσ επαγγελματικι 
ςταδιοδρομία. 
 
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;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
Σο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ γενικϊν ικανοτιτων αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ 
και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν, τθσ προςαρμογισ ςε νζεσ καταςτάςεισ και τθσ λιψθσ αποφάςεων. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Σο μάκθμα τθσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ περιλαμβάνει ςτοιχεία κεωρίασ τθσ επιςτιμθσ 
των δεδομζνων ςε εφλθπτθ μορφι, εφαρμογζσ και επίδειξθ λογιςμικοφ ςε μορφι 
διαλζξεων, κακϊσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που πραγματοποιοφνται από τουσ φοιτθτζσ 
ςε μορφι εργαςιϊν (πρότηεκτ). Περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ τθσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ. Διαδεδομζνεσ εφαρμογζσ, 
προςεγγίςεισ και πρακτικζσ, και ο ρόλοσ του ςτελζχουσ διοίκθςθσ/μάρκετινγκ. 

2. Κατθγορίεσ μεκόδων, βαςικζσ αρχζσ και διακζςιμεσ τεχνολογίεσ. 
3. Πθγζσ δεδομζνων, ςυλλογι, οργάνωςθ και αξιολόγθςθ δεδομζνων. Οι κυριότεροι 

πάροχοι δεδομζνων και υπθρεςιϊν διαχείριςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων. 



4. Παρουςίαςθ διακζςιμων λογιςμικϊν Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ, κατάλλθλων για 
ςτελζχθ επιχειριςεων. Γνωριμία με το περιβάλλον ανάλυςθσ Rapidminer. 

5. Περιγραφικι αναλυτικι. τατιςτικι επεξεργαςία και ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία, 
αναφορζσ, οπτικοποίθςθ δεδομζνων και ζξυπνοι πίνακεσ ελζγχου. 

6. Άμεςθ αναλυτικι επεξεργαςία (OLAP) και αποκικεσ δεδομζνων. 
7. Μζκοδοι κατάταξθσ/πρόβλεψθσ. Εφαρμογι ςτθ μελζτθ ικανοποίθςθσ πελατϊν. 
8. Μζκοδοι τμθματοποίθςθσ/ταξινόμθςθσ. Εφαρμογι ςτθν τμθματοποίθςθ αγοράσ 

και τθν καταςκευι προφίλ πελατϊν. 
9. Κανόνεσ ςυςχζτιςθσ (ανάλυςθ καλακιοφ αγορϊν). Εφαρμογι ςτθ μελζτθ αναγκϊν 

και τθ διαμόρφωςθ πακζτων προςφορϊν. 
10. υςτιματα ςυςτάςεων. Εφαρμογι ςτισ εξατομικευμζνεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ. 
11. Επεξεργαςία ελεφκερου κειμζνου και ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ. Εφαρμογι ςτθν 

παρακολοφκθςθ τάςεων μζςω ςχολίων ςε κοινωνικά δίκτυα. 

12. υςτιματα διαχείριςθσ γνϊςθσ για τθν υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων. 
13. Θζματα θκικισ και δεοντολογίασ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Ηλεκτρονικζσ παρουςιάςεισ (π.χ. Powerpoint). 
Χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ ανάλυςθσ δεδομζνων 
και εξόρυξθσ γνϊςθσ. 
Πλατφόρμα τθλε-εκπαίδευςθσ ςτο διαμοιραςμό 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ και αςφγχρονθσ μάκθςθσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(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 ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 36 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
(κακοδθγοφμενεσ) 

9 

Εκπόνθςθ εργαςίασ 
(project) 

45 

Αυτόνομθ μελζτθ 60 

  

  

  

  

φνολο 150 
 

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 

 
Γραπτζσ εξετάςεισ (60%) 
Εργαςία εξαμινου (40%) 
 
 
 
 
 



από τουσ φοιτθτζσ. 
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