
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  GFBM_2.1C  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι	
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3  6 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  Όχι, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.deapt.upatras.gr/el/course/sitefullview/106 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: 

 Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση που βασίζεταικαι
εκτείνεται και/ή ενισχύει όσα σχετίζονται με τον πρώτοκύκλο
σπουδών, και, συγχρόνως, τους παρέχει τη βάση ή τηνευκαιρία για
πρωτοτυπία στην ανάπτυξη και/ή στηνεφαρμογή ιδεών, συχνά στο
πλαίσιο ερευνητικήςδραστηριότητας.

 Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και κατανόησήτους, και
τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σεεφαρμογές και
στην επίλυση προβλημάτων, σε ένα νέο ήάγνωστο περιβάλλον,
εντός ευρύτερου (ή διεπιστημονικού)πλαισίου, συναφούς προς το
γνωστικό τους πεδίο.



 Έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις και ναχειρίζονται 
πολύπλοκα θέματα, καθώς επίσης ναδιατυπώνουν κρίσεις, έστω και 
με ελλιπή ή περιορισμένηπληροφόρηση, οι οποίες όμως 
περιλαμβάνουνπροβληματισμό επί κοινωνικών και ηθικών ευθυνών, 
πουσυνδέονται με την εφαρμογή της γνώσης και των κρίσεώντους. 

 Είναι σε θέση να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητατα 
συμπεράσματά τους αλλά και τη γνώση και το σκεπτικόστο οποίο 
αυτά βασίζονται και λογικές παραδοχές στα οποίαστηρίζονται, τόσο 
σε εξειδικευμένο όσο και σε μηεξειδικευμένο κοινό. 

 Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους 
επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σεμεγάλο 
βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο. 

 
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 

 
Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι ενότητες που καλύπτονται είναι οι εξής: 

 Περιγραφική Στατιστική με ένα ή δύο δείγματα: πίνακες συχνοτήτων και γραφικές 
παραστάσεις  ποσοτικών  και  ποιοτικών  μεταβλητών,  μέτρα  θέσης,  μέτρα 
μεταβλητότητας,  μέτρα  λοξότητας  και  κύρτωσης,  θηκογράμματα  (box‐plots), 
σύγκριση των μέτρων θέσης και μεταβλητότητας. 

 Μονοδιάστατοι  και  διδιάστατοι  (ανεξάρτητοι  ή  συσχετισμένοι) 
πληθυσμοί: εκτιμήσεις  παραμέτρων  σε  σημείο  και  διάστημα,  και  έλεγχοι 
υποθέσεων  (η  έννοια  της p‐τιμής  (p‐value),  συσχέτιση  και  ο  συντελεστής  του 
Pearson. 

 Βασικά  πειραματικά  σχέδια,  Ανάλυση  της  Διακύμανσης  και  Γραμμικά 
Μοντέλα: με  ένα  και  δύο  παράγοντες  (με  ή  χωρίς  αλληλεπίδραση),  εκτιμήσεις 
παραμέτρων  (σε σημείο  και διάστημα)  και συγκρίσεις, πολλαπλές συγκρίσεις  και 
διαγνωστικοί έλεγχοι καταλληλότητας. 

 Μη  παραμετρική  Στατιστική: οι  έλεγχοι  των  Mann‐Whitney,  του  Wilcoxon,  των 
Kruskal‐Wallis,  του  Friedman,  των  Kolmogorov‐Smirnov(με  ή  χωρίς  τη  διόρθωση 
του Lilliefors) και των Shapiro‐Wilk, ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. 



4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο. 

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  με  τη  μορφή 
διαφανειών. 
Χρήση  Τ.Π.Ε.  στην  Εργαστηριακή  Εκπαίδευση  μέσω 
λογισμικού  στατιστικής  επεξεργασίας  δεδομένων 
(SPSS). 
Υποστήριξη  Μαθησιακής  διαδικασίας  μέσω  της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.upatras.gr. 

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  ώστε  ο 
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε  επίπεδο 
εξαμήνου  να  αντιστοιχεί  στα  standards  του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (3 ώρες / 

εβδομάδα Χ 10 

εβδομάδες) 

30 

Τελικές εξετάσεις   3 

Ώρες προσωπικής μελέτης 

από τον φοιτητή και 

συγγραφή εργασίας 

117 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

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, 
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. 

 
Εργασίες: 30 μονάδες 

Τελική Γραπτή Εξέταση: 70 μονάδες   

Σύνολο: 100 μονάδες 
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Κ Δαρδάνος Ο.Ε., Έκδοση 1η, 2015 (inGreek). 

2. Χ.  Ζαχαροπούλου, Στατιστική  Τόμος Α’,  Εκδόσεις  «Σοφία» Ανώνυμη Εκδοτική &  Εμπορική 
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