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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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού Υποβάθρου/Ειδικού Υποβάθρου/Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική (το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα αγγλικά, οι 
φοιτητές ενθαρρύνονται στη χρήση της αγγλικής και  
βοηθούνται για να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσκολίες στην 
κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/epikheiresiakes-epharmoges-
eu  

(2) 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 το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα προσφέρει εξοικείωση με τις έννοιες, τις μεθοδολογικές βάσεις και τα εργαλεία για την 
κατανόηση της επίδρασης που έχει η ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων της Επιχείρησης 
(Enterprise Information Systems), στη δομή και στην στρατηγική της.  Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα 
έχει τους παρακάτω στόχους: α) Να προσφέρει στους φοιτητές την απαραίτητη, διεπιστημονική, 
θεωρητική και εννοιολογική κατάρτιση που θα τους βοηθήσει να καταλάβουν και τις διοικητικές και 
τις τεχνικές πλευρές των Πληροφοριακών Συστημάτων της επιχείρησης, β) Nα διδάξει στους φοιτητές, 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/epikheiresiakes-epharmoges-eu
http://www.fme.aegean.gr/el/c/epikheiresiakes-epharmoges-eu


μεθόδους και τεχνικές ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (επίπεδα λειτουργικότητας, 
διεπαφές, ανοικτά πρότυπα κλπ.) 
 
Το μάθημα προσφέρει παράλληλα εξειδίκευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων εστιάζοντας σε ένα τύπο 
Πληροφοριακών Συστημάτων, τα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (Identity 
Management Systems).   
 
Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει ένα πρώτο επίπεδο 
γνώσεων στην Πληροφορική, ιδιαίτερα μια προγραμματιστική εμπειρία και γνώσεις στις βάσεις 
δεσομένων. 
 
Οι φοιτητές με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: 
 

1. Να αντιληφθούν το ρόλο που οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και τα Πληροφοριακά Συστήματα 
της Επιχείρησης έχουν στην οργάνωση και στις λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης. 
Ειδικότερα να κατανοήσουν την αλυσίδα αξίας μια επιχείρησης, τη “θέση” στην αλυσίδα 
αξίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Επιχείρησης, και την ευθυγράμμιση της 
στρατηγικής της επιχείρησης με την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (business IT 
alignment). 

2. Να έχουν κατανοήσει τις «τεχνολογίες-κλειδί» (key technologies) των Πληροφοριακών 
Συστημάτων (παράδειγμα, eπίπεδα/layers λειτουργικότητας των Πληροφοριακών 
Συστημάτων, αρχιτεκτονικές Client-Server and P2P κλπ.) και την ενοποίηση της επιχείρησης 
μέσω της ανάπτυξης μιας «αρχιτεκτονικής ενοποίησης» (Enterprise Application Integration). 

3. Να έχουν εξοικείωση με την έννοια και τη χρήση APIs (Application Programming Interfaces) 
μέσα από παραδέιγματα και ασκήσεις. 

4. Να έχουν γνώση σε μεγαλύτερο βάθος της οργάνωσης, λειτουργίας και χρήσης μιας 
συγκεριμένης κατηγορίας Πληροφοριακών Συστημάτων, ειδικότερα των Συστημάτων  
Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (Identity Management Systems). 

 

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;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
- Προσαρμογή σε νέες γνώσεις και καταστάσεις  
- Κατανόηση τεχνικών εννοιών 
- Χρήση τεχνολογικών συστημάτων και απόκτηση «hands-on experience” 
- Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  



 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

A. Διαλέξεις 1-3: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα της επιχείρησης. 
B. Διαλέξεις 4-9:  Οι Πληροφοριακές Τεχνολογίες-κλειδί (key technologies) της επιχείρησης με 

έμφαση στη έννοια API (Application Programming Interface) και στην εξοικείωση της χρήσης APIs 
μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις. 

C. Διαλέξεις 10-13: Τα Συστήματα  Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (Identity Management 
Systems) ως “τυπική περίπτωση” Πληροφοριακών Συστημάτων της Επιχείρησης (εξοικείωση στη 
χρήση μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις). 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις  39 
Μελέτη βιβλιογραφίας  39 
Ασκήσεις και απαντήσεις 
σε ερωτήσεις στις οποίες οι 
φοιτητές καλούνται να 
απαντήσουν σε κάθε 
μάθημα 

39 

Δημιουργία και συντήρηση 
web site 

5 

Sum-up 25 
Εξετάσεις 3 
Σύνολο Μαθήματος 150 
  
  
  

 

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, 

- Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική 
γλώσσα, (ή στην αγγλική σε περίπτωση 
ύπαρξης υποψηφίου από την αλλοδαπή). Περιλαμβάνουν 
ερωτήσεις (ανάπτυξης) 
γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του 
μαθήματος, καθώς και επίλυση προβλημάτων. 
- Δύο Πρόοδοι κατά τη διάρκεια του εξαμήνουν 
- Αξιολόγηση των φοιτητών με βάση και την 
παρουσία τους στα μαθήματα 
- Αξιολόγηση των φοιτητών με βάση τις ασκήσεις που 
παραδίδουν 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



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. 

- Αξιολόγηση των φοιτητών μέσω της δημιουργίας ενός 
website που αποτυπώνει το σύνολο της εργασίας τους στο 
μάθημα (παρακολούθηση, μελέτη, ασκήσεις) 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

D. Avison & G. Fitzgerald, 2006, Ανάπτυξη Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων 
Ε. Κιουντουζής, 2009, Μεθοδολογίες Ανάλυσης & Σχεδιασμού Πληροφoριακών Συστημάτων 
 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά και άλλα: 

Case Study: UPS - Delivering packages and e-commerce solutions, 2001, MIT CISR  
Technical Document: Application programming interface 
Paper: Architecture of P2P Systems, 2010, Springer 
Paper: Federated Identity Management Systems: A Privacy-Based Characterization, 2013, IEEE 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=78007&op=list
http://www.stamoulis.gr/ViewShopProduct.aspx?ProductId=396370&FromSearch=1&SearchStr=
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/1572/United+Parcel+Service+4356-01.pdf?sequence=1
http://www.basicknowledge101.com/pdf/km/Application%20programming%20interface.pdf
http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783642035135-c2.pdf?SGWID=0-0-45-855488-p173920223
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6630032/?reload=true

