
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605 - 
210722 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο (κατ 
ΣΟΤΡΙΜΟ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Πληροφοριακά υςτήματα&Εφαρμογέσ Η/Τςτον 
Σουριςμό και τη Φιλοξενία 

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 2 Θ, 3 Ε 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 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210721_Per_Dioikhsh-

Leitoyrgiwn-Katalymatwn.pdf 

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 

Σο μάκθμα προςδιορίηει τισ ζννοιεσ: δεδομζνα, πλθροφοριακά δεδομζνα, 
πλθροφόρθςθ, πλθροφορίεσ, ςφςτθμα, υποςφςτθμα, πλθροφοριακόςφςτθμα και 
εφαρμογζσ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ, ϊςτε οι φοιτθτζσ: 
1. ΓΝΩΗ: Nα αναγνωρίηουντθν αλλθλουχία των εννοιϊν δεδομζνα, πλθροφοριακά 
δεδομζνα, γνϊςθ, απόφαςθ, κακϊσ και τθν εφαρμογι του 
PMS(PropertyManagementSystem), των εφαρμογϊν του διαδικτφου και 
διαδικτυακισ ςυνεργαςίασ που χρθςιμοποιοφν οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ.  
2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: Nα μποροφν να διακρίνουν τα πλθροφοριακά ςυςτιματα από τα 
ςυςτιματα τεχνολογίασ πλθροφοριϊν και τα ςυςτιματα πλθροφορικισ, τα 
υποςυςτιματα των ςυςτθμάτων και να εκτιμοφν με ποια 
υποςυςτιματα/ςυςτιματα ςυνεργάηεται το κάκε ςφςτθμα.  
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Nα ταξινομοφντισ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ τθσ διοίκθςθσ ςε όλα τα 



επίπεδα οργάνωςθσ για τθ λιψθ των κατάλλθλων αποφάςεων,να εξετάηουν ποια 
υποςυςτιματα και εφαρμογζσ πρζπει να περιλαμβάνει το κάκε ςφςτθμα, να 
ανακαλφπτουν για το κάκε ςφςτθμα από ποια υποςυςτιματα/ςυςτιματα αντλεί 
δεδομζνα, ι για το κάκε ςφςτθμα ςε ποια ςυςτιματα μεταφζρει δεδομζνα και να 
ανακαλφπτουν τισ φόρμεσ (καρτζλεσ) των ςυςτθμάτων και να διακρίνουν ςε ποια 
ςυςτιματα ανικουν και ςε τι αποςκοποφν.  
4. ΑΝΑΛΤΗ: Να αναπτφςςουν τθν τεχνολογικι υποδομι των ςυςτθμάτων 
πλθροφορικισ, των εφαρμογϊν με αυτόνομθ χριςθ, των εφαρμογϊν που 
ςυνκζτουν ομάδεσ εφαρμογϊν ωσ πακζτα-υποςυςτιματα, που με τθν ενοποίθςι 
τουσ δθμιουργοφν ζνα PMS, των εφαρμογϊν που ςχετίηονται με τουσ τομείσ: 
δωματίων, επιςιτιςτικό, πωλιςεων, ανκρϊπινου δυναμικοφ και οικονομικό των 
επιχειριςεων φιλοξενίασ, ϊςτε να ελζγχονται αποτελεςματικά όλεσ οι 
δραςτθριότθτζσ τουσ και να λαμβάνονται οι ςωςτζσ αποφάςεισ. 
Να ςυνδυάηουν ποιεσ εφαρμογζσ διαδικτφου και από ποια ςυςτιματα 
χρθςιμοποιοφνται και να γνωρίηουν ςε ποια ςυςτιματα εμφανίηονται οι χρεϊςτεσ 
και οι πιςτωτζσ τθσ επιχείρθςθσ. 
5. ΤΝΘΕΗ: Να οργανϊνουν τουσ τφπουσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ανά 
κατθγορία και ανά επίπεδο οργάνωςθσ, να εξθγοφν  τθσ ροι των πλθροφοριακϊν 
δεδομζνων ανά τφπο, να προτείνουν τα είδθ και τισ κατθγορίεσ των πλθροφοριϊν, 
και να αναγνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν τα πλθροφοριακά ςυςτιματα 
ςτθ διοίκθςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων για τθ λιψθ αποφάςεων.Να εξθγοφν 
τισ εφαρμογζσ του διαδικτφου, οι οποίεσ ζχουν υιοκετθκεί από τισ τουριςτικζσ 
επιχειριςεισ. 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Να αξιολογοφν τουσ ιςτοχϊρουσ των επιχειριςεων φιλοξενίασ και 
να προτείνουν αλλαγζσι να προςκζτουν επιπλζον εφαρμογζσ, ϊςτε να 
λειτουργοφναποτελεςματικά και να ςυνδυάηονται με τθ μθχανι κρατιςεων και 
όλουσ τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ ταξιδιωτικά γραφεία, touroperatorsκαι 
onlinetravelagents. 
Να κρίνουν και να προτείνουν το κατάλλθλο ςφςτθμα (ςχζςθ δυναμικότθτασ-
τμθμάτων)για οποιαδιποτε επιχείρθςθ φιλοξενίασ, ϊςτε θ διοίκθςθ  να είναι ςε 
κζςθ να ελζγχει αποτελεςματικά όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. 
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… 
……. 
 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  



 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ 

I. Σουριςμόσ 
II. Σουριςτικι βιομθχανία  

III. Βιομθχανία φιλοξενίασ 
IV. Επιχειριςεισ φιλοξενίασ  
V. φςτθμα – Τποςφςτθμα 

VI. Η κεωρία του ςυςτιματοσ ςτθν επιςτιμθ τθσ διοίκθςθσ  
VII. Επιχειριςεισ φιλοξενίασ & ςυςτιματα : Ιςτορικι εξζλιξθ  

VIII. Λειτουργικι διάρκρωςθ Ε. Φ. με βάςθ τα πλθροφοριακά ςυςτιματα & τισ εφαρμογζσ  
IX. Σμιματα – Τπάλλθλοι – Αρμοδιότθτεσ 
X. Οργάνωςθ Ε. Φ. με βάςθ τα πλθροφοριακά ςυςτιματα & τισ εφαρμογζσ  

Προϊςτάμενοι –Διευκυντζσ – Διοίκθςθ – Αρμοδιότθτεσ 
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ 
Με μελζτεσ περίπτωςθσ τριϊν επιχειριςεων φιλοξενίασ 

I. Πλθροφοριακό ςφςτθμα – φςτθμα τεχνολογίασ πλθροφοριϊν – φςτθμα πλθροφορικισ 
II. Δεδομζνα - Πλθροφοριακά δεδομζνα –Πλθροφόρθςθ 

III. Εργαλεία πλθροφόρθςθσ επιχειριςεων φιλοξενίασ αϋβϋγϋ 
IV. Πλθροφόρθςθ-Πλθροφορίεσ-Γνϊςθ-Απόφαςθ 
V. Ποιοτικι / Ποςοτικι  πλθροφόρθςθ 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
I. Δομι πλθροφοριϊν 

II. Κατθγορίεσ πλθροφοριϊν  
III. Χαρακτθριςτικά ποιότθτασ πλθροφοριϊν  
IV. Πλθροφορίεσ ιςολογιςμοφ 
V. Αρικμοδείκτεσ 

VI. Κατθγορίεσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων  & τφποι τουσ 
VII.  Ροι πλθροφοριακϊν δεδομζνων / Σφπο πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (Π. .) ΣΩΝ Ε. Φ. ΜΕ ΒΑΗ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΗ 
I. Π. . λειτουργικοφ επιπζδου τθσ Ε. Φ.  

II. Π. . επιπζδου γνϊςθσ τθσ Ε. Φ.  
III. Π. . διοικθτικοφ επιπζδου τθσ Ε. Φ.  
IV. Π. . ςτρατθγικοφ επιπζδου τθσ Ε. Φ.  

Κριτιρια επιλογισ των Π. . των Ε. Φ. Αϋ, Β’ , Γ 
5. ΤΣΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

I. φγκριςθ ςυςτθμάτων τεχνολογίασ πλθροφοριϊν των ε. φ. αϋ, βϋ, γϋ 
II. φςτθμα πλθροφορικισ 

III. Εξζλιξθ τθσ τεχνολογικισ υποδομισ ςυςτθμάτων  πλθροφορικισ 
IV. Δίκτυα 
V. Διαδίκτυο, web, web 2.0, consumer generated media 

VI. Επικοινωνία τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ επιχείρθςθσ φιλοξενίασ με δυνθτικοφσ πελάτεσ 
VII. Αλλαγζσ που ζφερε το διαδίκτυο ςτισ επιχειριςεισ φιλοξενίασ 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
I. Σι είναι εφαρμογζσ 

II. Εφαρμογζσ με αυτόνομθ χριςθ ι ςαν μζρθ ςυςτθμάτων ςε ε. φ.  
III. Εφαρμογζσ ςυςτθμάτων, ομάδεσ εφαρμογϊν ςυςτθμάτων (πακζτα) για ε. φ. 
IV. Ολοκλιρωςθ των ομάδων εφαρμογϊν  ςυςτθμάτων 



V. Property ManagementSystem (PMS) 
VI. Παραμετροποίθςθ ςυςτιματοσ  

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΔΩΜΑΣΙΩΝ 
I. Κρατιςεων 

II. Τποδοχισ 
III. Οροφοκομίασ 
IV. Ανάγνωςθσ ταυτότθτασ & διαβατθρίου 
V. Διαχείριςθσ τθλεφωνικοφ κζντρου 

VI. Ηλεκτρονικοφ κλειδϊματοσ 
VII. Ψθφιακισ ςιμανςθσ 

VIII. Εκδθλϊςεων 
IX. KWS και MIS του τομζα δωματίων 

8. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ F&B 
I. Αποκικθσ 

II. Σροφοδοςίασ - κοςτολόγθςθσ ςυνταγϊν 
III. Διατροφικισ ανάλυςθσ 
IV. Ζλεγχου ποτϊν 
V. Αυτόματων πωλθτϊν 

VI. Point Of Sales (POS) 
VII. ΚWS και MIS του τομζα F&B 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΠΩΛΗΕΩΝ 
1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ MARKETING 

Α. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  
Web site, Web Booking Engine, Search Engine Optimization (SEO), OnLine Reputation Management 
(ORM), E-Customer Relationship Management (e-CRM), Newsletter, Really Simple Syndication ι Rich 
Site Summary (RSS), Προβολικαιςυνεργαςίαμε DMS, OTA και GDS 
Β. ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΠΕΛΑΣΩΝ 
Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΑΦΩΝ  
    2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 
    3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  REVENUE MANAGEMENTSYSTEM (RMS) 
    4. KWS και MIS του τομζα πωλιςεων 
9. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ  ΣΟΜΕΩΝ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ &  
ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΦΑΛΕΙΑ 

I. Προςωπικοφ 
II. Ηλεκτρονικισ μάκθςθσ 

III. KWS και MIS του τομζα ανκρϊπινου δυναμικοφ  
IV. Μιςκοδοςίασ 
V. Λογιςτικοφ ςυςτιματοσ  

VI. KWS και MIS του οικονομικοφ τομζα 
VII. υντιρθςθσ 

X. Διαχείριςθσ ενζργειασ  
IX. Αςφάλειασ 
X. KWS και MIS του ςυςτιματοσ ςυντιρθςθσ 

Εφαρμογζσ ςυςτθμάτων που πρόκειται να  δοφμε ςτο μζλλον 
10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ERMISWIN» ΣΗ HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES S. A.  

I. Γενικά 

II. Παραδείγματα χριςθσ 

III.  Βαςικζσ λειτουργίεσ 

 
11. ΕΦΑΡΜΟΓΗ «PROTELF. O.» ΣΗ  HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES S. A. 

I. Γενικά 

II. Παραδείγματα χριςθσ 

III.  Βαςικζσ λειτουργίεσ 

12.ΕΦΑΡΜΟΓΗ «PYLON» ΣΗ  EPSILONNET 
I. Γενικά 



II. Παραδείγματα χριςθσ 

III.  Βαςικζσ λειτουργίεσ 

13. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
I. Κριτιρια επιλογισ  

II. Αςκιςεισ πράξθσ 
III. Επίλογοσ 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο και ςτθ κεωρία και ςτο εργαςτιριο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ κεωρία, ςτο εργαςτιριο και ςτθν 

επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.  

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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ με χριςθ 
PowerPoint 

13*2=26 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
ςε Η/Τ με ξενοδοχειακά 
προγράμματα και χριςθ 
διαδικτφου. 

13*3=39 

Φροντιςτιριο 13*3=39 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 10 

εμινάρια 4*3=12 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 4*6=24 

φνολο Μακιματοσ 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 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Η αξιολόγθςθ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

τθ κεωρία με ερωτιςεισκρίςεωσ και ςφντομθσ ανάπτυξθσ 

ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

το εργαςτιριο με ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ, 

πολλαπλισ επιλογισ κακϊσ και με αςκιςεισ πράξεισ ςε 

πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ με θλεκτρονικοφσ 

υπολογιςτζσ ςτο τζλοσ εξαμινου.  

Παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να δουν τισ ςωςτζσ 

απαντιςεισ και να διαςταυρϊςουν τθν ορκότθτα τθσ 

βακμολόγθςισ τουσ ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του 

μακιματοσ. 
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Κατάςταςθ και Προοπτικζσ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ 
http://www.micros.com/ 

http://www.hit.com.gr/ 

http://www.bluebyte.gr 

http://www.sunsoft.gr 

http://www.infor.com/ 

http://portal.singularlogic.eu/ 

http://www.csshotelsystems.com/ 
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