
Τίτλος Μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα και Ανάλυση Επιχειρήσεων 

Κωδικός Μαθήματος MBA620 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μάστερ (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος / 2ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεσυναν
τήσεις 

Εργαστήρια / 
Εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Αυτό το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τις έννοιες των 
πληροφοριακών συστημάτων, την εφαρμογή των τεχνικών πόρων 
για την υποστήριξη των οργανωτικών διαδικασιών και τη 
δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. Η έμφαση δίνεται στις βασικές 
συνιστώσες των πληροφοριακών συστημάτων  - ανθρώπους, 
λογισμικό, υλικό, δεδομένα και τεχνολογίες επικοινωνιών και πώς 
αυτά τα στοιχεία μπορούν να ενσωματωθούν και να καταφέρουν να 
δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό το μάθημα 
καλύπτει επίσης τη θεωρητική και πρακτική εφαρμογή του 
Business Analytics. Καλύπτει διαχειριστικά στατιστικά εργαλεία σε 
περιγραφικές αναλυτικές και προγνωστικές αναλύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της παλινδρόμησης. Άλλα θέματα που 
καλύπτονται περιλαμβάνουν την πρόβλεψη, την ανάλυση 
κινδύνου, την προσομοίωση και την εξόρυξη δεδομένων και την 
ανάλυση αποφάσεων. Αυτό το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις 
βασικές έννοιες και εργαλεία που απαιτούνται για να κατανοήσουν 
τον αναδυόμενο ρόλο των επιχειρηματικών αναλύσεων σε 
οργανισμούς και δείχνει στους φοιτητές πώς να εφαρμόσουν 
βασικά εργαλεία επιχειρηματικής ανάλυσης (Business Analytics) σε 
ένα περιβάλλον υπολογιστικών φύλλων για την αποτελεσματική 
χρήση και ερμηνεία αναλυτικών μοντέλων και τα αποτελέσματα για 
τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 
Αναμένεται, ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 
φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση να : 
• Κατασκευάσουν μια οργανωτική στρατηγική που χρησιμοποιεί 
συστήματα πληροφοριών για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας.

• Διαφοροποιήσουν τα βασικά στοιχεία της υποδομής της 
τεχνολογίας των πληροφοριών. 
 



• Να εξηγήσουν τον τρόπο κατασκευής και διαχείρισης των 
συστημάτων πληροφοριών. 

• Συζητήσουν δεοντολογικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τα 
συστήματα πληροφοριών. 

• Εφαρμόσουν κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης στην ανάλυση 
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων από μια ποικιλία 
επιχειρηματικών σεναρίων. 

• Χρησιμοποιήσουν πακέτο λογισμικού για ανάλυση δεδομένων. 
κατανοήσουν τα δεδομένα συλλογής δεδομένων και εισροών ꞏ και 
να είναι σε θέση να αναλύει και να ερμηνεύει την παραγωγή 
(γραφήματα, πίνακες, μαθηματικά μοντέλα κ.λπ.) 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Πληροφοριακά Συστήματα στην Παγκόσμια Επιχείρηση Σήμερα 

• Global E-business και Συνεργασία 

• Πληροφοριακά Συστήματα, Οργανισμοί και Στρατηγική 

• Υποδομή πληροφορικής και αναδυόμενες τεχνολογίες 

• Θεμέλια της Business Intelligence: Βάσεις Δεδομένων και 
Διαχείριση Πληροφοριών 

• Επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας και φιλικότητας πελατών: 
Επιχειρηματικές εφαρμογές 

• Μια επισκόπηση της επιχειρηματικής ευφυΐας, του Analytics και 
της επιστήμης των δεδομένων 

• Περιγραφικό Analytics I: Φύση Δεδομένων, Στατιστική 
Μοντελοποίηση και Οπτικοποίηση 

• Περιγραφικό Analytics II: Επιχειρηματική Ευφυΐα και 
Αποθήκευση Δεδομένων 

• Προγνωστικό Analytics I: Διαδικασία Εξόρυξης Δεδομένων, 
Μέθοδοι και Αλγόριθμοι 

• Πρόβλεψη Analytics II: Κείμενο, Web και Analytics κοινωνικών 
δικτιών.   

• Περιγραφικό Analytics: Βελτιστοποίηση και Προσομοίωση 

• Μελλοντικές τάσεις, ανησυχίες σχετικά με την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και διαχειριστικά θέματα στο Analytics 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 
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Αξιολόγηση Εξετάσεις  50% 
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