ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ

Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Tμήμα Οικονομικών Επιστημών
6
107
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

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

4

7,5 ECTS

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου, γενικών γνώσεων

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Κανένα
Ελληνική
Ναι
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=2

(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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές
θα είναι σε θέση να:
 Εκτελούν απλούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστικών
φύλλων ή στατιστικής (Excel/Google sheets) ανάλυσης (R)
 Χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό (Maxima) Επιλύουν μαθηματικά
προβλήματα όπως η επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων, συστημάτων
γραμμικών εξισώσεων, συστημάτων μη γραμμικών εξισώσεων, υπολογισμοί
με παραγώγους και ολοκληρώματα, καθώς και βελτιστοποίηση συναρτήσεων
μιας μεταβλητής.




Επιλύουν απλά προβλήματα οικονομικής ανάλυσης με χρήση Η/Υ
Κατασκευάζουν απλά γραφήματα μαθηματικών συναρτήσεων ή περιγραφικής
στατιστικής
(ραβδογράμματα,
ιστογράμματα,
διασποράς,
κα)
χρησιμοποιώντας λογισμικό όπως λογιστικά φύλλα, R ή Maxima.

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
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα θα καλύψει τα παρακάτω θέματα
1. Αναπαράσταση δεδομένων με γραφήματα
2. Απλοί μαθηματικοί και στατιστικοί υπολογισμοί
3. Χρησιμότητα και εφαρμογές με Η/Υ
4. Ισορροπία της αγοράς και εφαρμογές με Η/Υ
5. Ελαστικότητα και εφαρμογές με Η/Υ
6. Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού και εφαρμογές με Η/Υ
7. Αγορά ελεύθερου ανταγωνισμού και εφαρμογές με Η/Υ
8. Αγορά μονοπώλιου και εφαρμογές με Η/Υ
9. Αριθμητικά δεδομένα, ακρίβεια υπολογισμών, αριθμοί κινητής υποδιαστολής
10. Αναδρομικές σχέσεις και εφαρμογές σε Η/Υ
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.

ο

τρόπος

και

Πρόσωπο με πρόσωπο, βιντεοσκοπημένες
διαλέξεις
Για το 100% του μαθήματος παρέχονται
βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, ηλεκτρονικές
σημειώσεις, λυμένα και άλυτα παραδείγματα,
online τεστ και κουιζ σε εβδομαδιαία βάση.
Παρέχεται επίσης 100% προσωποποιημένη
πληροφόρηση στους φοιτητές μέσω της
ιστοσελίδας του μαθήματος (λογαριασμός χρήστη
για κάθε φοιτητή, προσωποποιημένη
αλληλεπίδραση σε κάθε βήμα). Ο μάθημα
διδάσκεται αποκλειστικά με χρήση Η/Υ.
Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου

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

Διαλέξεις
καθοδηγούμενη
μελέτη
Ασκήσεις σε Η/Υ
Τεστ και Κουιζ
Εργασίες
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά
πιστωτική μονάδα)

52
25
75
10
25

187 ώρες

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

Μιξη απο α) τεστ και Κουιζ ερωτήσεων
πολλαπλής απόκρισης, β) Ασκήσεις στο
εργαστήριο Η/Υ, γ) Εργασίες (ατομικές η
ομαδικές) που παρουσιάζονται στην τάξη

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ









Στατιστική Ανάλυση με το R, Crawley M.J. [32997808]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΙΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ,
Α.
ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ [22768246]
Ανακαλύπτοντας τους Υπολογιστές: Εργαλεία, Εφαρμογές, Συσκευές και οι
Επιπτώσεις της Τεχνολογίας, Vermaat Misty, Sebok susan, Freund Steven,
Campbell Jennifer, Frydenberg Mark [68373103]
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ EXCEL ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,
ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ [77108700]
Στατιστικές Μέθοδοι: Θεωρία και Εφαρμογές με Χρήση Excel και R,
Ιωαννίδης Δημήτριος [77106795]

