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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το π
παρόν παρα
αδοτέο απο
οτελεί την πρώτη έκδ
δοση (v0.1)) του Εγχεειρίδιο Χρήσης του
Πληρ
ροφοριακού
ύ Συστήματο
ος των Αναφ
φορών (Σύσ
στημα Reporrts) της Μον
ονάδας Διασ
σφάλισης
Ποιό
ότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Εθνικού καιι Καποδιστρ
ριακού Πανεεπιστημίου Α
Αθηνών.
Για ττην πρόσβασ
ση στο Πληροφοριακό Σύστημα απ
παιτείται πρ
ροηγούμενα η εγγραφή σε αυτό,
των μελών ΟΜΕΑ κάθε τμ
μήματος. Για
α την εγγρα
αφή αρκεί να
ν σταλεί ααπό την προσωπική
θυνση του μέλους ΟΜ
ΜΕΑ στο Ε
ΕΚΠΑ (πχ nipapado@m
n
math.uoa.grr), email προς
π
την
διεύθ
διεύθ
θυνση helpd
desk.reports@noc.uoa..gr με κοιννοποίηση στο
σ
Πρόεδρρο της ΟΜ
ΜΕΑ του
τμήμ
ματος,

ανα
αφέροντας

ότι

επιθυυμεί

την

εγγραφή

του

στο

σύστημα

Reports

(http
p://reports.m
modip.uoa.g
gr) της ΜΟΔ
ΔΙΠ.
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚ
ΚΗ ΠΕΡΙΓΡ
ΡΑΦΗ
((ΛΕΙΤΟΥΡΓΓΙΕΣ)

ΤΩΝ
Ν

ΔΙΑΔΙΚΑ
ΑΣΙΩΝ

ΧΡ
ΡΗΣΗΣ ΤΟ
ΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1 ΕΙΣΟΔΟΣΣ ΣΤΟ ΠΛΗ
ΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΑΚΟ ΣΥΣΤ
ΤΗΜΑ
Η πεερίπτωση χρήσης
χ
«Είσ
σοδος στο Πληροφορ
ριακό Σύστη
ημα» επιτρέέπει στον ανώνυμο
α
χρήσ
στη να ταυτο
οποιηθεί απ
πό το σύστη
ημα και να αποκτήσει
α
πρόσβαση
π
σστη λειτουργγικότητα
του σ
συστήματος ανάλογα με το ρόλο ττου. Ενδεικτικά εάν ο ρό
όλος του ανντιστοιχεί σεε χρήστη
μέλος ΟΜΕΑ τό
ότε αποκτά το ρόλο τοου χρήστη με
μ δικαιώματα γραφής και ανάγνω
ωσης στα
α
στο
ο τμήμα πρ
ροέλευσής του.
τ
Εναλλα
ακτικά, και πάντα εφό
όσον έχει
δεδομένα που αφορούν
οποιηθεί, απ
ποκτά το ρό
όλο του μέλοους ΜΟΔΙΠ
Π ή διαχειρισ
στή συστήμαατος, με δικ
καιώματα
ταυτο
ανάγγνωσης/επεξξεργασίας/γραφής στο σύνολο τωνν δεδομένω
ων όλων τωνν Τμημάτωνν, καθώς
και δ
δικαιώματα γραφής
γ
και ανάγνωσηςς στα δεδομέένα που αφο
ορούν στο Ίδδρυμα.
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
Αυτή
ή η περίπτωση χρήσης αρχίζει ότα
αν ο χρήστης επιλέξει τη
τ λειτουργίία “log-in” (Σύνδεση
(
στην Υπηρεσία).
(1) Τ
Το σύστημα παρουσιάζεει τη φόρμα
α εισαγωγής στο σύστημ
μα όπου ζηττά από το χρ
ρήστη να
δ
δώσει το useer name και το passwor d.
(2) Ο χρήστης εισάγει
ε
το usser name κα
αι το passwo
ord.
(3) Τ
Το σύστημα ελέγχει ότι το ζευγάρι ττων τιμών user
u
name/p
password ανντιστοιχεί σεε χρήστη
ττου συστήμα
ατος.
(4) Ο χρήστης εισέρχεται στο σύστημ
μα αποκτώνντας πρόσβ
βαση στη λλειτουργικόττητα του
ρ
ρόλου που έχχει ο χρήστη
ης (μέλος Ο
ΟΜΕΑ, μέλο
ος ΜΟΔΙΠ)
(5) Τ
Το σύστημα παρουσιάζεει μήνυμα κα
αλωσορίσμα
ατος του χρή
ήστη.
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Εικ
κόνα 1 – Είσοδ
δος στο πληρ
ροφοριακό σύ
ύστημα

ΕΚΠΑ
Α

5

Π1.8.5A
A – v1.0 [DATE]

2.2 ΕΠΙΤΟΜ
ΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Α
ΑΞΙΟΛΟΓΟ
ΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ
Τ
ΟΣ
Είσοδ
δος στην κα
ατάλληλη εφαρμογή, α
ανάλογα με το ρόλο πο
ου έχει αναττεθεί στον εκάστοτε
ε
χρήσ
στη - Μέλος ΟΜΕΑ συγγκεκριμένουυ τμήματος. Με την επιττυχή είσοδόό του στο σύ
ύστημα ο
χρήσ
στης οδηγείτται σε οθόννη η οποία αφενός παρέχει πίνακ
κα που περιιέχει μια σύ
ύνοψη 23
πρωττογενών δεδ
δομένων για το τρέχον α
ακαδημαϊκό
ό έτος και γιια το Τμήμαα στο οποίο ανήκει ο
χρήσ
στης μέλος ΟΜΕΑ,
Ο
είτεε έχουν εισα
αχθεί δεδομ
μένα είτε όχι. Τα εν λόγγω δεδομένα δίνουν
άμεσ
σα μια πρώ
ώτη εικόνα αναφορικά
ά με την ποιότητα τω
ων παρεχόμμενων ακαδ
δημαϊκών
υπηρ
ρεσιών (ενδεεικτικά Συνο
ολικός αριθθμός δημοσιιεύσεων ΔΕΠ
Π, Αριθμός εργαστηρίω
ων, κλπ).
Ο χρ
ρήστης έχειι τη δυνατό
ότητα να εεπεξεργαστεί μέρος τω
ων πρωτογεννών δεδομέένων για
οποιο
οδήποτε ακ
καδημαϊκό έτος
έ
έχουν εεισαχθεί δεδομένα, και συγκεκριμμένα 12 από τους 23
τύπους πρωτογγενών δεδομένων. Δυννατότητα διαγραφής
δ
των 12 απ
πό τους 23 τύπους
πρωττογενών δεδ
δομένων για
α το έτος ανναφοράς. Τα
Τ υπόλοιπα
α δεδομένα αντλούνταιι από τις
φόρμ
μες στις οπο
οίες ο χρήσττης καλείταιι να εισάγει την
τ αντίστοιχη πληροφ
φορία.
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει από
α
το βασ
σικό μενού της εφαρμογής το έτος για το
τ οποίο
εενδιαφέρετα
αι είτε να έχ
χει πρόσβα
αση στην πλ
ληροφορία (read priviiledge), είτεε να την
εεπεξεργαστεεί (write priv
viledge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζζει τη λίστα
α των διαθέσ
σιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομέννων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο.
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Εικόνα 2 – Οθόνη Επιτομή
ή στοιχείων του αξιολογού
ύμενου τμήμα
ατος
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2.3 Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΟΠΟΙΙΑ ΣΥΜΜΕΤΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Με ττην επιλογή
ή του υπό-μ
μενού Εξέλιξξη εγγεγραμ
μμένων φοιττητών ο χρρήστης οδηγγείται σε
οθόννη η οποία παρέχει
π
πίνα
ακα που περ
ριέχει μια σύ
ύνοψη των πρωτογενών
π
ν δεδομένωνν για όλα
καδημαϊκά έτη
έ όπου υπ
πάρχει εισηγγμένη πληρο
οφορία και για το Τμήμμα στο οποίίο ανήκει
τα ακ
ο χρή
ήστης μέλος ΟΜΕΑ. Τα
Τ εν λόγω δδεδομένα δίνουν άμεσα
α μια πρώτηη εικόνα αναφορικά
με τη
ην εξέλιξη του συνόλο
ου των εγγεεγραμμένωνν φοιτητών του Τμήμαατος σε όλα
α τα έτη
σπουυδών (για κά
άθε ακαδημα
αϊκό έτος τοο σύνολο σεε αριθμό των
ν προπτυχιαακών φοιτηττών, των
μεταπ
πτυχιακών, και τέλος των διδακττορικών φοιιτητών του τμήματος). Ο χρήστηςς έχει τη
δυνα
ατότητα να επεξεργασττεί τα πρωττογενή δεδο
ομένα για οποιοδήποτ
ο
τε ακαδημαϊϊκό έτος
έχουνν εισαχθεί δεδομένα. Δυνατότητα
Δ
α διαγραφήςς των τύπω
ων πρωτογεν
ενών δεδομέένων για
οποιο
οδήποτε ακ
καδημαϊκό έτος έχουνν εισαχθεί δεδομένα,
δ
καθώς
κ
και εκτύπωσή τους, ή
αποθ
θήκευσή του
υς σε αρχείο
ο (pdf).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζζει τη λίστα
α των διαθέσ
σιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομέννων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).
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2.4 ΕΞΕΛΙΞΗ
Η ΤΟΥ ΠΡΟ
ΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υ ΤΟΥ ΤΜΗ
ΗΜΑΤΟΣ
Είσοδ
δος στην κα
ατάλληλη εφαρμογή, α
ανάλογα με το ρόλο πο
ου έχει αναττεθεί στον εκάστοτε
ε
χρήσ
στη λ.χ. Μέέλος ΟΜΕΑ
Α συγκεκριιμένου τμήματος. Με την επιτυχχή είσοδό του στο
σύσττημα ο χρήσ
στης οδηγείτται σε οθόνη
η η οποία πα
αρέχει πίνακ
κα που περιέέχει μια σύννοψη των
πρωττογενών δεδ
δομένων για όλα τα ακα
αδημαϊκά έτη όπου υπάρχει εισηγμέένη πληροφ
φορία και
για το Τμήμα σττο οποίο ανή
ήκει ο χρήσττης μέλος ΟΜΕΑ.
Ο
Τα εν
ε λόγω δεδοομένα δίνου
υν άμεσα
πρώτη εικόνα αναφορικά με τουςς καθηγητέές που ανήκ
κουν στο ττμήμα (ενδεεικτικά ο
μια π
αριθμ
μός τους, ποσού
π
είνα
αι υπό εξέλλιξη, πόσες νέες προσ
σλήψεις κααθηγητών έγγιναν το
συγκ
κεκριμένο έττος, πόσες συνταξιοδοτ
σ
τήσεις καθηγγητών έγινα
αν το συγκεκκριμένο έτο
ος, πόσες
παρα
αιτήσεις καθ
θηγητών έγιναν το συγγκεκριμένο έτος). Ο χρήστης έχειι τη δυνατό
ότητα να
επεξεεργαστεί τα
α πρωτογενή δεδομένα
α για οποιο
οδήποτε ακα
αδημαϊκό έέτος έχουν εισαχθεί
δεδομένα, καθώ
ώς και εκτύπ
πωσή τους, ή αποθήκευ
υσή τους σε αρχείο (ppdf). Τα πρ
ρωτογενή
ούν σε όλεες τις βαθμ
μίδες μελών ΔΕΠ (ο αριθμός
α
τουυς, ποσού είναι
ε
υπό
δεδομένα αφορο
ριμένο έτος, πόσες συντταξιοδοτήσεεις έγιναν
εξέλιιξη, πόσες νέες προσλήψεις έγιναν το συγκεκρ
το σ
συγκεκριμέννο έτος, πό
όσες παραιιτήσεις έγινναν το συγ
γκεκριμένο έτος) καιι λοιπού
διδακ
κτικού – διοικητικού προσωπικο ύ: Αναπληρ
ρωτές Καθη
ηγητές, Επίίκουροι Κα
αθηγητές,
Λέκττορες, μέλη
η ΕΕΔΙΠ, Διδάσκοντες
Δ
ς επί συμβ
βάσει, Τεχν
νικό προσω
ωπικό εργασ
στηρίων,
Διοικ
κητικό Προσωπικό, ξεχ
χωριστά για
α άνδρες και
κ γυναίκες
ς. Δυνατότηητα διαγραφ
φής των
τύπω
ων πρωτογεννών δεδομέννων για το έττος αναφορ
ράς.
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζζει τη λίστα
α των διαθέσ
σιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομέννων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
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(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).

Εικόνα 3 – Οθόνη Εξξέλιξη του Προσωπικού του Τμήματος

ΕΚΠΑ
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2.5 ΕΞΕΛΙΞΗ
Η ΕΓΓΕΓΡΑΜ
ΜΜΕΝΩΝ Φ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Με ττην επιλογή
ή του υπό-μ
μενού Εξέλιξξη εγγεγραμ
μμένων φοιττητών ο χρρήστης οδηγγείται σε
οθόννη η οποία παρέχει
π
πίνα
ακα που περ
ριέχει μια σύ
ύνοψη των πρωτογενών
π
ν δεδομένωνν για όλα
καδημαϊκά έτη
έ όπου υπ
πάρχει εισηγγμένη πληρο
οφορία και για το Τμήμμα στο οποίίο ανήκει
τα ακ
ο χρή
ήστης μέλος ΟΜΕΑ. Τα
Τ εν λόγω δδεδομένα δίνουν άμεσα
α μια πρώτηη εικόνα αναφορικά
με τη
ην εξέλιξη του συνόλο
ου των εγγεεγραμμένωνν φοιτητών του Τμήμαατος σε όλα
α τα έτη
σπουυδών (για κά
άθε ακαδημα
αϊκό έτος τοο σύνολο σεε αριθμό των
ν προπτυχιαακών φοιτηττών, των
μεταπ
πτυχιακών, και τέλος των διδακττορικών φοιιτητών του τμήματος). Ο χρήστηςς έχει τη
δυνα
ατότητα να επεξεργασττεί τα πρωττογενή δεδο
ομένα για οποιοδήποτ
ο
τε ακαδημαϊϊκό έτος
έχουνν εισαχθεί δεδομένα. Δυνατότητα
Δ
α διαγραφήςς των τύπω
ων πρωτογεν
ενών δεδομέένων για
οποιο
οδήποτε ακ
καδημαϊκό έτος έχουνν εισαχθεί δεδομένα,
δ
καθώς
κ
και εκτύπωσή τους, ή
αποθ
θήκευσή του
υς σε αρχείο
ο (pdf).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζζει τη λίστα
α των διαθέσ
σιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομέννων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει. Η επιλογή δη
ημιουργία ο δηγεί σε μιια φόρμα Προσθήκης
Π
στοιχείων εξέλιξης
εγ
εγγεγραμμέννων φοιτητώ
ών του Τμήμ
ματος. Αναλ
λυτικά τα πεδία
π
είναι: ττο Έτος, κα
αθώς και
ττα πεδία Προπτυχιακ
Π
οί, Μεταπττυχιακοί, Διδακτορικο
Δ
οί στα οποοία καταχω
ωρούνται
α
αριθμητικά δεδομένα
δ
μεε μορφή ακέέραιου αριθμ
μού.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).

ΕΚΠΑ
Α

11

Π1.8.5A
A – v1.0 [DATE]

2.6 ΠΡΟΠΤΥΥΧΙΑΚΟ
Με ττην επιλογή του υπό-μενού Προπτυυχιακό ο χρήστης οδηγ
γείται σε οθόόνη η οποία
α παρέχει
πίνακ
κα που περ
ριέχει μια σύ
ύνοψη των πρωτογενώ
ών δεδομένω
ων για όλα τα ακαδημα
αϊκά έτη
όπουυ υπάρχει ειισηγμένη πλ
ληροφορία κ
και για το Τμήμα
Τ
στο οποίο ανήκκει ο χρήστη
ης μέλος
ΟΜΕ
ΕΑ. Τα εν λόγω δεδομ
μένα δίνουνν άμεσα μια
α πρώτη εικ
κόνα αναφοορικά με το
ον τρόπο
εισόδ
δου του συννόλου των εγγεγραμμέένων νέο-εισερχόμενων
ν προπτυχιαακών φοιτη
ητών του
Τμήμ
ματος. Ο χρήστης έχεει τη δυνατόότητα να επεξεργαστε
ε
εί τα πρωτοογενή δεδομ
μένα για
οποιο
οδήποτε ακ
καδημαϊκό έττος έχουν εεισαχθεί δεδ
δομένα. Δυνατότητα διααγραφής τω
ων τύπων
πρωττογενών δεδ
δομένων για
α οποιοδήποοτε ακαδημα
αϊκό έτος έχ
χουν εισαχθθεί δεδομένα
α, καθώς
και εκτύπωσή το
ους, ή αποθή
ήκευσή τουςς σε αρχείο (pdf).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζζει τη λίστα
α των διαθέσ
σιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομέννων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει. Η επιλογή δη
ημιουργία οοδηγεί σε μια
μ φόρμα Προσθήκηςς στοιχείωνν για τα
α
ακόλουθα πεεδία: (αριθμ
μητικά δεδο μένα ανά έττος): Προσθ
θήκη Εξέλιξη
ξης του αριθ
θμού των
ννέο-εισερχόμ
μενων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήμ
ματος, Προοσθήκη Κα
ατανομής
β
βαθμολογίαςς

&

μέσο
ος

βαθμόςς

πτυχίου

των

απο
οφοίτων

τοου

Προγράμματος

Π
Προπτυχιακώ
ών Σπουδώ
ών, Προσθθήκη εξέλιξξης του αριθμού
α
τω
ων αποφοίττων του
Π
Προγράμματτος Προπτυχιακών Σποουδών & διά
άρκεια σπουδών, Προσθθήκη Συμμεττοχής σε
Δ
Διαπανεπισττημιακά ή Διατμηματικ
Δ
κά Προγράμ
μματα Προπτυχιακών Σ
Σπουδών που
υ αφορά
σ
στην κινητικ
κότητα των φοιτητών,
φ
Π
Προσθήκη Μαθήματος
Μ
Προγράμμαατος Προπττυχιακών
Σ
Σπουδών, Προσθήκη
Π
εξέλιξης
ε
εγγγεγραμμένω
ων φοιτητώ
ών του Τμήήματος, κα
αι τέλος,
Π
Προσθήκη Επαγγελματ
Ε
ικής ένταξη
ης των αποφ
φοίτων του Προγράμμαατος Προπττυχιακών
Σ
Σπουδών.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
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(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο.

Εικόνα 4 – Ε
Επιλογές Μενο
ού Προπτυχια
ακό
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Ε
Εικόνα 5 – Προ
οσθήκη Εξέλιιξης του αριθ
θμού των νέο--εισερχόμενω
ων προπτυχιακ
κών φοιτητώ
ών του
Τμήματοςς
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Εικόνα 6 – Προσθήκη Κα
ατανομής βαθ
θμολογίας & μέσος
μ
βαθμός
ς πτυχίου τωνν αποφοίτων του
τ
Προγράμμα
ατος Προπτυχ
χιακών Σπουδ
δών
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Εικόν
να 7 – Προσθή
ήκη εξέλιξης του αριθμού ττων αποφοίτων του Προγράμματος Πρ
ροπτυχιακών Σπουδών
& διάρκεια σπο
ουδών
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Εικόν
να 8 – Προσθή
ήκη εξέλιξης του αριθμού ττων αποφοίτ
των του Προγράμματος Πρ
ροπτυχιακών Σπουδών
& διάρκεια σπο
ουδών
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Εικόνα 9 – Προσ
σθήκη Μαθήμ
ματος Προγρά
άμματος Προπτυχιακών Σπ
πουδών
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Ειικόνα 10 – Προσθήκη εξέλιιξης εγγεγραμ
μμένων φοιτη
ητών του Τμή
ήματος
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Εικ
κόνα 11 – Προ
οσθήκη Επαγγ
γελματικής έννταξης των απ
ποφοίτων του
υ Προγράμμα
ατος Προπτυχ
χιακών
Σπουδών
ν
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2.7 ΜΕΤΑΠ ΤΥΧΙΑΚΑ
Τ
Με ττην επιλογή του υπομεννού Μεταπτυυχιακά ο χρ
ρήστης οδηγ
γείται σε οθόόνη η οποία
α παρέχει
δυνα
ατότητα επιλ
λογής από λίστα
λ
(drop – down meenu) των υφ
φιστάμενων μεταπτυχια
ακών του
τμήμ
ματος προέλ
λευσης του χρήστη μέλλους ΟΜΕΑ
Α, ή προσθή
ήκη νέας εγγγραφής. Η επιλογή
οδηγγεί σε οθόννη που περ
ριλαμβάνει πίνακα που
υ περιέχει μια σύνοψηη των πρω
ωτογενών
δεδομένων για όλα
ό
τα ακα
αδημαϊκά έττη όπου υπά
άρχει εισηγμ
μένη πληροοφορία. Τα εν λόγω
ρικά με τη ζή
ήτηση, τη διιάρκεια αλλ
λά και τα
δεδομένα δίνουνν άμεσα μια πρώτη εικόόνα αναφορ
οστά των φο
οιτητών που αποφοιτούύν από τα μεεταπτυχιακά
ά του Τμήμαατος. Ο χρήσ
στης έχει
ποσο
τη δυυνατότητα να
ν επεξεργα
αστεί τα πρω
ωτογενή δεδ
δομένα για οποιοδήποττε ακαδημα
αϊκό έτος
έχουνν εισαχθεί δεδομένα. Δυνατότητα
Δ
α διαγραφήςς των τύπω
ων πρωτογεν
ενών δεδομέένων για
οποιο
οδήποτε ακ
καδημαϊκό έτος έχουνν εισαχθεί δεδομένα,
δ
καθώς
κ
και εκτύπωσή τους, ή
αποθ
θήκευσή του
υς σε αρχείο
ο (pdf).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζζει τη λίστα
α των διαθέσ
σιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομέννων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ. ακόλουθα σχήματα) γγια το έτος που έχει
εεπιλέξει.

Η επιλογή δημιουργία
δ
οδηγεί σε μια φόρμα Προσθήκηης στοιχείωνν για τα

α
ακόλουθα πεδία
π
(ενδεικτικά): Έττος, Κανονιική διάρκεια σπουδώνν (μήνες), Αιτήσεις
Π
Πτυχιούχων του Τμήμα
ατος, Αιτήσεεις Πτυχιούχ
χων άλλων Τμημάτων, Συνολικός αριθμός
π
προσφερόμεενων θέσεω
ων, Συνολιικός αριθμ
μός εγγεγρα
αμμένων, Σ
Συνολικός αριθμός
α
αποφοιτησάνντων, Αλλο
οδαποί φοιττητές (εκτόςς προγραμμ
μάτων ανταλλλαγών), σττα οποία
κ
καταχωρούννται αριθμηττικά δεδομέννα με μορφή
ή ακέραιου αριθμού.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
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(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).

Εικόνα 12 – Προσθήκη Π.Μ.Σ. στο οποίο
ο
συμμετέχει το Τμήμα
α
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Εικόνα 13 – Προσθήκη Εξέλιξης το
ου αριθμού τω
ων θέσεων & των
τ αποφοίτω
ων του ΠΜΣ
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Εικόνα 14 – Προσθήκη Συμμετοχής σ
σε Διαπανεπισ
στημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματ
τα
Μετα
απτυχιακών Σπουδών
Σ
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Εικό
όνα 15 – Προσθήκη Μαθήμ
ματος Προγρά
άμματος Μετα
απτυχιακών Σ
Σπουδών
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Εικόνα 16 – Προσθήκη Κα
ατανομής βαθ
θμολογίας & μέσος
μ
βαθμός
ς πτυχίου τωνν αποφοίτων του
Προγράμματτος Μεταπτυχ
χιακών Σπουδ
δών
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Εικ
κόνα 17 – Προσ
σθήκη Επαγγ
γελματικής έννταξης των απ
ποφοίτων του
υ Προγράμμα
ατος Μεταπτυ
υχιακών
Σπουδών
ν
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2.8 ΔΙΔΑΚΤΟ
ΟΡΙΚΑ
Σύντομη περιγραφή: Με τη
ην επιλογή του υπό-μεενού Διδακττορικά ο χρρήστης οδηγγείται σε
λαμβάνει πίνακα που π
περιέχει μια
α σύνοψη τω
ων πρωτογεενών δεδομένων για
οθόννη που περιλ
αϊκά έτη όπου υπάρχει εισηγμένη πληροφορία
π
α. Τα εν λόγγω δεδομένα δίνουν
όλα ττα ακαδημα
άμεσ
σα μια πρώττη εικόνα αναφορικά
α
μ
με τη ζήτησ
ση, τη διάρκ
κεια τέλεσηης του διδακ
κτορικού
αλλά
ά και τα ποσοστά
π
τω
ων πτυχιούχχων που υπ
ποβάλλουν αίτηση γιαα διδακτορ
ρικό που
προέέρχονται από
ό το τμήμα που αφορά
ά η αξιολόγη
ηση άλλα και εκτός Τμμήματος. Ο χρήστης
έχει ττη δυνατότη
ητα να επεξξεργαστεί τ α πρωτογεννή δεδομένα
α για οποιοδδήποτε ακα
αδημαϊκό
έτος έχουν εισα
αχθεί δεδομέένα. Δυνατόότητα διαγρ
ραφής των τύπων
τ
πρωττογενών δεδομένων
οποιοδήποτεε ακαδημαϊκ
κό έτος έχοουν εισαχθεεί δεδομένα,, καθώς κααι εκτύπωσή
ή τους, ή
για ο
αποθ
θήκευσή του
υς σε αρχείο
ο (pdf).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζζει τη λίστα
α των διαθέσ
σιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομέννων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ.. Ακόλουθα σχήματα) γγια το έτος που έχει
εεπιλέξει.

Η επιλογή δημιουργία
α οδηγεί σε
σ μια φόρ
ρμα Προσθθήκης αριθ
θμητικών

δ
δεδομένων με
μ μορφή ακ
κέραιου αριιθμού στα πεδία
π
Αιτήσεις Πτυχιούύχων του Τμ
μήματος,
Α
Αιτήσεις Πττυχιούχων άλλων
ά
Τμημ
μάτων, Συννολικός αριθ
θμός προσφ
φερόμενων θέσεων,
Σ
Συνολικός αριθμός
α
εγγγραφέντων, Συνολικός αριθμός απ
ποφοιτησάνντων, εκτόςς από το
π
πεδίο Μέση διάρκεια σπ
πουδών στο οποίο εισάγγεται και δεκ
καδικός αριθθμός.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).
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Εικ
κόνα 18 – Προσ
σθήκη Επαγγ
γελματικής έννταξης των απ
ποφοίτων του
υ Προγράμμα
ατος Μεταπτυ
υχιακών
Σπουδών
ν
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2.9 ΒΑΘΜΟΛ
ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ
ΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧ
ΧΙΑΚΟΥ
Με ττην επιλογή του υπομενού Βαθμολοογία αποφοίίτων προπτυ
υχιακού ο χρρήστης οδηγγείται σε
π
πίνα
ακα που περ
ριέχει μια σύ
ύνοψη των πρωτογενών
π
ν δεδομένωνν για όλα
οθόννη η οποία παρέχει
ακαδημαϊκά
ά έτη όπου
υ υπάρχει εισηγμένη πληροφορία σχετική με την Κατανομή
τα α
βαθμ
μολογίας κα
αι το μέσο βαθμό πτυχίοου των αποφ
φοίτων του Προγράμμαατος Προπττυχιακών
Σπουυδών. Τα εν
ε λόγω δεεδομένα δίννουν άμεσα
α μια πρώττη εικόνα αναφορικά με την
στατιστική κατα
ανομή σε αννισομεγέθειςς ομάδες βαθμών πτυχ
χίου καθώς και το σύννολο του
πληθ
θυσμού. Ο χρήστης έχ
χει τη δυνα
ατότητα να επεξεργαστεί τα πρωτοογενή δεδομένα για
οποιο
οδήποτε ακ
καδημαϊκό έττος έχουν εεισαχθεί δεδ
δομένα. Δυνατότητα διααγραφής τω
ων τύπων
πρωττογενών δεδ
δομένων για
α οποιοδήποοτε ακαδημα
αϊκό έτος έχ
χουν εισαχθθεί δεδομένα
α, καθώς
και εκτύπωσή το
ους, ή αποθή
ήκευσή τουςς σε αρχείο (pdf).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζει τον πίνακ
κα των διαθέέσιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομένων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει. Η επιλογή πρ
ροσθήκη Κα
ατανομής βαθμολογίας
β
ς και μέσοςς όρος βαθμ
μολογίας
ττων αποφοίίτων του Προγράμματ
Π
τος Προπτυ
υχιακών Σπ
πουδών οδηηγεί σε μια
α φόρμα
Π
Προσθήκης αριθμητικώ
ών δεδομένω
ων Αναλυτικ
κά τα πεδία
α είναι: το *Έ
Έτος, καθώ
ώς και τα
π
πεδία, Συνολ
λικός αριθμ
μός αποφοιττησάντων, αριθμός
α
φοιτητών οι οπ
ποίοι συγκένντρωσαν
β
βαθμολογία μεταξύ 5.0 – 5.9, αριθμ
μός φοιτητώ
ών οι οποίοι συγκέντρωσσαν βαθμολ
λογία 6.0
– 6.9, αριθμός φοιτηττών οι οποοίοι συγκέντρωσαν βα
αθμολογία 77.0 – 8.4, αριθμός
φ
φοιτητών οιι οποίοι συγγκέντρωσανν βαθμολογγία 8.5 – 10.0, στα οποοία, καταχω
ωρούνται
α
αριθμητικά δεδομένα με
μ μορφή α
ακέραιου αριθμού,
α
ανά
ά ακαδημαϊ
αϊκό έτος. Το
Τ πεδίο
Μ
Μέσος όρος βαθμολογία
ας δέχεται κ
και δεκαδικό
ό αριθμό.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
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(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).

2.10
0 ΒΑΘΜΟΛ
ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ
ΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧ
ΧΙΑΚΟΥ
Με ττην επιλογή
ή του υπομ
μενού Διάρκ
κεια σπουδών αποφοίτων προπτυυχιακού ο χρήστης
οδηγγείται σε οθ
θόνη η οπο
οία παρέχει πίνακα πο
ου περιέχει μια σύνοψ
ψη των πρω
ωτογενών
δεδομένων για όλα
ό τα ακαδ
δημαϊκά έτη
η όπου υπάρχει εισηγμένη πληροφ
φορία σχετικ
κή με τη
κεια σπουδώ
ών του συνό
όλου των απ
ποφοίτων σεε προπτυχια
ακό επίπεδο ανά έτος στα
σ πεδία
διάρκ
K, K
K+1, K+2, K+3,
K
K+4, K+5,
K
K+6, K+6 ++ πεεριλαμβάνοντας και π
πεδίο για τους
τ
Μη
αποφ
φοιτήσαντεςς (K το καννονικό έτοςς αποφοίτησης). Ο χρ
ρήστης έχειι τη δυνατό
ότητα να
επεξεεργαστεί τα
α πρωτογενή δεδομένα
α για οποιο
οδήποτε ακα
αδημαϊκό έέτος έχουν εισαχθεί
δεδομένα. Δυνα
ατότητα δια
αγραφής τω
ων τύπων πρωτογενών
π
ν δεδομένω
ων για οποιιοδήποτε
ακαδ
δημαϊκό έτοςς έχουν εισα
αχθεί δεδομέένα, καθώς και εκτύπωσή τους, ή ααποθήκευσή
ή τους σε
αρχείο (pdf).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζει τον πίνακ
κα των διαθέέσιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομένων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”
Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(4) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
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(5) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).

2.11 ΔΙΑΠΑΝΕΕΠΙΣΤΗΜΙΙΑΚΑ ΠΡΟ
ΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΤΑ ΠΡΟΠΤ
ΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ν
Με ττην επιλογή
ή του υπό-μ
μενού Διάρρκεια σπουδ
δών αποφοίίτων προπτυ
τυχιακού ο χρήστης
οδηγγείται σε οθ
θόνη η οπο
οία παρέχει πίνακα πο
ου περιέχει μια σύνοψ
ψη των πρω
ωτογενών
δεδομένων για όλα
ό τα ακαδ
δημαϊκά έτη
η όπου υπάρχει εισηγμένη πληροφ
φορία σχετικ
κή με τη
συμμ
μετοχή σε Διαπανεπιστ
Δ
ημιακά ή Δ
Διατμηματικ
κά Προγράμ
μματα Προπ
πτυχιακών Σπουδών
Σ
των φοιτητών του
τ
Τμήματτος, αλλά και των διιδασκόντων, ουσιαστικκά την ακα
αδημαϊκή
ποσοτική πλ
ληροφορία αναφορικά με τους επισκέπτες
κινηττικότητα τους. Επίσης παρέχεται π
φοιτη
ητές – διδάσ
σκοντες από
ό άλλα Τμή
ήματα. Ο χρήστης έχει τη
τ δυνατότηητα να επεξεργαστεί
ήποτε ακαδημαϊκό έττος έχουν εισαχθεί δεεδομένα.
τα π
πρωτογενή δεδομένα για
γ οποιοδή
Δυνα
ατότητα δια
αγραφής τω
ων τύπων πρ
ρωτογενών δεδομένων για οποιοδδήποτε ακα
αδημαϊκό
έτος έχουν εισα
αχθεί δεδομένα, καθώςς και εκτύπωσή τους, ή αποθήκευυσή τους σε αρχείο
(pdf)).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζει τον πίνακ
κα των διαθέέσιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομένων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
Ο χρ
ρήστης επιλέέγει να εκτυ
υπώσει τα συυλλεχθέντα στοιχεία για
α το αντίστοοιχο Τμήμα και έτος
, είτεε σε φυσικό μέσο (εκτυπ
πωτή), είτε σ
σε αρχείο (p
pdf).
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2.12 ΔΙΑΠΑΝΕΕΠΙΣΤΗΜΙΙΑΚΑ ΠΡΟ
ΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΤΑ ΜΕΤΑΠ
ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
Ν ΣΠΟΥΔΩ
ΩΝ
Με ττην επιλογή
ή του υπό-μ
μενού Διάρρκεια σπουδ
δών αποφοίίτων προπτυ
τυχιακού ο χρήστης
οδηγγείται σε οθ
θόνη η οπο
οία παρέχει πίνακα πο
ου περιέχει μια σύνοψ
ψη των πρω
ωτογενών
δεδομένων για όλα
ό τα ακαδ
δημαϊκά έτη
η όπου υπάρχει εισηγμένη πληροφ
φορία σχετικ
κή με τη
συμμ
μετοχή σε Διαπανεπιστη
Δ
ημιακά ή Δ ιατμηματικά
ά Προγράμμ
ματα Μεταπ
πτυχιακών Σπουδών
Σ
των φοιτητών του
τ
Τμήματτος, αλλά και των διιδασκόντων, ουσιαστικκά την ακα
αδημαϊκή
ποσοτική πλ
ληροφορία αναφορικά με τους επισκέπτες
κινηττικότητα τους. Επίσης παρέχεται π
φοιτη
ητές – διδάσ
σκοντες από
ό άλλα Τμή
ήματα. Ο χρήστης έχει τη
τ δυνατότηητα να επεξεργαστεί
τα π
πρωτογενή δεδομένα για
γ οποιοδή
ήποτε ακαδημαϊκό έττος έχουν εισαχθεί δεεδομένα.
Δυνα
ατότητα δια
αγραφής τω
ων τύπων πρ
ρωτογενών δεδομένων για οποιοδδήποτε ακα
αδημαϊκό
έτος έχουν εισα
αχθεί δεδομένα, καθώςς και εκτύπωσή τους, ή αποθήκευυσή τους σε αρχείο
(pdf)).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζει τον πίνακ
κα των διαθέέσιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομένων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).
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2.13 ΠΡΟΠΤΥΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Ρ
ΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Με ττην επιλογή του υπό-μεενού Προπττυχιακό Πρό
όγραμμα Σπ
πουδών ο χρρήστης οδηγγείται σε
οθόννη η οποία παρέχει
π
πίνα
ακα που περ
ριέχει μια σύ
ύνοψη των πρωτογενών
π
ν δεδομένωνν για όλα
ακαδημαϊκά έτη όπου υπάρχει εισ
σηγμένη πλ
ληροφορία σχετική μεε τα μαθήμ
ματα του
τα α
Προγγράμματος Προπτυχιακ
Π
κών Σπουδώ
ών (ενδεικτικ
κά εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται, αν είναι
υποχχρεωτικό η επιλογής, η διάρκεια του σε εξά
άμηνα, οι πιστωτικές
π
μονάδες ECTS). Ο
χρήσ
στης έχει τη
η δυνατότη
ητα να επεξξεργαστεί τα
τ πρωτογεν
νή δεδομέννα για οποιιοδήποτε
ακαδ
δημαϊκό έτος έχουν εισ
σαχθεί δεδομ
μένα. Δυναττότητα διαγραφής των τύπων πρω
ωτογενών
δεδομένων για οποιοδήποτε
ο
ε ακαδημαϊκ
κό έτος έχου
υν εισαχθεί δεδομένα,
δ
κκαθώς και εκ
κτύπωσή
df).
τους,, ή αποθήκεευσή τους σεε αρχείο (pd
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζει τον πίνακ
κα των διαθέέσιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομένων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει. Το
ο υπό-μενού Προσθήκη Μαθήματο
ος Προγράμματος Προπ
πτυχιακών Σπουδών
Σ
ο
οδηγεί σε μιια φόρμα κα
αταχώρηση ς στοιχείωνν μαθημάτω
ων στα ακόλλουθα πεδία
α: *Έτος,
Ε
Εξάμηνο Σπ
πουδών, Τίττλος Μαθή
ήματος, Κωδικός Μαθήματος, Πιιστωτικές Μονάδες
Μ
E
ECTS, Κατηγγορία Μαθή
ήματος. Όσοον αφορά τα πεδία Εξά
άμηνο Σπουδδών και Πισ
στωτικές
Μ
Μονάδες EC
CTS, Σελίδα
α Οδηγού Σπουδών, Αριθμός φοιτητών
φ
ποου εγράφησαν στο
μ
μάθημα, Αριθμός Φοιτητών που σ
συμμετείχανν στις εξετάσεις, Αριθθμός Φοιτηττών που
π
πέρασε επιτυ
υχώς στην κανονική
κ
ή εεπαναληπτικ
κή εξέταση, ο χρήστης εισάγει αριθ
θμό, ενώ
σ
στα πεδία Μάθημα και
κ
Κωδικόός, Ιστότοπος, Βαθμίδα Υπεύθυυνου Διδάσ
σκοντος,
Υ
Υπεύθυνος Διδάσκων,
Δ
Ώρες
Ώ
Εργασ
στηρίου, εισ
σάγει κείμεν
νο όπως κααι στα υποχ
χρεωτικά
π
πεδία *Προα
απαιτούμενα
α μαθήματα
α, *Συνεργάττες και Βαθ
θμίδα στο οοποίο υπάρχ
χει και η
εεπιλογή προσθήκης νέα
ας εγγραφήςς. Στο πεδίο
ο Κατηγορία
α ο χρήστης έχει τη δυννατότητα
ννα επιλέξει από λίστα με τις εξή ς προεπιλεγγμένες καταχωρήσεις: Υποχρεωτιικό, κατ'
εεπιλογήν απ
πό πίνακα μαθημάτων,
μ
, Μάθημα ελεύθερης
ε
επιλογής
ε
κααι Προαιρετικό. Το
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ττελευταίο εφ
φόσον επιλ
λεγεί ο χρήσ
στης θα πρ
ρέπει να επ
πιλέξει μια από τις ακ
κόλουθες
υυποκατηγορίες 1.Υποβά
άθρου, 2. Ε
Επιστημονικ
κής Περιοχ
χής, 3. Γεννικών Γνώσ
σεων, 4.
Α
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Δ
. Το πεδίο έτος. Το πεδίο
π
διάρκ
κεια σε εξάάμηνα περιλ
λαμβάνει
εεπιλογές απ
πό 1 έως κα
αι 4. Τα πε δία Πολλαπ
πλή Βιβλιογ
γραφία, Χρρήση Εκπαιδ
δευτικών
Μ
Μέσων, Επά
άρκεια Εκπα
αιδευτικών Μ
Μέσων, Αξιολογήθηκε από τους Φ
Φοιτητές (ττο μέλος
Δ
ΔΕΠ) περιλα
αμβάνουν δύ
ύο επιλογέςς, ΝΑΙ και ΟΧΙ.
Ο
Εάν ο χρήστης
χ
επιλλέξει ΝΑΙ θα πρέπει
ννα επεξηγήσει εισάγοντα
ας κείμενο.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).

2.14
4 ΠΡΟΠΤΥΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜ
Ρ
ΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Με ττην επιλογή του υπό-μενού Μεταπττυχιακό Πρόγραμμα Σπ
πουδών ο χρρήστης οδηγγείται σε
οθόννη η οποία παρέχει
π
πίνα
ακα που περ
ριέχει μια σύ
ύνοψη των πρωτογενών
π
ν δεδομένωνν για όλα
τα α
ακαδημαϊκά έτη όπου υπάρχει εισ
σηγμένη πλ
ληροφορία σχετική μεε τα μαθήμ
ματα του
Μετα
απτυχιακό Πρόγραμμα
Π
α Σπουδών (ενδεικτικά
ά εξάμηνο στο
σ οποίο δδιδάσκεται, αν είναι
υποχχρεωτικό η επιλογής, η διάρκεια του σε εξά
άμηνα, οι πιστωτικές
π
μονάδες ECTS). Ο
χρήσ
στης έχει τη
η δυνατότη
ητα να επεξξεργαστεί τα
τ πρωτογεν
νή δεδομέννα για οποιιοδήποτε
ακαδ
δημαϊκό έτος έχουν εισ
σαχθεί δεδομ
μένα. Δυναττότητα διαγραφής των τύπων πρω
ωτογενών
δεδομένων για οποιοδήποτε
ο
ε ακαδημαϊκ
κό έτος έχου
υν εισαχθεί δεδομένα,
δ
κκαθώς και εκ
κτύπωσή
df).
τους,, ή αποθήκεευσή τους σεε αρχείο (pd
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζει τον πίνακ
κα των διαθέέσιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομένων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
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εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει.

Το υπό-μεενού Προσ θήκη Μαθ
θήματος Προγράμματοος Μεταπττυχιακών

Σ
Σπουδών οδ
δηγεί σε μια φόρμα κ
καταχώρηση
ης στοιχείω
ων μαθημάττων. Στα ακ
κόλουθα
π
πεδία: *Έτος, Τίτλος Μαθήματος
Μ
ς, Κωδικός Μαθήματος, Ιστότοποος, Σελίδα Οδηγού
Σ
Σπουδών, Υπ
πεύθυνος Διδάσκων,
Δ
Β
Βαθμίδα Υπ
πεύθυνου Διδάσκοντος, ο χρήστηςς εισάγει
κ
κείμενο, όπω
ως και στο υποχρεωτικό
υ
ό πεδίο *Πρ
ροαπαιτούμεενα μαθήμαατα. Όσον αφορά
α
τα
π
πεδία Διδακ
κτικές Μονά
άδες, εξάμηννο σπουδώνν, Αριθμός φοιτητών π
που εγράφη
ησαν στο
μ
μάθημα, Αριθμός Φοιτητών που σ
συμμετείχανν στις εξετάσεις, Αριθθμός Φοιτηττών που
π
πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπ
πτική εξέτασ
ση, ο χρήσττης εισάγει αριθμό.
*Συνεργάτεςς και Βαθμίδ
δα στο οπο ίο υπάρχει και η επιλο
ογή προσθήκκης νέας εγγγραφής.
Σ
Στο πεδίο Κατηγορία
Κ
ο χρήστης έχχει τη δυνα
ατότητα να επιλέξει απ
πό λίστα με τις εξής
π
προεπιλεγμέένες καταχω
ωρήσεις: Υποοχρεωτικό, κατ' επιλογ
γήν, ελεύθερρης επιλογής, και το
π
πεδίο Άλλο στο οποίο ο χρήστης θθα πρέπει να
α εισάγει ελ
λεύθερο κείμμενο. Παρομ
μοίως το
π
πεδίο Εξάμη
ηνο στο οπ
ποίο διδάχθθηκε το μά
άθημα έχειι τρεις κατταχωρήσεις Εαρινό,
Χ
Χειμερινό, Και
Κ στα δύ
ύο. Τα πεδδία Πρόσθεετη Βιβλιογ
γραφία, Χρήήση Εκπαιδ
δευτικών
Μ
Μέσων, Επά
άρκεια Εκπα
αιδευτικών Μ
Μέσων, Αξιολογήθηκε από τους Φ
Φοιτητές (ττο μέλος
Δ
Δ.Ε.Π.) περιιλαμβάνουν δύο επιλογγές από λίσ
στα ΝΑΙ και ΟΧΙ. Εάν ο χρήστης επιλέξει
Ν
ΝΑΙ θα πρέπ
πει να επεξηγγήσει εισάγοοντας κείμεννο.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).
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2.15 ΕΠΙΣΤΗΜ
ΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕ
ΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛ
ΛΩΝ Δ.Ε.Π
Π.
Με ττην επιλογή
ή του υπό--μενού Επισ
στημονικές Δημοσιεύσ
σεις μελών Δ.Ε.Π. ο χρήστης
οδηγγείται σε οθ
θόνη η οπο
οία παρέχει πίνακα πο
ου περιέχει μια σύνοψ
ψη των πρω
ωτογενών
δεδομένων για όλα
ό
τα ακα
αδημαϊκά έττη όπου υπά
άρχει εισηγμ
μένη πληροοφορία. Τα εν λόγω
δεδομένα δίνουνν άμεσα μια
α πρώτη εικ
κόνα αναφο
ορικά με την
ν αναγνώρισση του ερευ
υνητικού
α κάθε έτοος ποσοτικά
ά δεδομένα
α σχετικά με ετεροανναφορές,
έργουυ του τμήματος (Για
αναφ
φορές του ειδικού
ε
/ επ
πιστημονικοού τύπου και βιβλιοκρ
ρισίες τρίτω
ων για δημο
οσιεύσεις
μελώ
ών Δ.Ε.Π. το
ου Τμήματοςς) . Ο χρήσττης έχει τη δυνατότητα
δ
να επεξεργγαστεί τα πρ
ρωτογενή
δεδομένα για οποιοδήποττε ακαδημα
αϊκό έτος έχουν εισ
σαχθεί δεδοομένα. Δυννατότητα
ραφής των τύπων πρω
ωτογενών δδεδομένων για
γ οποιοδή
ήποτε ακαδδημαϊκό έτο
ος έχουν
διαγρ
εισαχχθεί δεδομέννα, καθώς και
κ εκτύπωσ
σή τους, ή απ
ποθήκευσή τους
τ
σε αρχχείο (pdf).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζει τον πίνακ
κα των διαθέέσιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομένων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει. Το
ο υπομενού Προσθήκη Αναγνώρισης του Ερευ
υνητικού Έρργου του Τμ
μήματος,
ο
οδηγεί σε μιια φόρμα Προσθήκης
Π
α
αριθμητικώνν δεδομένω
ων με μορφήή ακέραιου αριθμού
σ
στα πεδία: Ετεροαναφο
Ε
ρές, Αναφοορές του ειδικού / επισττημονικού ττύπου, Βιβλιιοκρισίες
ττρίτων για δημοσιεύσεεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματο
ος, Συμμετοοχές σε επ
πιτροπές
εεπιστημονικώ
ών συνεδρ
ρίων, Συμμ
μετοχές σε συντακτικ
κές επιτροπ
πές επιστη
ημονικών
π
περιοδικών, Προσκλήσεεις για διαλέέξεις, Διπλώ
ώματα ευρεσ
σιτεχνίας, αννά *Έτος.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
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(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).

Εικόνα 19 – Προσθήκη
Π
Επ
πιστημονικών
ν Δημοσιεύσεων μελών Δ.Ε
Ε.Π.
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2.16
6 ΔΙΕΘΝΗΣΣ ΕΡΕΥΝΗ
ΗΤΙΚΗ ΠΑΡ
ΡΟΥΣΙΑ
Με ττην επιλογή του υπό-μεννού Διεθνήςς Ερευνητική Παρουσία
α ο χρήστηςς οδηγείται σε
σ οθόνη
η οπ
ποία παρέχει πίνακα πο
ου περιέχει μια σύνοψη
η των πρωττογενών δεδδομένων για
α όλα τα
ακαδ
δημαϊκά έτη
η όπου υπάρ
ρχει εισηγμέένη πληροφ
φορία. Τα εν
ν λόγω δεδοομένα δίνου
υν άμεσα
μια π
πρώτη εικόννα αναφορικ
κά με την α
αναγνώριση του ερευνητικού έργουυ του τμήμα
ατος (Για
κάθεε έτος ποσοττικά δεδομέένα σχετικά
ά με όσον αφορά
α
τη Διιεθνή Ερευννητική/ Ακα
αδημαϊκή
ουσία του Τμήματος,
Τ
οιι οποίες παρ
ρατίθενται ανά
α κατηγορ
ρία: Αριθμόςς συμμετεχό
όντων σε
Παρο
διεθννή ανταγωνιιστικά ερευννητικά προγγράμματα ως
ω συντονισττές, Αριθμόςς συμμετεχό
όντων σε
διεθννή ανταγωννιστικά ερεευνητικά πρ
ρογράμματα
α ως συνεργάτες). Ο χρήστης έχει τη
δυνα
ατότητα να επεξεργασττεί τα πρωττογενή δεδο
ομένα για οποιοδήποτ
ο
τε ακαδημαϊϊκό έτος
έχουνν εισαχθεί δεδομένα. Δυνατότητα
Δ
α διαγραφήςς των τύπω
ων πρωτογεν
ενών δεδομέένων για
οποιο
οδήποτε ακ
καδημαϊκό έτος έχουνν εισαχθεί δεδομένα,
δ
καθώς
κ
και εκτύπωσή τους, ή
αποθ
θήκευσή του
υς σε αρχείο
ο (pdf).
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
(1) Ο χρήστης επιλέγει
ε
από
ό τον πίνακ
κα της εφαρ
ρμογής το έτος
έ
για το οποίο ενδια
αφέρεται
εείτε να έχει πρόσβαση στην πληρ
ροφορία (reead priviled
dge), είτε ναα την επεξεργαστεί
(w
write privileedge).
(2) Η εφαρμογή
ή παρουσιάζει τον πίνακ
κα των διαθέέσιμων τύπω
ων πρωτογεννών δεδομένων μαζί
μ
με την πληρ
ροφορία που περιέχουνν. Ταυτόχρο
ονα δίνεται η δυνατότη
τητα στο χρ
ρήστη να
εεπεξεργαστεεί μέρος αυττών των τύπ
πων δεδομέννων, ή να διαγράψει
δ
τηην πληροφο
ορία που
έέχει εισαχθεεί και επιδέχ
χεται επεξερ
ργασίας (βλ
λ. ακόλουθο
ο σχήμα) γιια το έτος που έχει
εεπιλέξει. Το
ο υπό-μενού Προσθήκη Διεθνούς Ερευνητικής
Ε
ς/ Ακαδημαϊϊκής Παρουσίας του
Τ
Τμήματος, οδηγεί
ο
σε μια
α φόρμα Πρ
ροσθήκης αρ
ριθμητικών δεδομένων με μορφή ακέραιου
α
α
αριθμού στα
α πεδία: Αριθμός
Α
συυμμετεχόντω
ων σε διεθν
νή ανταγων
ωνιστικά ερεευνητικά
π
προγράμματτα ως συντονιστές, Α
Αριθμός συ
υμμετεχόντω
ων σε διεθθνή ανταγω
ωνιστικά
εερευνητικά προγράμματ
π
τα ως συνερ
ργάτες, Αριθ
θμός μελών Δ.Ε.Π. με χχρηματοδόττηση από
δ
διεθνείς φορ
ρείς ή διεθννή προγράμ
μματα έρευννας, Αριθμός μελών Δ..Ε.Π. με διο
οικητικές
θ
θέσεις σε διεθνείς ακαδ
δημαϊκούς/εερευνητικού
ύς οργανισμούς ή επισττημονικές εταιρείες,
ε
Ε
Ερευνητικά και
κ αναπτυξξιακά κονδύύλια από ελλ
ληνικές πηγ
γές / φορείςς, ανά *Έτοςς και στο
π
πεδίο Παραττηρήσεις στο
ο οποίο ο χρ
ρήστης εισά
άγει κείμενο.
(3) Ο χρήστης επιλέγει
ε
“Αποθήκευση”.
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(4) Η εφαρμογή
ή ελέγχει τηνν εγκυρότηττα (data validation) των
ν στοιχείων.
(5) Η εφαρμογή
ή εισάγει μια
α νέα εγγραφ
φή στο αρχεείο με τα στοιχεία της φ
φόρμας “Δημιουργία
Ε
Εγγραφής”, είτε
ε κάνει ov
verwrite τηνν ήδη υπάρχ
χουσα “Επεξξεργασία Εγγγραφής”.
(6) Ο χρήστης επιλέγει
ε
να εκτυπώσει ττα συλλεχθέέντα στοιχεία για το ανντίστοιχο Τμ
μήμα και
έέτος , είτε σεε φυσικό μέσ
σο (εκτυπωττή), είτε σε αρχείο (pdff).

Εικόνα 20
0 – Προσθήκη
η Διεθνούς Ερ
ρευνητικής / Ακαδημαϊκής
Α
ς Παρουσίας ττου Τμήματος
ς
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2.177 ΤΡΟΠΟΠ
ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ν ΥΠΟ-ΜΕΝΟΥ
Η περίπτωση χρήσης
χ
«Τρ
ροποποίηση
η Στοιχείωνν Υπό-μενο
ού» επιτρέπ
πει στο χρή
ήστη να
ποποιήσει τη
ην πληροφο
ορία που το σύστημα διατηρεί
δ
για το εν λόγω
ω υπό-μενού
ύ, καθώς
τροπ
και ττο επεξηγημα
ατικό κείμεννο – βοήθεια
α για το κάθ
θε πεδίο.
Περιιγραφή Βασ
σικής Διαδικασίας (Ρο
οής):
Αυτή
ή η περίπτωσ
ση χρήσης αρχίζει
α
ότανν ο χρήστης επιλέξει τη λειτουργία ««Επεξεργασ
σία».
(1) Τ
Το σύστημα
α παρουσιά
άζει τις πλη
ηροφορίες που ήδη υπάρχουν
υ
ααποθηκεμέννες στην
εεπιλεγμένη φόρμα
φ
για το
ο συγκεκριμ
μένο χρήστη
η.
(2) Ο χρήστης εισάγει
ε
τις νέες
ν
πληροφ
φορίες και ζητά από το σύστημα να αποθηκεύσει τις
ννέες πληροφ
φορίες.
(3) Τ
Το σύστημα επικυρώνει τις πληροφ
φορίες.
(4) Τ
Το σύστημα παρουσιάζεει τα νέα στοοιχεία που έχουν εισαχθ
θεί.

Εικόνα
α 21 – Αλλαγή εεπεξηγηματικ
κού κειμένου υπό-μενού
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