ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΚ22
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

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
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-

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

ΚΟΡΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ)
http://www.econ.duth.gr/undergraduate/lessons/b3.shtml

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών των Πιθανοτήτων, των
σημαντικότερων κατανομών τυχαίων μεταβλητών και των παραμέτρων τους και η χρήση των
βασικών εργαλείων Περιγραφικής Στατιστικής.

Σχέση του μαθήματος με το αντικείμενο του Τμήματος
To Tμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει ως στόχο τη μελέτη και την προαγωγή της οικονομικής
επιστήμης. Προσφέρει όλα εκείνα τα θεωρητικά και ποσοτικά εργαλεία που επιτρέπουν την
κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος με βάση δύο άξονες:
•

Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και επομένως παρακολουθεί

την εξέλιξη των οικονομικών θεωριών και των υποδειγμάτων-μοντέλων.
•

Ο δεύτερος αφορά την διατύπωση επιστημονικά "ορθών" θέσεων και προτάσεων για την

επίτευξη κάποιων στόχων ως προς την δικαιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του
οικονομικού συστήματος. Αυτός σχετίζεται άμεσα με τη γνώση μεθοδολογιών πιθανοτήτων και
περιγραφικής στατιστικής, δηλαδή της εξαγωγής συμπερασμάτων για τις ιδιότητες κάποιου
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πληθυσμού και την παρουσίαση δεδομένων σχετικών δειγμάτων.
Σε αυτό το μάθημα θα αναπτυχθούν η δεξιότητα των φοιτητών/φοιτητριών στην επίλυση
προβλημάτων, η χρήση και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων και η ικανότητα αναλυτικής και
επαγωγικής σκέψης.
Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Στοιχεία θεωρίας Συνδυαστικής



Βασικές έννοιες Πιθανοτήτων



Κατανομές πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών – Παράμετροι κατανομής τυχαίων μεταβλητών



Ειδικές διακριτές κατανομές



Ειδικές συνεχείς κατανομές



Κατανομές πιθανότητας πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών



Ροπές κατανομών πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών



Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών



Περιγραφική Στατιστική

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
eclass.duth.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

52 ΩΡΕΣ
98 ΩΡΕΣ
150 ΩΡΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

.

Πολιτική εξέτασης
o

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες

o

Η μορφή της εξέτασης είναι ανοικτές ερωτήσεις,
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θεωρητικές και ασκήσεις
o

Η εξέταση καλύπτει το υλικό των διαφανειών, των

παραδόσεων και των συγγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές/φοιτήτριες
πρέπει να έχουν υπόψη τα εξής:


Οι επιτηρητές είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τις

θέσεις των εξεταζόμενων. Οι επιτηρητές δεν επιτρέπεται να
δώσουν καμία οδηγία ή βοήθεια σχετική με οποιοδήποτε
θέμα των εξετάσεων.


Τα

κινητά

απενεργοποιημένα.

τηλέφωνα
Χρήση

πρέπει

κινητού

να

είναι

τηλεφώνου

ή

οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής επισύρει
μηδενισμό γραπτού.


Δεν επιτρέπεται διάλειμμα κατά τη διάρκεια της

εξέτασης.

Κανείς/καμία

φοιτητής/φοιτήτρια

δεν

επιτρέπεται να φύγει από την αίθουσα εξέτασης πριν
παρέλθουν 30 λεπτά από την έναρξη της.


Σε

περίπτωση

αντιγραφής

ή

συνεργασίας,

μηδενίζονται τα γραπτά όλων των φοιτητών/φοιτητριών
που συμμετείχαν, ακόμα και αν αυτές οι πράξεις γίνουν
αντιληπτές μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α΄ ΜΕΘΟΔΟΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

1
2

GERALD KELLER

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

2010

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Douglas Downing,
Jeffrey Clark
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΟΦΙΑ Α.Ε.Ε.Ε.

2012

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

2010

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ

2002

3

