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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι διδαςκαλία 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

3 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ Τποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://mba-ihu.gr/μακιματα/α-εξάμθνο/ςτατιςτικι/ 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=206  

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
● Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

● Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 
● Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

1. Γνώςη: Να αναγνωρίζουν τισ βαςικέσ έννοιεσ τησ Στατιςτικήσ και των Πιθανοτήτων. 
2. Κατανόηςη: να κατανοούν τη χρήςη των μεθόδων ςτατιςτικήσ ςτην Οικονομία και τισ Επιχειρήςεισ. 
3. Εφαρμογή: Να υπολογίζουν και να εξάγουν ςυμπεράςματα με βάςη τισ πληροφορίεσ που ςυγκεντρώνονται από οικονομικά δεδομένα. 

https://mba-ihu.gr/μαθήματα/α-εξάμηνο/στατιστική/
https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=206
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4. Ανάλυςη: Να ςυνδυάζουν βήματα και να ςχεδιάζουν λύςεισ ςε ςύνθετα προβλήματα. 
5. Σύνθεςη: Να εξηγούν τα αποτελέςματα αναλύςεων και να προτείνουν αποφάςεισ. 
6. Αξιολόγηςη: Να αξιολογούν τα αποτελέςματα των μεθόδων ςτατιςτικήσ ανάλυςησ και να ςυμπεραίνουν ςχετικά με την ορθότητα και την εφαρμοςιμότητά τουσ. 
 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 

Οι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν ικανότθτεσ για τθν αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ερμθνεία 
ποςοτικϊν δεδομζνων, με τθ χριςθ κατάλλθλων μεκόδων και λογιςμικοφ 
ςτατιςτικισ ανάλυςθσ. Επίςθσ κα αποκτιςουν τθν ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων, 
αυτόνομθσ εργαςίασ, ομαδικισ εργαςίασ και ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ενότθτεσ μακιματοσ:  
1. Ειςαγωγι ςτθ τατιςτικι και τισ βαςικζσ ζννοιεσ. 
2. Περιγραφικι τατιςτικι (Σαξινόμθςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων, ςυχνότθτεσ, 

διαγράμματα, Μζτρα κζςθσ και διαςποράσ). 
3. Περιγραφικι ςτατιςτικι με χριςθ λογιςμικοφ. 
4. Συχαίεσ μεταβλθτζσ και κατανομζσ πικανοτιτων. 
5. Βαςικζσ κατανομζσ. Επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ τθσ Κανονικισ 

Κατανομισ. 
6. Δειγματολθψία και δειγματικζσ κατανομζσ. 
7. Εκτίμθςθ παραμζτρων και διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ. 
8.  Ειςαγωγι ςτου ελζγχουσ υποκζςεων. 
9. τατιςτικοί ζλεγχοι εκτίμθςθσ παραμζτρων 

10.  τατιςτικοί ζλεγχοι ςφγκριςθσ πλθκυςμϊν 

11.  τατιςτικοί ζλεγχοι ςυςχζτιςθσ μεταβλθτϊν 

12.  Παλινδρόμθςθ 

13.  Παραγοντικι ανάλυςθ. 
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4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Εξ αποςτάςεωσ διαλζξεισ μζςω πλατφόρμασ 
ςφγχρονθσ τθλεεκπαίδευςθσ. 

- Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με χριςθ 
προςωπικοφ Η/Τ και λογιςμικοφ. Κακοδιγθςθ 
μζςω πλατφόρμασ ςφγχρονθσ 
τθλεεκπαίδευςθσ. 

- Εκπόνθςθ ατομικισ εργαςίασ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

- Πλατφόρμα ςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ 
(zoom) 

- Πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ 
(moodle) 

- Λογιςμικό ςτατιςτικισ ανάλυςθσ (PSPP) 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
(με χριςθ Η/Τ και 
κακοδιγθςθ από 
απόςταςθ) 

6 

Εργαςία 54 

Ατομικι μελζτθ 51 

  

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(π.χ. αναλογία φόρτου 
εργαςίασ : αριθμό ΠΜ= 30 
Ώρεσ/1ECTS)  

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

1. Γραπτζσ εξετάςεισ (70%) με (α) ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ που αξιολογοφν τθν 
κατανόθςθ των γνϊςεων που προςφζρει το 
μάκθμα και (β) αςκιςεισ που αξιολογοφν τθν 
ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ςτατιςτικισ 
ανάλυςθσ.  
2. Γραπτι Εργαςία (30%) που κατατίκεται μζςω 
πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ. 
Αξιολογείται με βάςθ προκακοριςμζνα κριτιρια 
πλθρότθτασ και ποιότθτασ.  
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5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 

● Aczel A., Sounderpandian J. "τατιςτικι ςκζψθ ςτον κόςμο των επιχειριςεων", 
Εκδόςεισ Broken Hill. 

● Δθμθτριάδθσ Ε. "τατιςτικι επιχειριςεων με εφαρμογζσ ςε SPSS και LISREL", 
Εκδόςεισ Κριτικι. 

● Berenson M., Levine D, Krehbiel T. "Basic Business Statistics", Prentice Hall.  

 

 

 


