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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Μέσα από τις ενότητες του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις ως προς μια ευρεία 

κατανόηση για τα: πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, 

πληροφοριακά συστήματα πόρων παραγωγής, πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και συστήματα ηλεκτρονικού 

εμπορίου και συναλλαγών.  

Η δομή των ενοτήτων του μαθήματος δίνει όλες εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται 

ώστε ο φοιτητής να είναι ικανός στην ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων που 

σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. 

Ειδικότερα, ο φοιτητής κατακτά όλα τα τεχνικά ζητήματα τις σχεδίασης ενός 

πληροφοριακού συστήματος καθώς και όλων των διοικητικών θεμάτων ενός 

πληροφοριακού συστήματος σε μια επιχείρησης.  

Το μάθημα δίνει στους φοιτητές την ικανότητα να αλληλεπιδρούν σε επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα όπου μέσω μελέτης των βασικών αρχών διοίκησης να μπορούν να ηγούνται 

σε ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος.  

Τέλος ο φοιτητής αποκτά όλες εκείνες τις δεξιότητες που τον επιτρέπουν να σχεδιάζει, να 

αναπτύσσει, να προσαρμόζει και να επιτηρεί σε όλες τις φάσεις τη ζωής ενός 

πληροφοριακού συστήματος.  

Ως προς τις δεξιότητες (μέσω εργαστηριακών πρακτικών) ο φοιτητής θα είναι ικανός: • να 

προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος βάση μοντέλων 

επιχειρηματικότητας, • να συντάσσει μελέτες διερεύνησης για πληροφοριακά συστήματα 

κάτω από πραγματικά εφαρμόσιμα σενάρια, • να διαχειρίζεται πληροφορίες για την 

υποστήριξη λήψης αποφάσεων, • να κατανοεί στρατηγικές μάρκετινγκ με την υποστήριξη 



πληροφοριακών συστημάτων, • να σχεδιάζει και να αναπτύσσει πληροφοριακά 

συστήματα. 

Γενικές Ικανότητες  

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών.  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα  

• Τεχνικές & Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων  

• Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης  

• Πληροφοριακά συστήματα παραγωγής (MIP)  

• Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα (AIS)  

• Πληροφοριακά συστήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ (SMS)  

• Πληροφοριακά συστήματα ανθρώπινων πόρων (HRS)  

• Πληροφοριακά συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (TPS)  

• Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS)  

• Πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS)  

• Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)  

• Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)  

• Πληροφοριακά συστήματα ανώτερης διοίκησης (ESS)  

• Πληροφοριακά συστήματα αποθήκης (Logistics)  

• Σύνδεση συστημάτων και επιχειρησιακά συστήματα  

• Διεπιχειρησιακά συστήματα  

• Μέσα επικοινωνίας διεπιχειρησιακών συστημάτων  

• Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Συναλλαγών  

• Μελέτη περίπτωσης 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Θεωρητική από έδρας διδασκαλία με συζήτηση και  

ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.  

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνονται 

παρουσιάσεις σε power point.  

Εργαστηριακές Ασκήσεις. Ηλεκτρονικό υλικό για την 

ανάπτυξη εφαρμογών στους Η/Υ. 

Επίλυση Ασκήσεων. 

Επίδειξη στο προβολικό και χρήση πίνακα. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://elearning.cm.ihu.gr/ 

Ηλεκτρονικές Ασκήσεις  Αυτοαξιολόγησης. 

Επικοινωνία με φοιτητές μέσω e-mail και της 

ιστοσελίδας του μαθήματος. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 



Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις πράξης 13 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 13 

Συγγραφή εργαστηριακών 

αναφορών 

 13 

 

Αυτοτελής Μελέτη 60 
  

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου ανά ΔΜ) 
125 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται από 

τον βαθμό του θεωρητικού μέρους. 

Οι παρουσίες στο εργαστηριακό μέρος και η επιτυχής 

ολοκλήρωση των ασκήσεων προϋποθέτουν τη 

συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. 

 

Α)  Η γραπτή τελική εξέταση του θεωρητικού μέρους 

περιλαμβάνει:  

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

 - Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής των γνώσεων  

που αποκτήθηκαν.  

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και 

εργαστηρίου.  

 

Β) Η εξέταση των ασκήσεων του εργαστηρίου  

περιλαμβάνει:  

α) την αξιολόγηση των εργαστηριακών δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν μέσω εξέτασης των εργαστηριακών 

αναφορών κατά την οποία και τελική  γραπτή τελική 

εξέταση/εργασία. Οι παρουσίες στο εργαστηριακό μέρος 

και η επιτυχής ολοκλήρωση των ασκήσεων 

προϋποθέτουν τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις Α) 

του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Γκοτσίνας, 

Καλοβρέκτης, 2010, Εκδόσεις Βαρβαρύγου, ISBN: 978-960-7996-53-4  

• Hoffer, Πληροφοριακά Συστήματα , 6η Έκδοση, ISBN: 978-960-418-331-9  

• Hoffer-Valacich-George ,Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, 5η 

Έκδοση, 2013, ISBN: 978-960-418-449-1  

• LAUDON K., LAUDON J., Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 11η εκδ., Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, 2014, ISBN: 978-960-461-623-7  

• PatriciaWallace, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εκδόσεις Κριτική, 2014, 

ISBN: 978- 960-218-886-6  

 

 

 


