
Τίτλος Μαθήματος ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

1106ΒΙΟ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1 έτος / Α’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Αγαθοκλέους Έλενα 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

 1(1ώρα) 

Στόχος Μαθήματος 
Οι φοιτητές της διαιτολογίας να κατανοήσουν και εφαρμόσουν τις βασικές 

στατιστικές τεχνικές στο χώρο επιστημών υγείας  

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

 

• Κατανοούν, να εφαρμόζουν και να ερμηνεύουν  τεχνικές 

Περιγραφικής Στατιστικής  

• Κατανοούν τις διάφορες μεθόδους Στατιστικής Συμπερασματολογίας 

όπως αριθμητικά μέτρα κεντρικής τάσης και μεταβλητότητας,  

• Εφαρμόζουν βασικούς  υπολογισμούς των πιθανοτήτων 

• Εκτιμούν και ελέγχουν υποθέσεις (για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, 

τη διαφορά των μέσων τιμών δύο πληθυσμών 

• Κατανοούν στοιχειώδεις μη-παραμετρικές τεχνικές,  

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

H Βιοστατιστική είναι ένα εισαγωγικό μάθημα των εφαρμογών της 

Στατιστικής. Αν και  η απαραίτητη θεωρία αναφέρεται, η έμφαση του 

μαθήματος είναι στη μεθοδολογία της Στατιστικής. Μετά το τέλος των 

παραδόσεων, οι φοιτητές της διαιτολογίας θα μπορούν να καταλάβουν και 

να εφαρμόσουν τεχνικές Περιγραφικής Στατιστικής και Στατιστικής 

Συμπερασματολογίας όπως : γραφήματα, αριθμητικά μέτρα κεντρικής τάσης 



και μεταβλητότητας, βασικούς πιθανοθεωρητικούς υπολογισμούς, εκτιμητική 

και έλεγχο υποθέσεων (για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, τη διαφορά των 

μέσων τιμών δύο πληθυσμών, την αναλογία σ’ έναν πληθυσμό και για τη 

διαφορά των αναλογιών δύο πληθυσμών), στοιχειώδεις μη-παραμετρικές 

τεχνικές, πίνακες συνάφειας, ANOVA και γραμμική παλινδρόμηση. 

Οργάνωση και περιγραφή των στατιστικών στοιχείων. Έλεγχοι υποθέσεων 

ποσοτικών μεταβλητών. Έλεγχοι υποθέσεων ποιοτικών μεταβλητών. 

Επιπλέον, στους φοιτητές θα επιδειχτούν οι βασικές λειτουργίες του SPSS 

(for Windows) και του EXCEL. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση p.point και οπτικοακουστικών 

μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου 

χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε 

μαθήματος. 

 Το μάθημα γίνεται στο εργαστήριο Πληροφορικής για την πρακτική 

εφαρμογή των θεωρητικών δεδομένων του μαθήματος στους Ηλεκτρονικούς 
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Αξιολόγηση Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 
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