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Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο,
δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο.
Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
• Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ
ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
• Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο
θαη Παξάξηεκα Β
• Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ


Σν κάζεκα απηό έρεη σο ζθνπό λα εμνηθεηώζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηελ θαηάιιειε
κεζνδνινγία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε κειέηε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηλνκέλσλ, ηε δηαηύπσζε πνζνηηθώλ ζρέζεσλ θαη λόκσλ θαη ηε δηελέξγεηα
πξνβιέςεσλ ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημή ηνπο.
 Δηδηθόηεξα, κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε
ζέζε λα:
 Να έρεη κηα ζαθή εηθόλα ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ θαη ππνζέζεσλ ηνπ γξακκηθνύ
ππνδείγκαηνο.
 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηηο επεθηάζεηο ηνπ γξακκηθνύ ππνδείγκαηνο.
 Να κειεηήζνπλ ηελ παξαβίαζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ππνδείγκαηνο.
 Να εμεηάζνπλ ππνδείγκαηα κε ρξνληθέο πζηεξήζεηο.
 Να εθαξκόζνπλ ζπζηήκαηα εμηζώζεσλ.
 Να απνθηήζνπλ εηζαγσγηθέο γλώζεηο ζηελ αλάιπζε ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ.
Να εθηηκήζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ππνδείγκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ
Γενικές Ικανότητες
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο
απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο
από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε
θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ
•
•
•
•
•

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Οκαδηθή εξγαζία
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςε
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Γξακκηθό ππόδεηγκα: βαζηθέο έλλνηεο, ππνζέζεηο, εθηηκήηξηεο θαη ηδηόηεηέο ηνπο
Έιεγρνο θαη επεθηάζεηο ηνπ γξακκηθνύ ππνδείγκαηνο
Παξαβίαζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ γξακκηθνύ ππνδείγκαηνο. (Πνιπζπγγξακκηθόηεηα,
απηνζπζρέηηζε θιπ)
Τπνδείγκαηα κε ρξνληθέο πζηεξήζεηο
•
πζηήκαηα εμηζώζεσλ: Βαζηθέο έλλνηεο, ηαπηνπνίεζε, κέζνδνη εθηίκεζεο
(πεξηνξηζκέλεο ή πιήξνπο πιεξνθόξεζεο)
Δηζαγσγή ζηελ αλάιπζε ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ
Δθηίκεζε θαη πξόβιεςε ππνδεηγκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ
4.ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Γηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ Υξήζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα θαη projector
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο
θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο,
Σεκηλάξηα,
Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, Άζθεζε
Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή (Τνπνζέηεζε), Κιηληθή
Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο,
Δθπόλεζε
κειέηεο
(project),
Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ
θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή
δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο
κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε
επίπεδν εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ από ζδρασ για το
θεωρητικό τμήμα του
μαθήματοσ,
επικουροφμενη από
παρουςιάςεισ ςε
ηλεκτρονική μορφή.
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Υποδειγματικά
αςκήςεισ.

26

λυμζνεσ

Πρακτική εξάςκηςη
επίλυςη αςκήςεων.

με

 Διάθεςη ηλεκτρονικών
παρουςιάςεων
διδαςκαλίασ ςτουσ
φοιτητζσ.
Αυτοτελήσ Μελζτη

53

ζηα standards ηνπ ECTS

Λοιπζσ δραςτηριότητεσ
(π.χ. Ομαδική ή Ατομική
Εργαςία ςε μελζτη
περίπτωςησ, εκπαιδευτική
εκδρομή, διαλζξεισ
εξωτερικών ςυνεργατών
κ.λπ.)

20

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Πεξηγξαθή
ηεο
δηαδηθαζίαο
αμηνιόγεζεο
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη
αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή
ή
Σπκπεξαζκαηηθή,
Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο
Σύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο
Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή
Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε,
Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή
Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο
Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη
πνπ είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο
θνηηεηέο.
5.ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ επί
ηνπ ζπλόινπ ηεο δηδαρζείζαο ύιεο πνπ
πεξηιακβάλεη:
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο
- Αλάιπζε κειέηεο πεξίπησζεο
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ
θαηάιιειε κεζνδνινγία πνπ είλαη αλαγθαία γηα
νξζή εκπεηξηθή κειέηε θαη έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο
ζεσξίαο θαη γεληθόηεξα ησ νηθνλνκηθώλ
θαηλνκέλσλ
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