ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ,
ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Στειακάκης,
Αναπληρωτής
Καθηγητής,
Τμήμα
Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,
διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Τεχνικές αναζήτησης,
ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων στα πλαίσια της νέας
οικονομίας», διάρκειας 24 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της
μεικτής εκπαίδευσης (διά ζώσης και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
Διάρκεια:

24 ώρες

Κόστος:

200 Ευρώ

Υλοποίηση:

Μεικτή εκπαίδευση (διά ζώσης και εξ αποστάσεως ασύγχρονη

τηλεκπαίδευση)
Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Στειακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων :

· στελέχη εταιριών, ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς
· ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές
όλων των κλάδων ακόμα και των θεωρητικών κατευθύνσεων

· ιατρούς, δημοσιογράφους, μεσίτες, ασφαλιστές, κλπ.
καθώς και σε οποιονδήποτε επαγγελματικό/ ερευνητικό κλάδο απαιτείται η
συλλογή δεδομένων
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να
αναζητούν όποια δεδομένα τους ενδιαφέρουν για τις έρευνές τους, μελέτες ή/και
εργασίες τους σε κατάλληλες διευθύνσεις με κατάλληλες τεχνικές. Ακόμη στόχος
είναι να είναι σε θέση να προετοιμάζουν και να μορφοποιούν κατάλληλα τα
δεδομένα προς χρήση με κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα παρουσιαστούν κατά τη
διάρκεια του προγράμματος.
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Θεματικές Ενότητες
Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

- Τεχνικές αναζήτησης και εξόρυξης δεδομένων του διαδικτύου
- Χρήση πηγών υπέρογκων δεδομένων (big data sources)
- Προετοιμασία και κατάλληλη μορφοποίηση των δεδομένων προς χρήση
- Εισαγωγή στην επιστήμη και ανάλυση δεδομένων
- Προχωρημένη χρήση του Excel στη μορφοποίηση και ανάλυση των δεδομένων
- Εισαγωγή στη χρήση της στατιστικής γλώσσας R
- Γραφικό περιβάλλον χρήσης (GUI) της R (R commander, R studio)
- Τεχνικές εξαγωγής συμπερασμάτων και προβλέψεων με χρήση στατιστικών μεθόδων
(συσχέτιση (correlation, παλινδρόμηση (regression) κλπ...)
- Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων με γραφικά και μορφές γραφικών
- Διασύνδεση εφαρμογών (επεξ.κειμένου (word)), λογιστικό φύλλο (excel), στατιστική
γλώσσα (R), γραφικό πρόγραμμα (gimp)

- Πρακτικές ασκήσεις με μελέτη πραγματικών περιπτώσεων (real case studies)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με εργασία και ασκήσεις στο τέλος του προγράμματος. Μετά την
επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό ,
διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το Δια Ζώσης πρόγραμμα θα διεξάγεται καθημερινές ημέρες απογεύματα στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας , που βρίσκεται στην οδό
Εγνατία 156 στη Θεσσαλονίκη.
Το πρόγραμμα θα διεξάγεται και με τη μέθοδο της Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης. Με τον όρο Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη
διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του
εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και
η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω
διαδικτυακής πλατφόρμας.
Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό
αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων
το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, άκρως
αυτοεπεξηγηματικό, κάνοντας τη χρήση της πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα
κατανοητή. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
είναι δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet

explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς
να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση
λογισμικού στον υπολογιστή τους. Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας
έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων (κείμενα,
παρουσιάσεις, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, υλικό αυτοαξιολόγησης,
εργασίες κλπ.) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για την απευθείας επικοινωνία με
τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων συνεργατικότητας (χώρος
ελεύθερης συζήτησης - forum, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων - chat).
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι εισηγητές των Προγραμμάτων είναι μέλη του Διδακτικού και
Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία,
αλλά και
εξειδικευμένη θεωρητική γνώση. Ο εισηγητής του προγράμματος είναι ο:

· Ιωάννης Αθανασιάδης, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν

- Τίτλος συγγράμματος: Στατιστική & Μηχανική Μάθηση με την R. Θεωρία &
εφαρμογές. Συγγραφείς : Ιωαννίδης Δ., Αθανασιάδης Ι. Εκδόσεις : Τζιόλα

(προαιρετικό) Τηλ. Εκδότη : 2310.247887
- on line υλικό από το site του βιβλίου αλλά και σημειώσεις σε ηλεκτρονική
μορφή .pdf
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1) Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.

2) Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση

5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν

3) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.

4) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.

6) Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.

εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των

άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό

επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,

λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την

ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει

εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να

στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα

συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις

και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο

επόμενες ειδικές κατηγορίες.

αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες

περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη

εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.

επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των

1) Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων

υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της

εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να

2) Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.

απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική
διαφορά.
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα
ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών
προσφορών επί των αρχικών τιμών των
διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος
Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν
τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 200€, με εφάπαξ καταβολή διδάκτρων με την
εγγραφή.
Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.
ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας
(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

1.
Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.
Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.
Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν
στην εκπτωτική πολιτική.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

·
·

Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr ή
Με ΦΑΞ στο 2310 891 648

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση)

