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Στόχοι του Μαθήµατος: 

Οι κύριοι στόχοι του µαθήµατος είναι να: 

• ∆ώσει µία συνέχεια των θεµάτων που κάλυψαν οι φοιτητές στα εισαγωγικά
µαθήµατα στη Στατιστική και στην  Έρευνα  ή στα ισότιµά τους.

• ∆ώσει µία επιχειρηµατική προοπτική και να επικεντρωθεί στον τρόπο µε τον
οποίο οι στατιστικές και οι ποσοτικές µέθοδοι γενικά, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στην επίλυση προβληµάτων και στη λήψη αποφάσεων.

• Παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί µία επιστηµονική προσέγγιση για να λύσουν τα προβλήµατα και
να λάβουν τις αποφάσεις ως διοικητικά στελέχη.

• Εισάξει τους φοιτητές σε διάφορα σηµαντικά θέµατα της στατιστικής και τη
θεωρία της πιθανότητας.

• Εισάξει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της πρόβλεψης και να τους εξοικειώσει
µε διάφορες µεθόδους στατιστικής πρόβλεψης.

• Εισάξει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της θεωρίας των αποφάσεων.



Μαθησιακά Αποτελέσµατα:   
 
 
Μετά τη συµπλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να είναι σε θέση να: 
  

1. έχουν εξοικειωθεί µε τις διάφορες δειγµατοληπτικές µεθόδους και την κατανοµή της 
δειγµατοληψίας (οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να ξέρουν ποια δειγµατοληπτική 
µέθοδος είναι κατάλληλη σύµφωνα µε το σκοπό της µελέτης· πρέπει επίσης να έχουν 
εξοικειωθεί µε την κατανοµή δειγµατοληψίας του µέσου όρου και πώς αυτό σχετίζεται µε 
το στατιστικό συµπέρασµα). 

  
2. έχουν εξοικειωθεί µε τις βασικές έννοιες της εκτίµησης (οι φοιτητές πρέπει να είναι σε 

θέση να κατανοούν και να υπολογίζουν τα σηµεία εκτίµησης καθώς επίσης και τα όρια 
εµπιστοσύνης). 

  
3. έχουν εξοικειωθεί µε τις βασικές έννοιες της στατιστικής εξέτασης της υπόθεσης [οι 

φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να εκτελούν την εξέταση της 
υπόθεσης (Hypothesis Testing) για το µέσο όρο του πληθυσµού µ (Population Mean) και 
της αναλογίας p (Proportion), να κατανοούν και να εκτελούν την εξέταση της υπόθεσης 
για τη διαφορά µεταξύ δύο Μέσων Όρων Πληθυσµού (Population Means) και δύο 
Αναλογιών Μέσων Όρων Πληθυσµού (Population Proportions) (ανεξάρτητα δείγµατα), 
και να κατανοούν και να εκτελούν ελέγχους µονόδροµης ανάλυσης µεταβλητής (One-
Way ANOVA)]. 

 

4. έχουν εξοικειωθεί µε την ανάλυση κατηγοριοποιηµένων στοιχείων [οι φοιτητές 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τον έλεγχο Χι-τετραγώνου (Chi-Square) για 
να εκτελούν ελέγχους ανεξαρτησίας και οµοιογένειας (Tests of Independence and 
Homogeneity)]. 

 
5. έχουν αναπτύξει µία κατανόηση των βασικών αρχών διαµόρφωσης µοντέλων 

(modeling) και πρόβλεψης (forecasting) [οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοούν το γραµµικό συσχετισµό (linear correlation) και να εκτελούν την απλή και 
πολλαπλή οπισθοδρόµηση (simple and multiple regression), να χειρίζονται την ανάλυση 
χρονικής σειράς (time series analysis) και να αναπτύσσουν τα µοντέλα πρόβλεψης 
βασισµένα στις κατάλληλες µεθόδους πρόβλεψης]. 

 
6. έχουν αναπτύξει κατανόηση των βασικών αρχών της βελτιστοποίησης 

(optimization) και της θεωρίας της απόφασης (decision theory) 
 

7. έχουν αναπτύξει τη δυνατότητά τους να συνοψίζουν και να παρουσιάζουν τα 
στοιχεία µε έναν επαγγελµατικό τρόπο (οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να 
κοιτάζουν πέρα από τους αριθµούς και να ερµηνεύουν τα αριθµητικά αποτελέσµατα 
σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό πρόβληµα που εξετάζουν). 

 

8. έχουν εξοικειωθεί µε και να χρησιµοποιούν τη συσκευασία SPSS στην ανάλυση των 
επιχειρηµατικών στοιχείων. 

 
 
 



Περιεχόµενα του Μαθήµατος: 
 
 

1. ∆ειγµατοληψία και κατανοµές δειγµατοληψίας (Sampling and sampling 
distributions): δειγµατοληπτικές µέθοδοι, κατανοµή δειγµατοληψίας του µέσου όρου 
και η σχέση µε την επαγωγική στατιστική. 

  
2. Εκτίµηση Σηµείου και Περιθωρίου (Point and Interval estimation): ο 

υπολογισµός των σηµείων εκτιµήσεως και τα περιθώρια εµπιστοσύνης για το µέσο 
όρο του πληθυσµού και της αναλογίας. 

 
3. Έλεγχος υπόθεσης για την αξία του Μέσου Όρου του Πληθυσµού και της 

Αναλογίας (Hypothesis testing for the value of the Population Mean and the 
Proportion). 

  
4. Επαγωγική στατιστική για το µέσο όρο και τις αναλογίες (Statistical Inference 

about means and proportions): Έλεγχος Υπόθεσης και Περιθώρια εµπιστοσύνης για 
τη διαφορά µεταξύ του Μέσου Όρου δύο Πληθυσµών και δύο Αναλογίες Πληθυσµών. 

 
5. Ανάλυση Αποκλίσεων (Analysis of Variance): Σύγκριση περισσότερων από δύο 

µέσων όρων πληθυσµών. 
  

6. Συµπεράσµατα για τις αποκλίσεις πληθυσµών (Inferences about population 
variances). 

 
7. Έλεγχος εξοµάλυνσης καµπύλης και ανεξαρτησίας (Tests of goodness of fit and 

independence): ανάλυση κατηγοριοποιηµένων στοιχείων χρησιµοποιώντας ελέγχους 
Χι-Τετραγώνου για Ανεξαρτησία και Οµοιογένεια. 

 
8. Ανάλυση Παλινδρόµησης (Regression analysis): Γραµµικός Συσχετισµός και Απλή 

Παλινδρόµηση, Πολλαπλή Παλινδρόµηση, έλεγχος Παλινδρόµησης µέσω 
υπολειµµατικής ανάλυσης (residual analysis) και ελέγχους σηµαντικότητας (tests of 
significance). 

 
9. Ανάλυση Χρονικής Σειράς και Πρόβλεψη (Time Series Analysis and Forecasting): 

χειρισµός στοιχείων χρονικής σειράς, Στατιστικός έλεγχος για τον προσδιορισµό 
εποχικότητας και τάσεων, µέθοδοι υπολογισµού µέσου όρου και εκθετικής εξοµάλυνσης 
(exponential smoothing), επιµέτρηση της ακρίβειας της πρόβλεψης. 

 
10. Στατιστικές µέθοδοι ποιοτικού ελέγχου (Statistical methods of quality control). 

 
11. Θεωρία Απόφασης, µέθοδοι Γραµµικού Προγραµµατισµού και εφαρµογές 

(Decision Theory, Linear Programming methods and applications). 
 

12. Το πακέτο SPSS (The SPSS package). 
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