
COURSE OUTLINE 

1. GENERAL 
SCHOOL ECONOMIC SCIENCES 

DEPARTMENT ECONOMICS 

LEVEL OF STUDY Undergraduate 

COURSE UNIT CODE ΟΑ419 SEMESTER OF STUDY 1 

COURSE TITLE 
INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION 
MANAGEMENT 

COURSEWORK BREAKDOWN  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

TEACHING 
WEEKLY HOURS 

ECTS 
CREDITS 

Lectures and Laboratory Exercises 5 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

COURSE UNIT TYPE 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

General Knowledge 

PREREQUISITES: 
 

(None) 

LANGUAGE OF INSTRUCTION AND 
EXAMS: 

Greek 

COURSE DELIVERED TO ERASMUS 
STUDENTS 

YES (in English) 

  

2. LEARNING OUTCOMES 
Learning Outcomes 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Purpose of Course 
The purpose of this course is the knowledge of basic concepts of computer science and the use of 
basic software applications as detailed in the course description. 
 
After the successful completion of the theoretical section of the course, students should: 
 

 Be able to describe and know the basic structure of a computer. 

 Know the basic parts of a computer system. 

 Be familiar with basic computer science concepts. 

 Know the basic storage devices, their differences, as well as their advantages and 
disadvantages. 

 Understand the relationship between printing and scanning documents, in combination with 
matters relating to resolution and the available technology. 



 Know the different types and formats of files, in combination with lossy and lossless 
compression. 

 Know the basic functional parts of operating systems, and the way these interact with each 
other and software applications. 

 Know the basic kinds of networks and fundamental knowledge surrounding widely-used 
protocols. 

 Be familiar with widely-used basic technological software solutions. 
 
Laboratory 
 
Introduction to operating systems.  Practicing in office applications (word processor, spreadsheets, 
creating presentations) like Word, Excel, PowerPoint.  Practicing in web applications, email. 
 

General Skills 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 Independent Work 

 Teamwork 
 

3. COURSE CONTENTS 

 
Section 1 - General structure of a computer.  Basic parts of computers, such as motherboards, 
processors, memory, storage devices, expansion cards, external and peripheral devices, and 
expansion ports are mentioned. 
 
Section 2 - Basic parts of a computer system.  This section includes input and output devices, central 
unit, printing and scanning, connectivity, graphics, information representation, relationship of 
resolution and storage requirements 
 
Section 3 - Introduction to computer science.  Concepts presented include the binary digit and the 
binary system, bytes and storage, information encoding, basic operations using the binary system, 
and relationship between the binary the decimal system, including conversion between arithmetic 
systems. 
 
Section 4 - Optical, magnetic, and electronic storage devices.  Subjects mentioned in detail are optical 
devices and their capacity and use, such as CDs, DVDs, and BLU-RAYs, various standards, capabilities, 
usual types of information stored, etc. 
 
Section 5 - Printing and scanning.  Subjects mentioned include the detailed conversion of digital 
information to physical form and the reverse.  The relationship of pixels and resolution with respect 
to physical document-dimensions, the various options, consequences of the various scanning and 
printing options, image scaling, calculation of image size, and optical character recognition (OCR), are 
mentioned. 
 
Section 6 - Types/formats of files.  The various subjects mentioned are file types and the kinds of data 
they store, their size, reading, writing, and the lossless and lossy compression of their contents. 



 
Section 7 - Operating system.  The different parts of operating systems are described, including 
process management in relation to computational resources, file systems, networking, and resource 
allocation. 
 
Section 8 - Types of networks.  Local networks, wide-area networks, connection protocols, routers, 
basic topologies, relationship between MAC and IP addresses, and DNS and DHCP are mentioned. 
 
Section 9 - Application software.  This section is organized into subsections, such as (a) document 
writing (organization, hierarchy, advanced options for coursework writing), (b) spreadsheets (text, 
data, equations, calculations, graphs, control structures), (c) presentations (slides, organization, 
speeches), (d) web browsers and basic settings.  Finally follows a brief description of the WWW, 
search engines, e-mail, local and remote storage, and organization and management of messages. 
 

4. TEACHING METHODS - ASSESSMENT 
MODE OF DELIVERY 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

In classroom 

USE OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Software use: 
Word processors 
Spreadsheets 
Browsers 
E-mail 

TEACHING METHODS 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Method description Semester Workload 

Lectures 39 

Laboratory 26 

Self-existent Study 60 

Total Course 
(25 hours workload per 
credit unit) 

125 

 

ASSESSMENT METHODS  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Written final examination. 
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