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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ &
ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Course Syllabus)

1. Εξάμηνο Σπουδών: 1ο

2. Κωδικός Μαθήματος: 105

3. Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
Διαλέξεις (Θεωρία): 2
Εργαστήριο: 1
Σύνολο: 3

4. Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής - Υποχρεωτικό

5. Γλώσσα Παράδοσης και Εξέτασης: Ελληνικά

6. Ιστοσελίδα του Μαθήματος: http://www.azaria.gr (κατηγορία: ΔΙΠΑΕ)

7. Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Στόχος του μαθήματος “Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό
Κόσμο” είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές των πληροφοριακών
συστημάτων, του διαδικτύου, του παγκόσμιου ιστού  και των νέων εξελίξεων όπως
web services και web 2.0.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
 Κατανοεί την σημασία της πληροφορίας στην καθημερινή λειτουργία της

επιχείρησης και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
 Γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις απλές επεξεργασίες που χρησιμοποιούνται

για τη μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες.
 Αναγνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες των πληροφοριακών συστημάτων

χρησιμοποιώντας ως κριτήρια κατηγοριοποίησης τον τρόπο δημιουργίας,
την τεχνολογία, το τμήμα της επιχείρησης το οποίο υποστηρίζεται.

 Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και τεχνικούς όρους των δικτύων.
 Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και τεχνικούς όρους του διαδικτύου.
 Να γνωρίζει τις βασικές χρήσεις υπηρεσιών του Διαδικτύου, όπως το

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παγκόσμιος ιστός.
 Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί επιτυχώς βασικές ηλεκτρονικές πηγές για

την επιστήμη της Διοίκησης επιχειρήσεων.
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 Να χρησιμοποιεί επιτυχώς το περιβάλλον υποστήριξης εκπαίδευσης στο
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙΠΑΕ.

 Να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την αναζήτηση πληροφοριών σε
συνδεδεμένες (online) βιβλιοθήκες και αποθετήρια γνώσης.

 Να κάνει  χρήση της μηχανής αναζήτησης GoogleScholar και της ψηφιακής
βιβλιοθήκης HealLink.

 Να σχεδιάζει, αναπτύσσει και δημιουργεί ιστολόγια και  wikis.

8. Εκπαιδευτικά Εργαλεία που θα Χρησιμοποιηθούν:
 Διαλέξεις.
 Εκπαιδευτικές ιστορίες.
 Οπτικοακουστικά παραδείγματα.
 Μελέτες περίπτωσης.
 Ομαδικές ασκήσεις.
 Ατομικές ασκήσεις.
 Παρουσίαση.
 Ηλεκτρονικός προβολέας δεδομένων.

9. Αξιολόγηση του Μαθήματος:
 Τελικές γραπτές εξετάσεις (70%).
 Ατομική Εργασία (30%).

10. Βασικό Σύγγραμμα του Μαθήματος:
 "Εισαγωγικά Θέματα Πληροφορικής-Αλγοριθμικής"

Βράνα, Β. και Κύδρος, Δ. (2009), Εκδόσεις Σοφία, 2009.
(Εύδοξος: 731, ISBN: 978-960-6706-25-7)

11. Συμπληρωματική Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 "Εισαγωγή στην Πληροφορική"

Παπαδάκης, Ν., Παναγιωτάκης, Σ. και Ψαράκη, Μ.Γ.
 "Εισαγωγή στην Πληροφορική"

Beekman, B. and Beekman, G.
 "Εισαγωγή στην Πληροφορική"

Evans, A. and Kendal, M.

12. Συμπληρωματικά Προτεινόμενα Επιστημονικά Περιοδικά:
 Journal of Information Technology
 Journal of Social Media for Organizations
 The Journal of Social Media in Society


