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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

(βάσει προτύπου της ΑΔΙΠ)

Ημερομηνία:  15 Νοε 2022

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-23

ΣΧΟΛΗ Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας

ΤΜΗΜΑ Στατιστικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προπτυχιακό

ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6801Β

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ:

Διαλέξεις

Φροντιστήρια

Εργαστήρια

Ασκήσεις Πράξης

Άλλες Διδακτικές Δραστηριότητες

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS 8.00

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο φοιτητής πρέπει

• να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ KAI

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%

BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7



 -2-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

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; 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης

μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

•       Nα γνωρίζουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα στατιστικού περιεχομένου  με  πραγματικά

δεδομένα

•       Να έχουν τη δυνατότητα  να κατανοούν,  να διερευνούν και να  διατυπώνουν ένα πραγματικό πρόβλημα

στατιστικού περιεχομένου σε  ένα πλάνο στατιστικής ανάλυσης

•       Να γνωρίζουν το ρόλο του στατιστικού σε μια εταιρεία και τον τρόπο συνεργασίας  με τους συναδέλφους τους και

να λειτουργούν σε πλαίσιο ομάδας

•       Να γνωρίζουν πώς πρέπει να κατανέμουν το χρόνο τους όταν δουλεύουν σε ένα έργο (project)

•       Να μάθουν να διαχειρίζονται δεδομένα διαφόρων τύπων και από  διαφορετικές πηγές

•       Να μάθουν να συντάσσουν  εκθέσεις με τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων

•       Να μεταφέρουν θεωρητικές γνώσεις σε πρακτικές δεξιότητες

•       Να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και εργασιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα να ανακαλύψουν το εργασιακό

περιβάλλον

•       Να μάθουν να συντάσσουν βιογραφικό σημείωμα και να επιλέγουν υποψήφιους εργοδότες/εργασιακό

περιβάλλον

Η  Πρακτική Άσκηση είναι δυνατόν να γίνει, μια μόνο φορά και αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε

εργασιακό χώρο του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα. Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει κάθε

ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος του Τμήματος που θα τον εποπτεύσει και την

έγκριση του υπεύθυνου του Τμήματος και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα

του Τμήματος. Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει από το 5ο εξάμηνο σπουδών και αργότερα. Ο

φοιτητής πρέπει να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον 80ΠΜ, να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά

μαθήματα και να συμμετάσχει σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Ανάλογα με το αντικείμενο και την διάρκειά της, μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 ΠΜ. Ο αριθμός των ΠΜ

καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τον συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης μετά από πρόταση του επιβλέψαντος

μέλους ΔΕΠ. URL: http://internship.aueb.gr/

Τρόπος Παράδοσης Άλλο

Χρήση Τ.Π.Ε. στη

Διδασκαλία

Όχι

Χρήση Τ.Π.Ε. στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Όχι

Χρήση Τ.Π.Ε. στην

Επικοινωνία με τους

φοιτητές

Ναι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκπόνηση μελέτης (project) 50

Πρακτική (Τοποθέτηση) 150

Σύνολο Μαθήματος 200
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΕ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ

Απαλλακτική Εργασία 100

Να αναφέρετε εάν και που είναι προσβάσιμα τα

συγκεκριμένα κριτήρια από τους φοιτητές.

eclass


