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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (14/01/2019)
ΥΛΗ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019)
και ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

1. ΥΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (=ΤΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ)
Ύλη για την τελική εξέταση και αντικείμενο για μελέτη αποτελούν τα αντικείμενα που
παρουσιάστηκαν στις 13 εβδομαδιαίες διαλέξεις του κάθε μαθήματος και καλύπτονται από την
προτεινόμενη βιβλιογραφία (συγγράμματα), τις αναρτημένες στο eclass (http://eclass.aegean.gr)
διαφάνειες του μαθήματος, καθώς και τις προσωπικές σας σημειώσεις των διαλέξεων. Ειδικότερα:
Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

• Εισαγωγή (εκτός της ιστορικής αναδρομής)

• Εισαγωγή

• Η Έννοια της Αναπαράστασης Δεδομένων

• Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

• Αναπαράσταση Κειμένων και Ήχου

• Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

• Αναπαράσταση Εικόνων

• Υποδομή: Υλικό και Λογισμικό

• Σχήματα bit

• Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών

• Αναπαράσταση Αριθμών

• Ασφάλεια

• Πράξεις bit

• Επιχειρησιακές Εφαρμογές

• Υλικό Υπολογιστών

• Επιχειρησιακές Εφαρμογές

• Υλικό και Λογισμικό

Οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών

Αρχές Προγρ. και Επίλυση Επιχ. Προβλ.

Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται με εργασίες
(το μάθημα είναι του Εαρινού εξαμήνου, αφορά
τελειόφοιτους και μόνο εφόσον υπάρξει σχετική
επίσημη ρύθμιση)

Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται κανονικά με
εργασίες που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου. Αν κάποιος επιθυμεί κατ’ εξαίρεση να
εξεταστεί στην εξεταστική περίοδο, παρακαλείται να
επικοινωνήσει με τους διδάσκοντες (Ε.Μεννής – Ι.
Κουφοδόντης) για να του δοθούν σχετικές οδηγίες.
Τα αντικείμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν:
-Χρήση φύλλων υπολογισμών (MS Excel) για επίλυση
επιχειρηματικών προβλημάτων
-Προγραμματισμός σε γλώσσα Python για επίλυση
επιχειρηματικών προβλημάτων
Εξέλιξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Δικαίωμα προφορικής εξέτασης έχουν όσοι φοιτητές έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά
στη Γραμματεία και η Γραμματεία έχει επιβεβαιώσει το δικαίωμα αυτό. Όσοι επιθυμείτε να κάνετε

χρήση αυτού του δικαιώματος, προσέρχεστε κανονικά, δίνετε απαντήσεις ή/και κρατάτε
σημειώσεις για τις απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων και μόλις ολοκληρωθεί η γραπτή
εξεταστική διαδικασία για όλους, εξετάζεστε προφορικά ατομικά. Ειδικότερες οδηγίες θα δοθούν
κατά την ώρα της εξέτασης. Εναλλακτικά, αν θέλετε, μπορείτε να εξεταστείτε όπως όλοι οι
υπόλοιποι.
3. ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όσοι φοιτητές δεν έχετε παρουσιάσει 2 εργασίες στα μαθήματα «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» και/ή «Εξέλιξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» θα προσέλθετε για την παρουσίαση την ώρα που έχει ανακοινωθεί από τη Γραμματεία στο πρόγραμμα εξετάσεων για το μάθημα «Εξέλιξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Πέμπτη 26/01/2017, 09:00 ή όποια άλλη ώρα ανακοινωθεί). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το αργότερο ως τις 12:00 της Τετάρτης 25/01/2017 να έχετε αφήσει στη θυρίδα αλληλογραφίας
(Μιχάλειο κτίριο - θυρωρείο) την έντυπη εργασία, αν δεν την έχετε παραδώσει ήδη.

3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Προκειμένου να εξεταστείτε στα παραπάνω μαθήματα, όλοι θα πρέπει να έχετε μαζί σας:
α) Φοιτητική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας
β) Μπλε στυλό
γ) Για τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ένα από τα προτεινόμενα συγγράμματα μόνο
Προαιρετικά μπορείτε να έχετε επίσης μαζί σας και να χρησιμοποιήσετε κατά τις εξετάσεις:
α) Για όλα τα μαθήματα εκτός από τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, ένα σύγγραμμα ή τις
σημειώσεις σας από τις διαλέξεις ή τις διαφάνειες από το μάθημα (επιλέγετε μόνο ένα από τα τρία)
β) Δεύτερο στυλό ή/και μολύβι, γόμα ή/και διορθωτικό, μικρό μολυβοξύστη, μικρό χάρακα.

4. ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και ΤΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
α) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή ή συσκευή επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων (αν έχετε μαζί σας κινητό, θα είναι στην τσέπη ή
στην τσάντα σας και δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανένα λόγο).
β) Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε διδακτικό βοήθημα (οποιασδήποτε μορφής) που δεν αναφέρεται
ρητά παραπάνω. Δεν επιτρέπονται μεμονωμένες σελίδες ή τμήματα αυτών, το επιλεγμένο βοήθημα
πρέπει να είναι ενιαίο. Τα βοηθήματα είναι αυστηρά προσωπικά και δεν επιτρέπεται η από κοινού
χρήση τους.
γ) Δεν επιτρέπεται ο,τιδήποτε άλλο ενδέχεται να παραβιάζει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, το
κύρος των εξετάσεων και κάθε σχετικό κανονισμό (ή δεν επιτρέπεται στην αίθουσα εξέτασης).
δ) Πρόσθετες οδηγίες θα σας δοθούν κατά την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης.
Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διδάσκοντα:
email: ikouf@aegean.gr, 22710-35953, Μιχάλειο κτίριο (όροφος).
Ο διδάσκων
Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης

