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ΥΦΣΟΣΓΣΧ 
 

Aπό το 2019 λειτουργεί ςτθ Δράμα το Ψμιμα Αγροτικισ Βιοτεχνολογίασ και 

Σινολογιασ, το οποίο ςτεγάηεται ςε εγκαταςτάςεισ 4500 τμ, ςε οικόπεδο 100 

ςτρεμμάτων, ζνα χιλιόμετρο νότια τθσ Δράμασ. Θ ςφνδεςθ των 

εγκαταςτάςεων με τθν πόλθ γίνεται με ςυχνι αςτικι ςυγκοινωνία.  

Θ μικρι παραδοςιακι επαρχιακι πόλθ παρουςιάηει εξαίρετο ςυνδυαςμό 

φυςικοφ κάλλουσ. Ψο ηωντανό πολιτιςτικό περιβάλλον τθσ πόλθσ, ςε ιδιαίτερθ 

εγγφτθτα με τα χειμερινά κζρετρα του νομοφ, μπορεί να προςφζρει αλλά και 

να αντλιςει, πλοφτο από το ακαδθμαϊκό περιβάλλον των τμθμάτων του 

Διεκνοφσ Υανεπιςτθμίου Ελλάδοσ (ΔΛ.ΥΑ.Ε) που εδρεφουν ςτθν πόλθ. 

Υαράλλθλα, θ άριςτθ ςυνεργαςία με τισ ακαδθμαϊκζσ κοινότθτεσ των τριϊν 

γειτονικϊν πόλεων (Ξαβάλασ, άνκθσ, Χερρϊν) δθμιουργεί προχποκζςεισ για 

τθν άριςτθ λειτουργία του Ψμιματόσ μασ. Ψο εμπορικό και ιςτορικό κζντρο τθσ 

πόλθσ προςφζρει κζματα για ζρευνα και μελζτθ. Σι τεράςτιεσ παραγωγικζσ, 

καλλιεργθτικζσ και φυςικζσ εκτάςεισ από δάςθ, νερά και υλικά αποτζλεςαν 

πεδίο διαφόρων επιςτθμονικϊν εργαςιϊν. 

Τραμά μασ είναι να εμπλουτίςουμε τα προγράμματά μασ και να 

ενςωματϊςουμε ςτα αμζςωσ επόμενα χρόνια ό,τι ςχετίηεται με τθν αγροτικι 

βιοτεχνολογία και οινολογία ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ παρζχοντασ 

επίπεδο ςπουδϊν ιςότιμο με αυτό τθσ πενταετοφσ φοίτθςθσ των 

πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ. Επίςθσ, να αναπτφξουμε μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ και να εξαςφαλίςουμε τα επαγγελματικά δικαιϊματα των αποφοίτων 

μασ. 

Θ επιςτιμθ τθσ βιοτεχνολογίασ είναι ότι πιο ςφγχρονο ςτοσ βιολογικζσ 

επιςτιμεσ και θ οινολογία μία ςπουδαιότατθ και χρθςιμότατθ για τον τόπο 

μασ δραςτθριότθτα. 

Σι ςπουδζσ που καλοφνται να ακολουκιςουν οι φοιτθτζσ μασ κα αποτελζςουν 

πρότυπο για όςουσ επικυμοφν να αςχολθκοφν με βιοτεχνολογία των 

αγροτικϊν προΝόντων και τθν οινολογία. 

                                                                           Λωάννθσ Γοφναρθσ 

                                                  Υρόεδροσ του τμιματοσ, 

Υρωτοβάκμιοσ κακθγθτισ Ποριακισ Βιολογίασ 
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Δράμα, θ αγαπθμζνθ των αιςκιςεων! 

α παρκζνα τοπία τθσ Δράμασ, από τισ ψθλότερεσ βουνοκορφζσ ωσ τον 

εφφορο κάμπο τθσ, είναι χάρμα οφκαλμϊν. Σι ιχοι των νερϊν τθσ 

ςυνκζτουν μια μουςικι που ζχει τθν επικι δφναμθ ενόσ Ππετόβεν και τθν 

κακθλωτικι γλφκα ενόσ Βιβάλντι. Σ αζρασ τθσ είναι ζνα κράμα αρωμάτων που 

κατά περιόδουσ γίνεται αςφλλθπτα μεκυςτικό. Ψο καλό κυνιγι, θ ορεινι άγρια 

πζςτροφα, τα εκλεκτά κραςιά και οι παραδοςιακζσ τθσ νοςτιμιζσ ςε κάνουν να 

αναβάλλεισ κάκε ςκζψθ για δίαιτα. Ψο άγγιγμα, τζλοσ, των μικρϊν λουλουδιϊν, 

του χιονιοφ, των τρεχοφμενων νερϊν ι των αδρϊν χεριϊν των ανκρϊπων τθσ 

ανανεϊνουν πραγματικά τθ ςχζςθ ςου με τθ φφςθ, ουςιαςτικά, με τον ίδιο ςου 

τον εαυτό… 

  
Δράμα αγαπθμζνθ των αιςκιςεων! Δράμα ευνοθμζνθ τθσ φφςθσ!  

Ξαι όμωσ αυτόσ ο προνομιακόσ και ανζγγιχτοσ τόποσ, αυτόσ ο επίγειοσ 

παράδειςοσ είναι ςχεδόν άγνωςτοσ· όχι μόνο ςτουσ κάκε προελεφςεωσ ξζνουσ 

αλλά και ςτουσ ίδιουσ τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ. Ποντζλα «βίαιθσ» ανάπτυξθσ 

ζχουν κάνει τα τελευταία χρόνια τουσ Δραμινοφσ να αναηθτοφν ςε ξερολικιζσ το 

κθςαυρό που ζχουν ςτθν τςζπθ τουσ. Θ λαχτάρα για εφκολουσ και άμεςουσ 

τρόπουσ πλουτιςμοφ ζχει καταλάβει πολλοφσ κάνοντάσ τουσ να ξεχνοφν πωσ θ 

παρκενικότθτα ακριβϊσ του τόπου προςφζρει τθν ευκαιρία για μια υποδειγματικι 

-με βάςθ τα πιο ςφγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα-αξιοποίθςι του, θ οποία κα τον 

μετατρζψει ςε πόλο ζλξθσ όχι μόνο ι όχι  

 

 

Ψ 



 

5 
 

τόςο για ςυνθκιςμζνουσ τουρίςτεσ αλλά για 

μφςτεσ του ωραίου και εξερευνθτζσ του 

απροςδόκθτου. 
Χιμερα ζχει γίνει πια γνωςτό ςε όλουσ 

ότι όχι μόνο τα ηϊα, τα πουλιά και τα φυτά 

αλλά και το νερό, και οι πζτρεσ, και το τοπίο 

ζχουν τα δικαιϊματά τουσ. Ξαι πρϊτο από 

όλα τα δικαιϊματα είναι το δικαίωμα τθσ 

φπαρξθσ και τθσ επιβίωςθσ. Θ δραμινι 

φφςθ μόνο με τθν φπαρξθ και τθν επιβίωςι 

τθσ μπορεί να γίνει τόςο ανταποδοτικι όςο 

καμιά βιομθχανικι μονάδα και όςο καμιά 

άλλθ πλουτοπαραγωγικι πθγι. Τλοι εδϊ, 

επικυμοφν να διαφυλαχκεί ωσ κόρθ 

οφκαλμοφ και να αξιοποιθκεί με 

ευαιςκθςία και ορκολογιςμό αυτόσ ο 

πλοφτοσ. Μςωσ πουκενά αλλοφ ο λόγοσ περί 

αειφορίασ τθσ ανάπτυξθσ δεν ζχει τόςο 

νόθμα και τόςθ εφαρμογι όςο ςτθν 

περίπτωςθ τθσ Δράμασ… 
Ξατά τα άλλα, ο νομόσ Δράμασ είναι μια 

περιοχι κατεξοχιν αγροτικι. Χτα ορεινά και 

θμιορεινά του νομοφ ακμάηει θ 

κτθνοτροφία αιγοπροβάτων και βοοειδϊν, 

ενϊ τα δάςθ τθσ περιοχισ αποτελοφν το 

5,1% των δαςϊν τθσ Ελλάδασ και 

αποδίδουν το 12% τθσ ςυνολικισ ξυλείασ 

που παράγεται ς’ ολόκλθρθ τθ χϊρα. Θ 

αςβεςτολικικι δομι των ορεινϊν όγκων τθσ 

Δράμασ προςφζρει εξαιρετικισ ποιότθτασ 

μάρμαρα, τα οποία εξάγονται ςε όλο τον 

 
 

Θ πόλθ τθσ Δράμασ 
Θ πόλθ τθσ Δράμασ υπιρξε κατά 

τθν αρχαιότθτα κζντρο τθσ λατρείασ 

του κεοφ Διονφςου. Ψόςο θ ίδια 

Δράμα, όςο και πολλοί άλλοι 

οικιςμοί τθσ περιοχισ, αποτζλεςαν 

κατά τθ ρωμαϊκι φάςθ εξαρτιματα 

τθσ λατινικισ αποικίασ των 

άιλίππων. Πνθμεία τθσ βυηαντινισ 

Δράμασ είναι τα τείχθ τθσ και ο ναόσ 

τθσ Αγίασ Χοφίασ (10οσ αιϊνασ), 

κακϊσ και ο παλαιολόγειοσ ναΐςκοσ 

των Υαμμεγίςτων Ψαξιαρχϊν επί τθσ 

οδοφ Βενιηζλου. Πνθμεία τθσ 

οκωμανικισ περιόδου είναι τα λίγα 

τηαμιά και μερικά ακόμθ παλαιά 

κτίρια που ςϊηονται μζςα ςτθν πόλθ, 

ενϊ μεταβυηαντινοί ναοί υπάρχουν 

ςτθ Δράμα, ςτον θροπόταμο και ςτο 

Ποναςτθράκι. 
Πε αγϊνεσ και κυςίεσ κατά τουσ 

εκνικοφσ αγϊνεσ, ςτουσ οποίουσ 
πρωταγωνιςτεί κατά τισ αρχζσ του 
20οφ αιϊνα ο θρωικόσ μθτροπολίτθσ 
έρυςόςτομοσ, και μνιμεσ οδυνθρζσ 
από τισ τρεισ βουλγαρικζσ κατοχζσ, θ 
Δράμα και θ περιοχι τθσ δζχτθκαν 
μεγάλο αρικμό προςφφγων μετά τθ 
μικραςιατικι καταςτροφι και 
γνϊριςαν ςθμαντικι οικονομικι 
άνκθςθ, ιδίωσ κατά τθν περίοδο του 
Πεςοπολζμου, χάρθ ςτθν 
καλλιζργεια, τθν επεξεργαςία και τθν  



 

 

κόςμο, ενϊ θ αναβίωςθ τθσ αμπελοκαλλιζργειασ ςτο νομό τα τελευταία χρόνια 

φαίνεται να επαναςυνδζει  
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τθν περιοχι με τθν προαιϊνια «διονυςιακι» 

τθσ παράδοςθ, τθσ οποίασ πολλά και 

αδιάψευςτα ίχνθ ςϊηονται ςε κάκε ςθμείο του 

νομοφ (διονυςιακά ιερά, ανακθματικζσ 

επιγραφζσ, προτομζσ του Διονφςου αρχαίοι 

λθνοί, και ςφγχρονα λαϊκά δρϊμενα, ίςωσ 

επιβιϊςεισ διαμζςου πολλαπλϊν 

αντανακλάςεων αρχαίων λατρειϊν). 
Τμωσ, πζρα από οτιδιποτε, τθν ψυχι τθσ 

Δράμασ μπορεί κανείσ να τθν γνωρίςει 

αυτοπροςϊπωσ μζςα από τθν ςυνομιλία με 

τουσ ανκρϊπουσ τθσ, τθ γνωριμία με τα δάςθ 

και τα ποτάμια τθσ, τθν εξερεφνθςθ των 

ςπθλαίων τθσ, τθν οπτικι και εξ αποςτάςεωσ, 

ζςτω, επαφι με τα αγρίμια τθσ, τα λουλοφδια 

τθσ και τα πουλιά τθσ. Τλα με τθν απόλυτθ 

καταφατικότθτά τουσ προςφζρουν μια 

εκπλθρωτικι αίςκθςθ ιςορροπίασ που είναι 

ςιμερα πραγματικά είδοσ ςε ανεπάρκεια.  

 

 
εμπορία του καπνοφ. Πνθμεία 

εκείνθσ τθσ περιόδου είναι τα 

λαμπρά νεοκλαςικά κτίρια, που 

χτίςτθκαν ωσ κατοικίεσ πλοφςιων 

καπνεμπόρων, και οι επιβλθτικζσ 

καπναποκικεσ που φζρνουν ςτο νου 

«μεταφυςικζσ» ηωγραφικζσ του 

Ψηιόρτηιο ντε Ξίρικο…  
Θ ανάδειξθ αυτισ τθσ 

κλθρονομιάσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

προβολι αξιόλογων πολιτιςτικϊν 

εκδθλϊςεων (όπωσ είναι το Ελλθνικό 

και Διεκνζσ άεςτιβάλ Ψαινιϊν 

Πικροφ Πικουσ Δράμασ), τθσ 

υψθλισ αιςκθτικισ του δραμινοφ 

τοπίου, τόςο του αςτικοφ (πάρκο 

Αγίασ Βαρβάρασ) όςο και του 

περιαςτικοφ (Ξορφλοβοσ), των 

ιδιαίτερων φυςικϊν καλλονϊν των 

δθμοτικϊν διαμεριςμάτων αλλά και 

των παραδοςιακϊν δρωμζνων που 

τελοφνται ςε μερικά από αυτά 

αναμζνεται να προςελκφςουν το 

ενδιαφζρον και να καταςτιςουν τθ 

Δράμα και τθν περιοχι τθσ πόλο 

ζλξθσ απαιτθτικϊν επιςκεπτϊν, όχι 

μόνο Ελλινων αλλά και ξζνων. 
Σ επιςκζπτθσ τθσ Δράμασ, όποια 

εποχι και αν βρεκεί ςτθν πόλθ, κα 
νιϊςει πραγματικά ςαν ςτο ςπίτι του. 
Κα διαπιςτϊςει ότι του προςφζρεται 
θ δυνατότθτα να απολαφςει τθν 
εγκάρδια φιλοξενία ανοιχτόκαρδων 
ανκρϊπων, να διαςκεδάςει μζχρι 
πρωίασ ςε νεανικά κλαμπ και 
«ξενυχτάδικα», να δοκιμάςει τισ 
παραδοςιακζσ αλλά και τισ 
«ζντεχνεσ» ςυνταγζσ ςυνοικιακϊν 
και κεντρικϊν εςτιατορίων (ιδίωσ 
εκείνων που λειτουργοφν γφρω από 
τθσ Υθγζσ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ), να 
δει το πάρκο 
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των αγαλμάτων ςτον περίβολο του 

Διοικθτθρίου και το γραφικό κτίριο 

του ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ, να 

πάρει μια καλι ιδζα για το ιςτορικό 

παρελκόν τθσ πόλθσ και τθσ 

περιοχισ τθσ ςτο μικρό αλλά ςοφά 

οργανωμζνο Αρχαιολογικό Πουςείο 

τθσ, να ζλκει ςε επαφι με τθν 

παραδοςιακι εκκλθςιαςτικι τζχνθ 

(τόςο τθν τοπικι, όςο και των 

χαμζνων πατρίδων) ςτο 

Εκκλθςιαςτικό Πουςείο τθσ Λεράσ 

Πθτροπόλεωσ Δράμασ και να 

καυμάςει ζργα του τοπικοφ λαϊκοφ 

πολιτιςμοφ (ςτολζσ, ςκεφθ κτλ.) ςτο 

Οαογραφικό Πουςείο Δράμασ.  
Υζρα από τισ άλλεσ δυνατότθτεσ 

που προςφζρει, θ πόλθ τθσ Δράμασ 

μπορεί να αποτελζςει και τθν 

ιδανικι βάςθ για εξορμιςεισ προσ 

κάκε ενδιαφζρουςα κατεφκυνςθ, 

προσ τα ςπιλαια τθσ Αλιςτράτθσ και 

των Υθγϊν του Αγγίτθ, προσ το 

έιονοδρομικό Ξζντρο του 

άαλακροφ, προσ τα δάςθ τθσ 

Ελατιάσ και του άρακτοφ, προσ τθν 

Λερά Πονι τθσ Υαναγίασ τθσ 

Αχειροποιιτου ςτο Υαγγαίο, προσ 

τον αρχαιολογικό χϊρο των 

άιλίππων και αλλοφ. Γενικά, 

πάντωσ, θ εμπειρία που χαρίηει θ 

Δράμα ςτον επιςκζπτθ τθσ, 

ςυνειδθτό ι περιςταςιακό, 

εμπλουτίηεται ςχεδόν πάντα με τθν 



 

 

ευχάριςτθ ζκπλθξθ που δθμιουργεί 

θ ανακάλυψθ ενόσ άγνωςτου 

τόπου… 

έρίςτοσ Υ. 
άαράκλασ 
άιλόλογοσ 
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ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΨΣ ΨΠΘΠΑ 

Ψο Ψμιμα Αγροτικισ Βιοτεχνολογίασ και Σινολογίασ ανικει ςτθ Χχολι 

Γεωτεχνικϊν Επιςτθμϊν του Διεκνοφσ Υανεπιςτθμίου Ελλάδοσ (ΔΛ.ΥΑ.Ε) και 

εδράηεται ςτθ Δράμα. 
Χτοχεφει ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ ανϊτατου επιπζδου εφαρμοςμζνθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςτθν Βιοτεχνολοία Αγροτικϊν προϊόντων και υποπροϊόντων 

κακϊσ και ςτθν Σινολογία ενϊ παράλλθλα αναπτφςςει ςυνεργαςίεσ με άλλα 

Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα τθσ Ελλάδασ και άλλων χωρϊν, κακϊσ και με 

άορείσ και επιχειριςεισ ςυναφείσ με τον κλάδο τθσ Αγροτικισ Βιοτεχνολογίασ και 

Σινολογίασ. 

Ψο Ψμιμα αποτελείται ζχει δφο κατευκφνςεισ εκπαίδευςθσ: 

1. Αγροτικι Βιοτεχνολογίασ 

2. Σινολογίασ. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ   

ΨΣ ΓΡίΧΨΛΞΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ 

Ψο περιεχόμενο ςπουδϊν του Ψμιματοσ Αρχιτεκτονικισ Ψοπίου καλφπτει το 

γνωςτικό αντικείμενο τθσ εφαρμογισ τεχνικϊν βιοτεχνολογίασ και οινολογίασ για 

τθν αξιοποίθςθ των προϊόντων τθσ προτογενοφσ αγροτικισ παραγωγισ, αλλά και 

των υποπροϊόντων ι αποβλιτων τθσ βιομθχανίασ αγροτικϊν προϊόντων.  

Ψο γνωςτικό αντικείμενο του Ψμιματοσ γεφυρϊνει τθυν αγροοτικι παραγωγι με 

τθν επιχειτθματικότθτα ςτον τομζα τθσ παρααφωγισ οίνου και ποτϊν κακωσ και 

άλλων προίόντων. 

Σι δυο αυτοί πυλϊνεσ υποςτθρίηονται από πλικοσ μακθμάτων ςυγγενϊν 

επιςτθμϊν και ειδικότερα των νζων τεχνολογιϊν των Θ/Ω με τελικό ςτόχο οι 

πτυχιοφχοι του Ψμιματοσ να είναι ςε κζςθ είτε μόνοι τουσ είτε ωσ μζλθ ομάδων 

επιςτθμόνων να ςχεδιάηουν προγράμματα και επιχειρθματικά ςχζδια.  

Θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα εκτιμά ιδιαίτερα και τουσ ςτόχουσ τθσ Σινολογίασ, διότι 

εξυπθρετοφν με εξαιρετικό τρόπο μία από τισ κφριεσ τοπικζσ αλλά και γενικζσ 

επιχειρθματικζσ/βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ χϊρασ, αλλά εξίςου εκτιμά και 

τθν πρόςφατθ επζκταςθ του φάςματοσ των δραςτθριοτιτων του τμιματοσ ςτθν 

Βιοτεχνολογία, ζναν από τοφσ πλζον ςθμαντικοφσ κλάδουσ επιςτθμονικισ, 

βιομθχανικισ και τεχνολογικισ δράςθσ. 

 

ΑΥΣΧΨΣΟΘ ΨΣΩ ΨΠΘΠΑΨΣΧ 

Ψο Ψμιμα ζχει ωσ αποςτολι να προάγει τθν ανάπτυξθ και τθ μετάδοςθ των 

γνϊςεων ςτθν επιςτιμθ, τθν τεχνολογία και τισ τεχνικζσ που εφαρμόηονται ςτθν 

οινολογία, τθν παραγωγι ποτϊν, τθν δθμιουργία νζων ποικιλϊν φυτϊν με νζεσ 

ιδιότθτεσ, όπωσ τθν αυξθμζνθ ανκεκτικότθτα ςε αςκζνειεσ και τθν αξιοποίθςθ των 

αγροτικϊν προϊόντων με μεκόδουσ βιοτεχνολογίασ. Θ διδαςκαλία και θ 

εφαρμοςμζνθ ζρευνα παρζχουν ςτουσ ςπουδαςτζσ τα απαραίτθτα εφόδια που 

εξαςφαλίηουν τθν άρτια κατάρτιςι τουσ για τθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι 

τουσ ςταδιοδρομία, εξζλιξθ και προοπτικι. 

Χτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του το Ψμιμα: 

 παρακολουκεί τισ διεκνείσ εξελίξεισ ςτον επιςτθμονικό, εκπαιδευτικό και 

επαγγελματικό τομζα. 

 ςυνεργάηεται με ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ και του 

εξωτερικοφ, με παραγωγικζσ μονάδεσ και φορείσ, με οργανϊςεισ που 

ζχουν ςυνάφεια με το γνωςτικό αντικείμενο. 



 

 

 διεξάγει εφαρμοςμζνθ ζρευνα. 
 αναπτφςςει ςτουσ ςπουδαςτζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που κα τουσ 

καταςτιςουν ικανοφσ και ανταγωνιςτικοφσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. 

 παρακολουκεί τισ εξελίξεισ και αλλαγζσ των εκπαιδευτικϊν, οικονομικϊν 

και κοινωνικϊν ςυνκθκϊν ςτο περιφερειακό, εκνικό και διεκνζσ 

περιβάλλον. 

 

ΠΑΚΘΧΛΑΞΑ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΨΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΧΥΣΩΔίΡ 

Σι πτυχιοφχοι του Ψμιματοσ αποκτοφν τισ ακόλουκεσ  γνϊςεισ και δεξιότθτεσ: 

 Γενετικι ανάλυςθ και πιςτοποίθςθ ποικιλιϊν. 

 Βιοχθμικι ανάλυςθ αγροτικϊν προϊόντων και παραγϊγων αυτϊν για τθν 
πιςτοποίθςθ ποιότθτασ, οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν και βιοϊατρικισ αξίασ. 

 Ποριακι ανίχνευςθ και πιςτοποίθςθ πακογόνων των φυτϊν. 

 Ξαταςκευι και διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων ποφ αφοροφν αγροτικι 
βιοτεχνολογία και οινολογία. 

 Αξιοποίθςθ φυτικϊν αποβλιτων γεωργικϊν και οινοποιθτικϊν επιχειριςεων. 

 Απομόνωςθ, ι ςφνκεςθ με μεκόδουσ βιοτεχνολογίασ, χριςιμων φαρμακευτικϊν και 
βιομθχανικϊν φυτικϊν προϊόντων. 

 Ξαταςκευι οίνων και ποτϊν. 

 Διαχείριςθ επιχειριςεων και εμπορία φυτικϊν υποπροϊόντων και οίνων. 

 Δθμιουργία νζων ποικιλιϊν φυτϊν. 

 Επεξεργαςία και ςυςκευαςία τροφίμων. 

 Εφαρμογι μεκόδων ρομποτικισ και βιοπλθροφορικισ ςτθν διαχείριςθ 
καλλιεργειϊν. 

 

Πποροφν να απαςχολθκοφν ωσ Βιοτεχνολόγοι αγροτικϊν προϊόντων και 

οινολόγοι, ιδίωσ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

• Εκπόνθςθ ι ςυμμετοχι ςτθν εκπόνθςθ κάκε είδουσ μελετϊν, που αφοροφν 

ςτθ διαχείριςθ, ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ επιχειρθςεων οινολογίασ, 

αποςταγματοποιϊασ και βιοτεχνολογίασ.  
• Χχεδιαςμό και εφαρμογι προγραμμάτων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ που 

αφοροφν δραςτθριότθτεσ ςτουσ αναωτζρω τομείσ. 
• Χτθν παροχι ςυμβουλϊν για κζματα αγροτικισ βιοτεχνολογίασ και οινολογίασ. 

 

ΔΣΠΘ ΨίΡ ΧΥΣΩΔίΡ 

Θ διάρκεια των βαςικϊν ςπουδϊν είναι δζκα (10) εξάμθνα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των μθνϊν τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Ξάκε ακαδθμαϊκό 

ζτοσ περιλαμβάνει το χειμερινό και το εαρινό εξάμθνο ςπουδϊν.  
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Σι ςπουδζσ περιλαμβάνουν κεωρθτικι διδαςκαλία, αςκιςεισ πράξθσ, 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, ςεμινάρια και εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ. Χτο δζκατο 

εξάμθνο πραγματοποιείται θ ςυγγραφι τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, ενϊ θ πρακτικι 

άςκθςθ εκτελείται κατά το κερινό διμθνο μεταξφ του τετάρτου και πζμτου ζτουσ 

ςπουδϊν 

Τλοι οι πρωτοετείσ φοιτθτζσ εγγράφονται τον Χεπτζμβριο. Σι φοιτθτζσ κα πρζπει 

να επιλζξουν τα μακιματα που επικυμοφν να παρακολουκιςουν κάκε εξάμθνο 

από τον κατάλογο μακθμάτων που ακολουκεί. Χυνικωσ, οι φοιτθτζσ επιλζγουν τα 

μακιματα του αντίςτοιχου εξαμινου ςπουδϊν τουσ.  
Τλα τα μακιματα που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο των μακθμάτων 

ταξινομοφνται ςε δφο κατθγορίεσ: 
α.  Ωποχρεωτικά Πακιματα 
β.  Ωποχρεωτικά Πακιματα Επιλογισ.  

Από άποψθ περιεχομζνου, τόςο τα υποχρεωτικά μακιματα όςο και τα 

υποχρεωτικά επιλογισ ταξινομοφνται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ: 

 Ωποβάκρου   

 Γενικϊν Γνϊςεων  

 Επιςτθμονικισ Υεριοχισ 

 Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 
 

Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν προςφζρει και μια ομάδα Υροαιρετικϊν μακθμάτων, 

τα οποία παρζχουν ςτο ςπουδαςτι τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςει ζνα ιδιαίτερο 

πρόγραμμα επιλογϊν, προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ και προτιμιςεισ 

του. 
Ψα μακιματα που ςυνδζονται κεματικά αποτελοφν αλυςίδεσ μακθμάτων και 

είναι γνωςτά ωσ «προαπαιτοφμενα» μακιματα. Αυτό ςθμαίνει πωσ οι φοιτθτζσ 

μποροφν να επιλζξουν από τισ αλυςίδεσ μακθμάτων με ιεραρχικι ςειρά, δθλαδι 

μόνον όταν ολοκλθρϊςουν με επιτυχία το προαπαιτοφμενο μάκθμα.  
Σι αςκιςεισ πράξθσ, ωσ εφαρμογζσ τθσ κεωρίασ, δθλϊνονται ςτο κεωρθτικό 

μζροσ του μακιματοσ και από τθ φφςθ τουσ προχποκζτουν τθν ενεργό ςυμμετοχι 

των ςπουδαςτϊν κακϋ όλθ τθ διάρκεια του εξαμινου. Υεριλαμβάνουν 

φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ, μελζτεσ περιπτϊςεων (case studies), ατομικζσ και 

ομαδικζσ εργαςίεσ, βιβλιογραφικζσ επιςκοπιςεισ, βιντεοπροβολζσ, κλπ. 
Ειδικι βαρφτθτα δίνεται ςτθν ανάπτυξθ των προςωπικϊν ικανοτιτων του 

ςπουδαςτι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν, τθσ κριτικισ 

ςκζψθσ και τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων. 
Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν δομείται με βάςθ το φόρτο εργαςίασ του ςπουδαςτι, 

ενϊ ειςάγονται και οι διδακτικζσ μονάδεσ ςε όλα τα εξάμθνα. 



 

 

Ξάκε μάκθμα χαρακτθρίηεται από ζναν αρικμό διδακτικϊν μονάδων ECTS (ΔΠ). 

Θ διδακτικι μονάδα αντιςτοιχεί ςε μία εβδομαδιαία ϊρα διδαςκαλίασ.  
Θ ακαδθμαϊκι πρόοδοσ των φοιτθτϊν αξιολογείται με εξετάςεισ ςτο τζλοσ κάκε 

εξαμινου το οποίο διαρκεί 13 εβδομάδεσ. Σ ελάχιςτοσ βακμόσ επιτυχίασ κάκε 

μακιματοσ είναι 5 (κλίμακα από 0 ζωσ 10). Θ εκπόνθςθ τθσ Υτυχιακισ Εργαςίασ 

εξαςφαλίηει τθ εμβάκυνςθ του τελειόφοιτου του Ψμιματοσ ςε ζνα ςοβαρό 

επίκαιρο κζμα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ι ςε αντικείμενο που ζχει άμεςθ ςχζςθ με 

τθν ειδικότθτα των ςπουδϊν. Σι ςπουδαςτζσ οφείλουν να εκπονιςουν πτυχιακι 

εργαςία ςτθ διάρκεια του 10ου εξαμινου ςπουδϊν τουσ κάτω από τθν επίβλεψθ 

κάποιου μζλουσ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ. Σι ςπουδαςτζσ παρουςιάηουν και 

υποςτθρίηουν τθν πτυχιακι εργαςία τουσ μπροςτά ςε τριμελι επιτροπι μελϊν του 

ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ, οι οποίοι βακμολογοφν με κλίμακα από 0-10. Σ 

ελάχιςτοσ βακμόσ επιτυχίασ είναι 5.  
Θ Υρακτικι Άςκθςθ ςτο Επάγγελμα διαρκεί δφο θμερολογιακοφσ μινεσ. Είναι 

κακοδθγοφμενθ και αξιολογοφμενθ, και αποτελεί ουςιαςτικό μζροσ τθσ 

εκπαίδευςθσ.  

Σι ςπουδζσ ςτα ΨΕΛ οργανϊνονται με βάςθ το εξαμθνιαίο μάκθμα. Ψα μακιματα 

του προγράμματοσ ςπουδϊν κάκε Ψμιματοσ διακρίνονται ςε Ωποχρεωτικά καΛ 

Επιλογισ Ωποχρεωτικά, ωσ εξισ:  
α.  Ωποχρεωτικά (Ω) είναι τα μακιματα υποδομισ και τα βαςικά μακιματα τθσ 

ειδικότθτασ, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλουσ τουσ ςπουδαςτζσ του 

Ψμιματοσ. 
β.  Ψα Επιλογισ Ωποχρεωτικά (ΕΩ) είναι μακιματα ειδικότθτασ και ειδικισ 

υποδομισ κατανεμθμζνα ςε δφο ομάδεσ (τομείσ), τα οποία επιλζγονται από 

τουσ ςπουδαςτζσ από πίνακα περιςςότερων μακθμάτων.  
Εάν οι γνϊςεισ που παρζχονται ςε ζνα μάκθμα είναι προχπόκεςθ επιτυχοφσ 

παρακολοφκθςθσ ενόσ άλλου μακιματοσ, το πρϊτο μάκθμα χαρακτθρίηεται ωσ 

προαπαιτοφμενο του δεφτερου. Ζνα μάκθμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και 

προαπαιτοφμενο ενόσ μακιματοσ και εξαρτϊμενο από άλλο μάκθμα. Ψα 

προαπαιτοφμενα και εξαρτϊμενα μακιματα κακορίηονται με απόφαςθ τθσ 

Γενικισ Χυνζλευςθσ κάκε Ψμιματοσ.  
Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία κάκε μακιματοσ περιλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ 

από τισ παρακάτω μορφζσ: 
▶ Κεωρθτικι διδαςκαλία   
▶  Υρακτικζσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  
▶ Χεμινάρια   
▶  Εκπόνθςθ εργαςιϊν (ατομικά ι ομαδικά) 

και  
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▶ Αςκιςεισ Υράξθσ  ▶ Εκπαιδευτικζσ 

εκδρομζσ. 

Ψα κεωρθτικά μακιματα, θ διάρκεια τθσ ωριαίασ διδαςκαλίασ των οποίων 

ορίηεται ςε ςαράντα πζντε (45) λεπτά τθσ ϊρασ, παρουςιάηει εποπτικά μια ευρεία 

περιοχι ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου και το ςχετικό μ’ αυτι επιςτθμονικό 

προβλθματιςμό. Ψμιμα τθσ διδαςκαλίασ αυτισ μπορεί να περιλαμβάνει και 

ειδικζσ αςκιςεισ για τθν εμπζδωςθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων με τθ μορφι 

φροντιςτθριακϊν αςκιςεων. Θ διάρκεια τθσ κεωρθτικισ διδαςκαλίασ δε μπορεί 

να υπερβαίνει τισ τρεισ (3) ςυνεχείσ ϊρεσ διδαςκαλίασ ςτο ίδιο γνωςτικό 

αντικείμενο. 
Σι εργαςτθριακζσ και πρακτικζσ αςκιςεισ, θ διάρκεια των οποίων είναι πενιντα 

πζντε (55) λεπτά τθσ ϊρασ και μπορεί να γίνονται χωρίσ διάλειμμα, 

πραγματοποιοφνται περιοδικά ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ του τμιματοσ ι χϊρουσ 

εργαςίασ, ςτουσ οποίουσ οι ςπουδαςτζσ, κάτω από τθν επίβλεψθ και με τθν 

κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, εκπαιδεφονται κατά μικρζσ ομάδεσ 

ςτθν εφαρμογι κεωρθτικϊν, επαγγελματικϊν ι τεχνολογικϊν μεκόδων, ςτο 

χειριςμό τεχνικϊν ςυςτθμάτων, ςτον εκιςμό ςτθν ομαδικι εργαςία, ςτθ ςφνταξθ 

περιγραφικϊν εκκζςεων κλπ, ϊςτε να αποκτιςουν τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ. 
Ψο αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων κάκε 

διδακτικοφ εξαμινου, ςυντάςςεται με τθ φροντίδα του Χυμβουλίου του Ψμιματοσ 

και ανακοινϊνεται με ευκφνθ του Υροϊςταμζνου του Ψμιματοσ, το Εβδομαδιαίο 

ίρολόγιο Υρόγραμμα μακθμάτων του Ψμιματοσ, το οποίο περιζχει:  
 α) Ψα τυπικά προγράμματα ςπουδϊν κάκε εξαμινου. 
 β)  Ψα μζλθ του ΕΥ που κα διδάξουν κάκε μάκθμα των τυπικϊν προγραμμάτων, 

και 
 γ) Ψ θν θμζρα, τθν ϊρα και τθν αίκουςα ι το χϊρο που κα πραγματοποιθκεί 

κάκε μάκθμα. 

 



 

 

 

Ξατά τθν κατάρτιςθ του Εβδομαδιαίου ίρολογίου Υρογράμματοσ του Ψμιματοσ 

λαμβάνεται πρόνοια, ϊςτε να ςυμπίπτει ελεφκεροσ χρόνοσ 3-4 ωρϊν ςε 

ςυγκεκριμζνθ μζρα τθσ εβδομάδασ, που κα χρθςιμοποιείται για τθ ςφγκλθςθ των 

οργάνων του Ψμιματοσ ι ςυνελεφςεων των μελϊν του τμιματοσ. 
Ψα τυπικά προγράμματα των εξαμινων ςπουδϊν του Ψμιματοσ είναι ενδεικτικά 

και όχι υποχρεωτικά για τουσ ςπουδαςτζσ του Ψμιματοσ. Σ ςπουδαςτισ μπορεί 

για κάκε διδακτικό εξάμθνο να καταρτίηει το ατομικό του πρόγραμμα ςπουδϊν, το 

οποίο περιλαμβάνει τα μακιματα που επικυμεί και πρόκειται να παρακολουκιςει 

κατά το εξάμθνο αυτό. Χχετικι διλωςθ υποβάλλουν ςτο Ψμιμα όλοι οι 

ςπουδαςτζσ ταυτόχρονα με τθν εγγραφι ι τθν ανανζωςθ εγγραφισ τουσ. Πζςα 

ςε μία (1) εβδομάδα από τθν ζναρξθ των μακθμάτων του εξαμινου, ο 

ςπουδαςτισ ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ αρχικισ διλωςισ του για δφο 

το πολφ μακιματα.  
Ξατά τθν κατάρτιςθ του ατομικοφ προγράμματοσ (ΑΥ) ςπουδϊν του εξαμινου, ο 

ςπουδαςτισ λαμβάνει υποχρεωτικά πρόνοια, ϊςτε: 
• Ψο ςφνολο των εβδομαδιαίων ωρϊν διδαςκαλίασ για τα μακιματα που 

δθλϊνει να είναι μζχρι 35 ϊρεσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν μακιματα του 

τυπικοφ εξαμινου, μακιματα των προθγουμζνων εξαμινων και μακιματα του 

αμζςωσ επομζνου εξαμινου. Σι ςπουδαςτζσ επί πτυχίω μποροφν να δθλϊςουν 

μζχρι 45 ϊρεσ. 
• Χε περίπτωςθ μικτοφ μακιματοσ δθλϊνονται απαραίτθτα και τα δφο μζρθ 

(κεωρία, εργαςτιριο) εκτόσ εάν το ζνα μζροσ ζχει εξεταςκεί επιτυχϊσ. 
• Ξατά τθν κατάρτιςθ του ΑΥ των ςπουδαςτϊν (πλθν των επί πτυχίω) 

λαμβάνονται υπόψθ οι αλυςίδεσ μακθμάτων (ΑΠ). Χφμφωνα με τισ ΑΠ δεν 
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δθλϊνονται μακιματα, τα προαπαιτοφμενα των οποίων δεν ζχει 

παρακολουκιςει με επιτυχία ο ςπουδαςτισ. 
Σι ςπουδαςτζσ υποχρεοφνται να παρακολουκοφν όλα τα μακιματα του 

προγράμματοσ ςπουδϊν τουσ, ςφμφωνα με τθ διλωςθ τουσ. 
Χε κάκε περίπτωςθ, εάν ο αρικμόσ των ωρϊν διδαςκαλίασ που 

πραγματοποιικθκαν ςε ζνα μάκθμα είναι για οποιονδιποτε λόγο μικρότεροσ 

από τα δφο τρίτα (2/3) του προβλεπόμενου ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν για όλο το 

διδακτικό εξάμθνο, το μάκθμα αυτό κεωρείται ότι δε διδάχτθκε. Θ διαπίςτωςθ 

γίνεται κατά τθ λιξθ του εξαμινου με πράξθ τθσ ομάδασ μακθμάτων και ευκφνθ 

του υπευκφνου αυτισ. 
Χε καμία περίπτωςθ ο ςπουδαςτισ, δεν μπορεί να καταςτεί πτυχιοφχοσ 

νωρίτερα από τθν προβλεπόμενθ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν του Ψμιματοσ.  
Για τθν αποτελεςματικότερθ εμπζδωςθ των γνϊςεων των ςπουδαςτϊν 

οργανϊνονται, με πρωτοβουλία και ευκφνθ του Ψμιματοσ, εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ και εκδρομζσ μικρισ χρονικισ διάρκειασ. 
Υολυιμερεσ, άνω των τριϊν (3) θμερϊν, εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, ςτο εςωτερικό 

ι το εξωτερικό, πραγματοποιοφνται μόνο κατά τισ διακοπζσ των έριςτουγζννων, 

του Υάςχα και του καλοκαιριοφ. 

Ψα μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του τμιματοσ χωρίηονται ςε 

κεωρθτικά (μόνο κεωρία ι κεωρία και φροντιςτιριο), ςε εργαςτθριακά (μόνο 

εργαςτιριο) και ςε μεικτά (κεωρία και εργαςτιριο). 
• Από τουσ επιμζρουσ βακμοφσ των αςκιςεων που πραγματοποιικθκαν. 
• Από μερικά ι ολικό test πάνω ςτθν φλθ του ςυνόλου των αςκιςεων που 

πραγματοποιικθκαν. 
Σι αξιολογιςεισ πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων ι 

τουλάχιςτον τρεισ φορζσ το εξάμθνο. Σ μζςοσ όροσ όλων των επιμζρουσ βακμϊν 

των αςκιςεων, που ο ςπουδαςτισ πρζπει να διεξαγάγει κατά τθ διάρκεια των 

εργαςτθρίων, είναι ο τελικόσ βακμόσ εργαςτθριακοφ μακιματοσ ι εργαςτθριακοφ 

μζρουσ μεικτοφ μακιματοσ. 
 Ψα αποτελζςματα τθσ επιτυχοφσ ι μθ διεξαγωγισ των εργαςτθριακϊν 

αςκιςεων ανακοινϊνονται ςτο τζλοσ του εξαμινου ςτθν πινακίδα ανακοινϊςεων 

του εργαςτθρίου και κοινοποιοφνται ςτθ γραμματεία του Ψμιματοσ με ευκφνθ του 

διδάςκοντα. 
Χπουδαςτισ που δεν παρακολοφκθςε το 80% των εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

που πραγματοποιικθκαν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου ι δεν ςυγκζντρωςε ςτθ 



 

 

βακμολογία τουλάχιςτον πζντε πιςτωτικζσ μονάδεσ επαναλαμβάνει το 

εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ κατά το επόμενο εξάμθνο. 
Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ ι εργαςτθριακοφ 

μζρουσ μεικτοφ μακιματοσ ολοκλθρϊνεται τθν 15θ εκπαιδευτικι εβδομάδα του 

κάκε εξαμινου. 
Θ μορφι διεξαγωγισ προόδου κα κακορίηεται από το διδάςκοντα κακθγθτι του 

μακιματοσ και κα μπορεί να είναι γραπτι εξζταςθ ι μία ι περιςςότερεσ εργαςίεσ, 

ατομικζσ ι ομαδικζσ. 
Θ διεξαγωγι γραπτϊν ι προφορικϊν εξετάςεων προόδου ανακοινϊνεται με 

ευκφνθ του διδάςκοντοσ τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) θμζρεσ πριν τθν θμζρα 

διεξαγωγισ αφοφ ενθμερωκεί και εγκρίνει θ Γενικι Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ. 
Χτθν τελικι εξζταςθ του μακιματοσ ο ςπουδαςτισ μπορεί να ςυμμετζχει 

ανεξάρτθτα από τθν ςυμμετοχι του ςτθν ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ. 
Ανανζωςθ εγγραφισ 

Σ ςπουδαςτισ υποχρεοφται ανά εξάμθνο ςε ανανζωςθ εγγραφισ. Θ ανανζωςθ 

γίνεται μια εβδομάδα τουλάχιςτον πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων του 

εξαμινου, με χριςθ των Θ/Ω που υπάρχουν ςτο Ψμιμα.  

Χπουδαςτισ, που δεν ανανζωςε τθν εγγραφι του ςϋ όλθ τθ διάρκεια των 

ςπουδϊν του για δφο (2) ςυνεχόμενα ι για τρία (3) μθ ςυνεχόμενα εξάμθνα 

ςπουδϊν, χάνει τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ του ςτο ΨΕΛ και 

διαγράφεται από τα μθτρϊα του Ψμιματοσ αυτοδίκαια. Αιτιςεισ επανεγγραφισ 

διαγραφζντων εξετάηονται κατά ςειρά από το Χυμβοφλιο του Ψμιματοσ μόνο για 

ςοβαροφσ λόγουσ.  
Χπουδαςτισ που είναι τελειόφοιτοσ και οφείλει λιγότερεσ από 20 ϊρεσ δεν είναι 

απαραίτθτο να κάνει ανανζωςθ εγγραφισ.  

ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΕΕΨΑΧΕίΡ ΥΕΦΛΣΔΣΩ ΞΑΛ  

ΥΨΩέΛΑΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ, ΟΘήΘ ΥΨΩέΛΣΩ 

Εξεταςτικζσ περίοδοι εξαμήνου, πρόγραμμα εξετάςεων, οργάνωςη των 

εξετάςεων περιόδου 

  
Πετά τθ λιξθ των μακθμάτων κάκε διδακτικοφ εξαμινου ακολουκοφν δφο (2) 

εξεταςτικζσ περίοδοι, δφο (2) εβδομάδων θ κάκε μία, κατά τθ διάρκεια των 

οποίων οι ςπουδαςτζσ εξετάηονται γραπτϊσ ι προφορικϊσ.  
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Σι εξετάςεισ περιόδου ςε κεωρθτικά μακιματα ι ςτο κεωρθτικό μζροσ μικτϊν 

μακθμάτων είναι για όλουσ τουσ ςπουδαςτζσ που τα ζχουν δθλϊςει υποχρεωτικζσ 

και διεξάγονται με βάςθ το πρόγραμμα, που ςυντάςςεται από το Χυμβοφλιο του 

Ψμιματοσ και ανακοινϊνεται με ευκφνθ του Υροϊςταμζνου του Ψμιματοσ πζντε (5) 

τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των εξετάςεων.  
Χε περίπτωςθ που για λόγουσ μθ υπαιτιότθτασ των ςπουδαςτϊν δεν 

πραγματοποιθκοφν οι τελικζσ εξετάςεισ τθσ μιασ ι και των δφο εξεταςτικϊν 

περιόδων ςε μάκθμα ι μακιματα του οικείου διδακτικοφ εξαμινου, αυτζσ 

διενεργοφνται ςτο αμζςωσ επόμενο διδακτικό εξάμθνο και μετά τθ λιξθ των 

εβδομάδων διδαςκαλίασ του εξαμινου αυτοφ. Χτθν περίπτωςθ αυτι 

κατοχυρϊνεται ο βακμόσ ενδιάμεςθσ αξιολόγθςθσ. Για τθ ςυμμετοχι ςτισ 

εξετάςεισ μακθμάτων που διεξάγονται, ςφμφωνα με τα προθγοφμενα, ςτο αμζςωσ 

επόμενο διδακτικό εξάμθνο, δεν απαιτείται διλωςθ του μακιματοσ από το 

ςπουδαςτι. 

ΨΛΨΟΣΛ ΧΥΣΩΔίΡ, ΨΑΩΨΣΨΘΨΑ 

Χτουσ ςπουδαςτζσ του τμιματοσ χορθγοφνται τα ακόλουκα πιςτοποιθτικά και 

τίτλοι ςπουδϊν:   
α. Βεβαίωςθ ςπουδαςτικισ κατάςταςθσ 
β. Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ 
γ. Υιςτοποιθτικό για χριςθ Χτρατολογίασ 
δ.  Υτυχίο (Δίπλωμα) 

ε. Υαράρτθμα διπλϊματοσ 

  



 

 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

Σμ Πνυβναιια πμοδχκ ημο Σιήιαημξ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ εβηνίεδηε ιε ηδκ ιε αν 2/01-07-

2019 (Θέια 1
°
) Πνάλδ ηδξ οκέθεοζδξ ημοΣιήιαημξ ηαζ ημ ιε αν. 7/31-7-2019 Πναηηζηυ οκεδνίαζδξ 

ηδξ Αζμζημφζαξ Βπζηνμπήξ ημο Αζεεκμφξ Πακεπζζηδιίμο ηδξ Βθθάδμξ. 

Σμ πνυβναιια ζπμοδχκ έπεζ δζάνηεζα 10 αηαδδιασηά ελάιδκα. Πενζθαιαάκεζ 51 οπμπνεςηζηά ιαεήιαηα πμο 

ακηζζημζπμφκ ζε 238 ECTS ηαζ 14 επζθμβήξ οπμπνεςηζηά ιαεήιαηα, εη ηςκ μπμίςκ επζθέβμκηαζ ζοκμθζηά 8, πμο 

ακηζζημζπμφκ ζε 32 ECTS. οκμθζηά, απαζημφκηαζ 59 ιαεήιαηα βζα ηδ θήρδ πηοπίμο, ηα μπμία ηαζ ακηζζημζπμφκ ζε 

270 ΒCΣS. Δ πηοπζαηή ενβαζία είκαζ δζάνηεζαξ εκυξ αηαδδιασημφ ελαιήκμο ζπμοδχκηαζ ακηζζημζπεί ζε 30 ΒCΣS. 

Ο ανζειυξ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ πμφ απαζημφκηαζ βζα θήρδ ημο πηοπίμο είκαζ 300. 

 

Α ΔΞΑΜΖΝΟ 

Κωδικός Μάθημα Δίδος ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΦΔ ΠΜ 

(ECTS) Ο Φ Σ 

ΤΒΟ-Α1 Βιολογία κςηηάπος Υ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-Α2 Γενική Γεωπγία Υ 3 0 3 100 4 

ΤΒΟ-Α3 Γενική & Ανόπγανη 

Φημεία 

Υ 3 2 5 125 5 

ΤΒΟ-Α4 Δθαπμοζμένη 

Πληποθοπική 

 

 

 

 

Υ 3 2 5 125 5 

ΤΒΟ-Α5 Μαθημαηικά Υ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-Α6 Φςζική Υ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-Α7 Ξένη Γλώζζα Υ 3  3 75 3 

   20 6 26 750 30 
 

Β ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Μάθημα Δίδος ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΦΔ ΠΜ 

(ECTS) Ο Φ Σ 

ΤΒΟ-ΥΒ1 Βιοσημεία Βιομοπίων Υ 3 0 3 125 5 

ΤΒΟ-ΥΒ2 Γενική Μικποβιολογία Υ 3 2 5 125 5 

ΤΒΟ-ΥΒ3 Οπγανική Φημεία Υ 3 2 5 125 5 

ΤΒΟ-ΥΒ4 Μοπθολογία και 

Φςζιολογία Φςηών 

Υ 3 2 5 125 5 

ΤΒΟ-ΥΒ5 Φςηοπαθολογία Υ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-ΥΒ6 Σηαηιζηική Υ 3 1 4 125 5 

   17 9 26 750 30 
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Γ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Μάθημα Δίδος 
ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΦΔ ΠΜ 
Ο Φ Σ 

ΤΒΟ-Γ1 Φςζικοσημεία Υ 4 0 4 125 5 

ΤΒΟ-Γ2 Γενεηική Υ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-Γ3 Εδαφολογία Τ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-Γ4 Αμπελοςπγία Υ 2 1 3 75 3 

ΤΒΟ-Γ5 
Σύζηαζη και Ανάλςζη  

Γλεύκων και Οίνων 
Υ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-Γ6 Φςζικέρ διεπγαζίερ Υ 3 2 5 125 5 

ΤΒΟ-Γ7 
Γενική και Μοπιακή  

Ο ικολογια 
Τ 3 0 3 75 3 

ύνολο 19 7 26 750 30 
 

Γ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Μάθημα Δίδος 
ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΦΔ ΠΜ 
Ο Φ  

ΤΒΟ-Γ1 Βιοσημεία 

Μεηαβολιζμού 
Υ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-Γ2 Ποζοηική γενεηική Υ 3 1 4 100 4 

ΤΒΟ-Γ3 Μικποβιολογία οίνων Τ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-Γ4 Δνόπγανη Φημική 

Ανάλςζη 
Υ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-Γ5 Βιοπληποθοπική Υ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-Γ6 
Ππώηερ ύλερ 

Υ 
 

3 

 3  4 

   15 7 22 675 27 

Δπιλογήρ Υποσπεωηικά 

ΤΒΟ-ΔΥ1  ΔΥ 3  3 100 4 

   18 7 25 775 31 

 

Δ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Μάθημα Δίδος ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΦΔ ΠΜ 

Ο Ε Σ 



 

 

ΤΒΟ-Ε1 Μικροοργανισμοί 

θαη δπκώζεηο 

Υ 3 2 5 150 6 

ΤΒΟ-Ε2 Μηθξνβηαθή 

Βηνηερλνινγία 

Υ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-Ε3 Αξρέο 

Βηνηερλνινγίαο 

Τξνθίκωλ θαη 

Οίλνπ 

Υ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-Ε4 Εηδηθέο Τερληθέο 

Οηλνπνίεζεο 

Υ 3 2 5 125 5 

ΤΒΟ-Ε5 Εληνκνινγία Υ 3 2 5 125 5 

   13 10 23 650 26 

Επηινγήο Υπνρξεωηηθά 

ΤΒΟ-ΕΥ2  Ι ΕΥ 3  3 100 4 

Σύλνιν 16  26 750 30 
 

Σ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Μάθημα Δίδος ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΦΔ ΠΜ 

Ο Ε Σ 

ΤΒΟ-62-ΣΤ2 Μεραληθή 

Τξνθίκωλ θαη 

Πνηώλ 

Υ 3 2 5 125 5 

ΤΒΟ-63-ΣΤ3 Αλαιπηηθή 

Βηνηερλνινγία 

Υ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-64-ΣΤ4 ΕλδπκηθήΒηνηε

ρλνινγία 

Υ 3 2 5 125 5 

ΤΒΟ-65-ΣΤ5 Οξγαλνιεπηηθόο 

'Ειεγρνο 

Τξνθίκωλ θαη 

Οίλνπ 

Υ 2 3 5 150 6 

   10 9 19 525 21 

Επηινγήο Υπνρξεωηηθά 

ΤΒΟ-ΕΥ3  ΕΥ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-ΕΥ4  ΕΥ 3  3 100 4 

   16 9 25 725 29 
 

Ε ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Μάθημα Δίδος ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΦΔ ΠΜ 

Ο Ε Σ 

ΤΒΟ-71-Ε1 Γεωπγικά  

θάπμακα 

Υ 3 2 5 150 6 

ΤΒΟ-72-Ε2 Μικποβιολογία 

Τποθίμων 

Υ 3 2 5 150 6 
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ΤΒΟ-73-Ε3 Βιοηεσνολογία 

Φςηών 

Υ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-74-Ε4 Δπεξεπγαζία 

Οίνος 

Υ 2 2 4 125 5 

   10 8 18 550 22 

Δπιλογήρ Υποσπεωηικά 

ΤΒΟ-ΔΥ5  ΔΥ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-ΔΥ6  ΔΥ 3  3 100 4 

   16 8 24 750 30 
 

Ζ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Μάθημα Δίδος ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΦΔ ΠΜ 

Ο Ε Σ 

ΤΒΟ-Η1 Ανάπηςξη Φςηών Υ 2 2 4 125 5 

ΤΒΟ-Ζ2 Μάπκεηινγκ 

Αγποηικών 

Πποϊόνηων και 

Οίνων 

Υ 4  4 100 4 

ΤΒΟ-Ζ3 Αμπελογπαθία Υ 2 2 4 100 4 

ΤΒΟ-Ζ4 Αλληλεπιδπάζειρ 

Φςηών - 

Μικποοπγανιζμών 

Υ 3 2 5 125 5 

   11 6 17 450 18 

Δπιλογήρ Υποσπεωηικά 

ΤΒΟ-ΔΥ7  ΔΥ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-ΔΥ8  ΔΥ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-ΔΥ9  ΔΥ 3  3 100 4 

   20 6 26 750 30 

 

  

Θ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Μάθημα Δίδος ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΦΔ ΠΜ 

Ο Δ  

ΤΒΟ-91-Ο1 Βηνινγία 

Σπζηεκάηωλ 

Υ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-92-Ο2 Βηνκεραληθέο 

δπκώζεηο 

Υ 3 2 5 125 5 



 

 

ΤΒΟ-93-03 Αξρέο & 

Μέζνδνη 

Βειηίωζεο 

Φπηώλ 

Υ 2 2 4 100 4 

ΤΒΟ-94-04 Επεμεξγαζία θαη 

αμηνπνίεζεαπνβι

ήηωλ 

Υ 3 2 5 125 5 

   11 6 17 450 18 

Επηινγήο Υπνρξεωηηθά 

ΤΒΟ-ΕΥ10  ΕΥ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-ΕΥ11  ΕΥ 3  3 100 4 

ΤΒΟ-ΕΥ12  ΕΥ 3  3 100 4 

   20  23 750 30 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

Δμάκελν 1
ν
 

Βηνινγία θπηηάξνπ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΒΟ-Α2 ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΐΕΟΛΟΓΕΏ ΚΤΣΣΏΡΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 2+2 4 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Γεκζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

ΟΥΕ 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηά 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

Ναζ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 



 

 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σμ ιάεδια εζηζάγεζ ζημ ακηζηείιεκμ ηδξ ΐζμθμβίαξ ηοηηάνμο. Δ φθδ ημο ιαεήιαημξ ζημπεφεζ ζηδκ 

εζζαβςβή ηςκ θμζηδηχκ ζε ααζζηέξ έκκμζεξ ζηδ αζμπδιεία, ζηδ ζδιαζία ηςκ ζδζμηήηςκ ημο κενμφ βζα 

ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ, ζηδ ζδιαζία ημο άκεναηα βζα ηδ ιμνζαηή πμζηζθυηδηα ηδξ 

γςήξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηοηηανζηή αζμθμβία ιε έιθαζδ ζηδ δμιή ηαζ θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ ηςκ 

ιεβάθςκ αζμιμνίςκ (πνςηεΎκεξ, οδαηάκεναηεξ, κμοηθεσηά μλέα ηαζ θίπδ). Βπίζδξ, δ εζζάβεζ ημοξ 

θμζηδηέξ ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ ημο ιεηααμθζζιμφ ηαζ ζηδκ παναβςβή ηδξ πδιζηήξ εκένβεζαξ ιέζς ηδξ 

ηοηηανζηήξ ακαπκμήξ υπςξ επίζδξ ηαζ ηδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζε πδιζηή 

(θςημζφκεεζδ). Βπζπθέμκ ακαπηφζζμκηαζ μζ έκκμζεξ ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ημο βμκζδίμο 

ηαεχξ ηαζ μζ ααζζημί ηακυκεξ (κυιμζ Μέκηεθ) πμο δζέπμοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ 

παναηηδνζζηζηχκ βκςνζζιάηςκ. Γίκεηαζακαθμνά ζηζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ηαζ είδδ ιζηνμμνβακζζιχκ 

ηαεχξ ηαζ ζηζξ βεκζηέξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηζξ ηαθθζένβεζεξ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ ηζξ θάζεζξ ακάπηολδξ 

ημοξ ζαξ πνμεζζαβςβή ζε άθθα ιαεήιαηα ημο ηιήιαημξ υπςξ δ ιζηνμαζμθμβία ηαζ δ θοημπαεμθμβία.  

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μ θμζηδηήξ εα είκαζ ζε εέζδ κα:  

• βκςνίγεζ ηδκ ηοηηανζηή δμιή ηδξ γχζαξ φθδξ  

• ηαηακμεί ηδ ζδιακηζηυηδηα ηαζ πνήζδ ηςκ ιεβάθςκ αζμιμνίςκ  

• βκςνίγεζ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ημο ηοηηανζημφ ιεηααμθζζιμφ  

• βκςνίγεζ ηα ζηάδζα ηδξ θςημζφκεεζδξ  

• βκςνίγεζ ααζζηέξ ανπέξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ, ακηζβναθή ηαζ έηθναζδ ηςκ βεκεηζηχκ πθδνμθμνζχκ  

• ηαηακμεί ημοξ ιδπακζζιμφξ ηαζ ηδ ζπμοδαζυηδηα ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ  

• βκςνίγεζ ηα ααζζηά δμιζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ημκ ηφηθμ γςήξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ιε ηφνζμοξ 

εηπνμζχπμοξ ηα πνςηυγςα, ημοξ ιφηδηεξ, ηα ααηηήνζα ηαζ ημοξ ζμφξ ηςκ ααηηδνίςκ, θοηχκ ηαζ 

γχςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

•Λήρδ απμθάζεςκ  
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Οξγαληθά κόξηα: οδαηάκεναηεξ, θζπίδζα, δμιζηά θζπίδζα ηαζ δζαιενζζιαημπμίδζδ ηςκ ηοηηάνςκ, 

πνςηεΎκεξ, ιεημοζίςζδ ηςκ πνςηεσκχκ, κμοηθεσηά μλέα, δεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ.  

Σν θύηηαξν θαη ν θπηηαξηθόο θύθινο: Πνμηανοςηζηά ηαζ εοηανοςηζηά ηφηηανα. Ο πονήκαξ. Οζ 

πθςνμπθάζηεξ ηαζ ηα πθαζηίδζα (ιμνθμθμβία ηαζ νυθμξ). Μμνθμθμβία ηαζ νυθμξ ηςκ ιζημπμκδνίςκ. 

Μμνθμθμβία ηαζ νυθμξ νζαμζςιάηςκ. Σα οπενμλεζζχιαηα. Σα ποιμηυπζα. Σμ εκδμπθαζιαηζηυ 

δίηηομ. Δ ζοζηεοή Golgi. Ο ηοημζηεθεηυξ. Σα ιαζηίβζα ηαζ μζ αθεθανίδεξ. Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια. Ο 

ηοηηανζηυξ ηφηθμξ. Δ ιεζυθαζδ. Δ ιίηςζδ ηαζ δ ηοημηίκδζδ.  

Ζ θίλεζε ησλ νπζηώλ κέζα θαη έμσ από ηα θύηηαξα: Κίκδζδ ημο κενμφ δζαιέζμο ηςκ ιειανακχκ. 

Κφηηανα ηαζ δζάποζδ. ζιςζδ ηαζ γςκηακμί μνβακζζιμί. Αμιή ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ. Σμ 

πνυηοπμ ημο νεοζημφ ιςζασημφ. Μεηαθμνά δζαθοιέκςκ μοζζχκ δζαιέζμο ηςκ ιειανακχκ. 

Βπζημζκςκία ηοηηάνςκ. 

Ζ ξνή ηεο ελέξγεηαο: Οζ κυιμζ ηδξ εενιμδοκαιζηήξ. Ολείδςζδ-Ώκαβςβή. Έκγοια. Έκγοια ηαζ 

ιεηααμθζζιυξ. Έκγοια ηαζ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ. οιπανάβμκηεξ ηδξ εκγοιζηήξ δνάζδξ. 

Μεηααμθζηέξ μδμί. Ρφειζζδ ηδξ εκγοιζηήξ δναζηζηυηδηαξ. O εκενβεζαηυξ πανάβμκηαξ ATP (ηνζθς-

ζθμνζηή αδεκμζίκδ). 

Αλαπλνή: Ολείδςζδ ηδξ βθοηυγδξ, Γθοηυθοζδ. Δ αενυαζα μδυξ. Ο ηφηθμξ ημο ηζηνζημφ μλέςξ. Δ 

μλεζδςηζηή θςζθμνοθίςζδ - Υδιεζςζιςηζηή ζφγεολδ. Άθθα οπμζηνχιαηα βζα ηδκ ακαπκμή. 

Ώκαενυαζεξ μδμί. Καηααμθζζιυξ, ακααμθζζιυξ.  

Φσηνζύλζεζε: Δ θφζδ ημο θςηυξ. Ο νυθμξ ηςκ θςημζοκεεηζηχκ πνςζηζηχκ, πθςνμθφθθδ. Ώπμννυ-

θδζδ θςημκίςκ ηαζ δ δζέβενζδ ηδξ πθςνμθφθθδξ. Οζ ακηζδνάζεζξ ηδξ θςημζφκεεζδξ: θςηεζκέξ 

ακηζδνάζεζξ, ζημηεζκέξ ακηζδνάζεζξ. Φςημζφζηδια Ε, θςημζφζηδια ΕΕ, ηοηθζηή θςημθςζθμνοθίςζδ, 

πδιεζςζιςηζηή ζφκεεζδ ATP, ηφηθμξ Calvin, C3 θοηά, C4 θοηά, CAM θοηά. Φςημακαπκμή.  

Δγγελήο-Αγελήο αλαπαξαγσγή θαη θιεξνλνκηθόηεηα: Βββεκήξ ακαπαναβςβή. Σμ εοηανοςηζηυ 

πνςιυζςια. Δ δζενβαζία ηδξ ιείςζδξ (πνυθαζδ, ιεηάθαζδ, ακάθαζδ, ηεθυθαζδ). Πςξ 

ηθδνμκμιμφκηαζ μζ παναηηήνεξ. Οζ ανπέξ ημο Mendel.  Μεηαθθαβέξ. Γμκίδζα ηαζ ηθδνμκμιζηυηδηα. 

Ώβεκήξ ακαπαναβςβή. 

Ζ ρεκεία ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο θαη ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο: Δ δμιή ημο DNA. Ώκηζβναθή ημο 

DNA. Ώπυ ημ DNA ζηδκ πνςηεΎκδ. Ο βεκεηζηυξ ηχδζηαξ. Πνςηεσκμζφκεεζδ. Ρφειζζδ ηδξ βμκζδζαηήξ 

έηθναζδξ ζημοξ εοηανοςηζημφξ μνβακζζιμφξ. Σμ DNA ημο εοηανοςηζημφ πνςιμζχιαημξ. 

Μεηαβναθή ηαζ επελενβαζία ημο mRNA ζημοξ εοηανοςηζημφξ μνβακζζιμφξ. Μδ ηςδζημπμζδιέκα 

RNA ηαζ βμκζδζαηή νφειζζδ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ηόζν ζηηο παξαδόζεηο ησλ καζεκάησλ όζν 

θαη ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε κε ζηόρν ηελ 

πξόθιεζε δηαιόγνπ κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο. 

Τπνζηήξημε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο  

•Ώοηυκμιδ ενβαζία  

• Οιαδζηή ενβαζία  

• Παναβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

•Βνβαζία ζε δζεπζζηδιμκζηυ πενζαάθθμκ 



 

 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e‐class. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

  

Αζαθέλεζξ 40 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 40 

Φνμκηζζηήνζμ 20 

Μδ ηαεμδδβμφιεκδ ιεθέηδ 50 

φκμθμΜαεήιαημξ 150 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Γθχζζα αλζμθυβδζδξ: εθθδκζηά. Μέεμδμξ αλζμθυβδζδξ: 

Βνςηήζεζξ ζφκημιδξ απάκηδζδξ, Βνβαζηδνζαηή Βνβαζία, 

Βνςηήζεζξ ακάπηολδξ. 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- ΠξνηεηλόκελεΒηβιηνγξαθία: 

 ΒηνινγίαησλΦπηώλ, Raven Peter, Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn Λεπηνκέξεηεο 

 ΜνξηαθήΚπηηαξηθήΒηνινγία, Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris Kaiser, Monty Krieger, Anthony 

Bretscher, Hidde Ploegh, Angelica Amon, Kelsey Martin 

 ΒαζηθέοΑξρέοΚπηηαξηθήοΒηνινγίαο 4εέθδνζε, Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis 
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J., Raff M., Roberts K., Walter P. 

 ΜνξηαθήΒηνινγίαηνπΚπηηάξνπ, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, 

Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, John Wilson, Tim Hunt  

 Βηνινγία θπηηάξνπ, Μαξγαξίηεο Λνπθάο Υ. 

 ΜΟΡΙΑΚΔ ΓΟΜΔ ΚΑΙ ΒΙΟΥΗΜΙΚΔ ΓΙΔΡΓΑΙΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΤΝΑΡΗ  

 ΣνΚύηηαξν, Geoffrey M. Cooper 

- πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Γεληθή γεσξγία 

ΓΒΝΕΚΏ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  TBO-12-Ώ2 ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1
μ
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Γεκζηή Γεςνβία 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ ηαζ Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 5 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Τπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

- 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Βζζαβςβή ηςκ θμζηδηχκ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ 

 ηδκ ελέθζλδ ηδξ βεςνβίαξ ζηδ ζφβπνμκδ Βθθάδα, 

 ηζξ ζπέζεζξ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ ιε ημ πενζαάθθμκ.  

 Βπίδναζδ ημο ακενχπμο ζηα θοηά ηαζ 

 ηαθθζενβδηζηέξ ενβαζίεξ απυ ηδκ πνμεημζιαζία ημο αβνμφ βζα ηδ ζπμνά έςξ ηαζ ηδ 

δζάεεζδ ημο πνμσυκημξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

• Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ 

απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ 

• Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 



 

 

 πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ένβςκ 

 εααζιυξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

i. Βζζαβςβή (ζδιαζία ηδξ βεςνβίαξ, ακάπηολδ, θοζζημί πυνμζ, Βθθδκζηή βεςνβία 

ii. Φοηά ιεβάθδξ ηαθθζένβεζαξ (ελέθζλδ-ελάπθςζδ, ηαλζκυιδζδ, ιένδ θοημφ ηαζ θοζζμθμβζηέξ 

θεζημονβίεξ, παναβςβζηυηδηα ηςκ θοηχκ 

iii. Φοηυ ηαζ πενζαάθθμκ (εδαθζημί πανάβμκηεξ, ηθζιαηζημί πανάβμκηεξ, εκενβεζαηυξ πανάβμκηαξ, 

οδαηζηυξ πανάβμκηαξ, αηιμζθαζνζηυξ πανάβμκηαξ, αζμηζημί πανάβμκηεξ). 

iv.   Βπίδναζδ ημο ακενχπμο ζηα θοηά (εηθμβή ηαθθζένβεζαξ, εηθμβή ηαθθζενβδηζημφ ζοζηήιαημξ, 

εηθμβή ζπυνμο, ηαηενβαζία εδάθμοξ, θίπακζδ, ενεπηζηά ζημζπεία, άγςημ, θςζθυνμξ, ηάθζμ, 

ηθπ., ζπμνά-επμπή, αάεμξ, ιέζα ηαζ ηνυπμζ, πμζυηδηα, ιεηαθφηεοζδ, ηαθθζενβδηζηέξ ενβαζίεξ 

απυ ημ θφηνςια έςξ ηδ ζοβημιζδή 

v.     οβημιζδή¬απμεήηεοζδ πνμσυκηςκ, δζαηίκδζδ, ηοπμπμίδζδ ηαζ δζάεεζδ πνμσυκηςκ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ  

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

 

Τπμζηήνζλδ Μαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class. Πανμοζίαζδ δζαθέλεςκ 

ζε PowerPoint. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 26 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 26 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 98 

ύλνιν Μαζήκαηνο  

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

150 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

 

Δ αλζμθυβδζδ ηςκ θμζηδηχκ πενζθαιαάκεζ:  

 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (100%)  πμο πενζθαιαάκεζ: 

- Βνςηήζεζξ  ζφκημιδξ απάκηδζδξ. 

- Βνςηήζεζξ ακάπηολδξ.  

- Βνςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ. 

 

Σα ηνζηήνζα ηδξ αλζμθυβδζδξ ακαθένμκηαζ ζημ μδδβυ 

ζπμοδχκ ημο ηιήιαημξ, αθθά ηαζ ζηδκ ζεθίδα ημο 

ιαεήιαημξ (e-class). 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πνμηεζκυιεκδ ΐζαθζμβναθία: 

1. Υνήζημξ Αυνδαξ-Γεκζηή Γεςνβία. Βηδυζεζξ ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΏΕΑΒΕΏ. 1
δ
  Έηδμζδ/2009. ISBN978-

960-357-088-2, Αζαεέηδξ (Βηδυηδξ) Υνζζηίκα ηαζ ΐαζζθζηή Κμνδαθή Ο.Β, Σφπμξ φββναιια 

2.  Καναιάκμξ Ώκδνέαξ Ε., Ώνπέξ θοηζηήξ παναβςβήξ ζηζξ ανμηναίεξ Καθθζένβεζεξ. Βηδυζεζξ 
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Παπαγήζδ. 2δ Έηδμζδ/2011. 

-οκαθήεπζζηδιμκζηάπενζμδζηά: 

Agronomy Journal, European Agronomy Journal, Crop Science, International Journal of Agronomy, 

Journal of Agronomy and Crop Science. 

 

 

Γεληθή θαη αλόξγαλε ρεκεία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΥΟΛΔ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-13-

Ώ3 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1μ  

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΒΝΕΚΔ ΏΝΟΡΓΏΝΔ ΥΔΜΒΕΏ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθμνεξ ιμνθεξ δζδαζηαθίαξ 7 9 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΕΑΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΟΥΕ 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

- 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 



 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Μεηα ημ ηεθμξ ημο ιαεδιαημξ μζ θμζηδηέξ ηαηακμμφκ ηζξ ανπεξ ηαζ ααζζηδξ βκςζεζξ βζα 

ηθαεθαθαζςδεζξ εκυηδηεξ ηδξ Γεκζηδξ Ώκμνβακδξ Υδιεζαξ. Βπζζδξ εα ιπμνμοκ κα ηαηακμμοκ ηαζ κα 

ενιδκεομοκ απθα πδιζηα θαζκμιεκα, κα επζθομοκ απθα ιεεμδζηα πνμαθδιαηα Υδιεζαξ, κα 

πνδζζιμπμζμοκ ενβαζηδνζαημ ελμπθζζιμ βζα εηηεθεζδ πεζναιαηςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ, Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ, Λήρδ απμθάζεςκ, Οιαδζηή ενβαζία, Πανάβςβή 

κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Όθδ ηαζ εκένβεζα, ιάγα ηαζ αάνμξ. Μμκάδεξ, ιεηνήζεζξ ηαζ ελζζχζεζξ. Αζάηνζζδ ζημζπείςκ, πδιζηχκ 

εκχζεςκ ηαζ ιζβιάηςκ. Ώημιζηή ηαζ ιμνζαηή ιάγα. Τπμθμβζζιυξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ πδιζηχκ 

εκχζεςκ απυ ημ πδιζηυ ηφπμ. Εζμννμπία πδιζηχκ ελζζχζεςκ. Γναιιμιυνζμ, ιμνζαηυηδηα, 

ηακμκζηυηδηα, ανζειυξ Avogadro. Υαναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηεξ ζηενεχκ, οβνχκ ηαζ αενίςκ. 

Βκδυεενιεξ ηαζ ελχεενιεξ ακηζδνάζεζξ. Αμιή ημο πονήκα ημο αηυιμο ηαζ ζζυημπα. Δθεηηνμκζαηή 

δμιή ημο αηυιμο, δθεηηνμκζηέξ ζημζαάδεξ ηαζ οπμζημζαάδεξ, ηνμπζαηά. Βκενβεζαηυ δζάβναιια ηαζ 

θάζια ημο αηυιμο ημο οδνμβυκμο. Καακηζημί ανζειμί βζα ημ άημιμ ημο οδνμβυκμο ηαζ ηςκ άθθςκ 

ζημζπείςκ. s, p ηαζ d ηνμπζαηά.  Ώνπή Aufbau, ανπή Pauli ηαζ ηακυκαξ ημο Hund βζα ηδ δυιδζδ ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ δζαιυνθςζδξ ηςκ ζημζπείςκ. Πενζμδζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ.  Οκμιαημθμβία ηαηά 

IUPAC Ώκυνβακςκ Βκχζεςκ. Καηδβμνίεξ Ώκμνβάκςκ Βκχζεςκ. Οιμζμπμθζηυξ ηαζ Εμκζηυξ δεζιυξ. 
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Μεηαθθζηυξ δεζιυξ ηαζ ιεηαθθζηέξ ζδζυηδηεξ. Τανζδζζιυξ, αθθδθεπζηάθορδ  s, p ηαζ d ηνμπζαηχκ. 

Αμιή Lewis, εεςνία VSEPR. ίβια ηαζ πζ δεζιυξ.  Αεζιζηά, ακηζδεζιζηά ηαζ αδεζιζηά ιμνζαηά 

ηνμπζαηά. Βκενβεζαηυ δζάβναιια ιμνζαηχκ ηνμπζαηχκ. Σάλδ δεζιμφ. Φαζκυιεκμ ζοκημκζζιμφ. 

Αζπμθζηή νμπή. Αεζιυξ οδνμβυκμο, δοκάιεζξ  van der Waals ηαζ ζοκέπεζεξ αοηχκ. Ολέα ηαζ αάζεζξ 

ηαηά Brönsted-Lowry ηαζ Lewis. Τδνυθοζδ αθάηςκ, νοειζζηζηά δζαθφιαηα. Ολείδςζδ-ακαβςβή. 

 

Eνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

Κακυκεξ ενβαζηδνζαηήξ ζοιπενζθμνάξ. Βπζηζκδοκυηδηα ακηζδναζηδνίςκ. Ώζθάθεζα ζημ Βνβαζηήνζμ. 

Μέηνδζδ ιάγαξ ηαζ υβημο. Μμκάδεξ πενζεηηζηυηδηαξ δζαθοιάηςκ. Παναζηεοή δζαθοιάηςκ 

μνζζιέκδξ ζοβηέκηνςζδξ. Ώπθέξ ιέεμδμζ δζαπςνζζιμφ ιεζβιάηςκ. Ώπυποζδ, δζήεδζδ, θοβμηέκηνζζδ. 

Μεθέηδ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ ζε μιμβεκείξ ηαζ εηενμβεκείξ ακηζδνάζεζξ ηαζ επίδναζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ ζ‟ αοηήκ. Εζμννμπία ζε οδαηζηά δζαθφιαηα δθεηηνμθοηχκ. Δ 

έκκμζα ημο pH ηαζ δ ιέηνδζή ημο ιε δείηηεξ ηαζ ιε πεπάιεηνα. Ώνπή θεζημονβίαξ πεπαιέηνςκ. 

Πνμζδζμνζζιυξ ημο pK αζεεκμφξ δθεηηνμθφηδ. Παναζηεοή ηαζ ιεθέηδ ηδξ νοειζζηζηήξ δνάζδξ 

δζαθοιάηςκ ιε αζεεκέξ μλφ ηαζ άθαξ ημο. Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζηαεενάξ οδνυθοζδξ αθάηςκ ζε 

οδαηζηά δζαθφιαηα. Ώνπέξ μβημιεηνζηήξ ακάθοζδξ. Παναζηεοή πνμηφπςκ δζαθοιάηςκ. Ολοιεηνία – 

αθηαθζιεηνία – ζοιπθμημιεηνία – μλεζδμακαβςβζηή μβημιέηνδζδ. Ολείδςζδ ηαζ ακαβςβή. Μεθέηδ 

ζεζνάξ δναζηζηυηδηαξ ιεηάθθςκ ηαζ αιεηάθθςκ. Ολεζδςηζηή δνάζδ ηοπζηχκ μλεζδςηζηχκ εκχζεςκ ζε 

οδαηζηυ δζάθοια. ΐμθηασηά ζημζπεία, δθεηηνυθοζδ, δζενεφκδζδ ηςκ κυιςκ ηδξ δθεηηνυθοζδξ. Ώνπέξ 

θαζιαημζημπίαξ. Βθανιμβή θαζιαημζημπίαξ μναημφ ζηδκ ηαοημπμίδζδ ηαζ ιεθέηδ ακυνβακςκ 

εκχζεςκ. Βνβαζίεξ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, Αζαθέλεζξ 

 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ πανμοζζάζεςκ Power point 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 80 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 80 

οββναθδ ενβαζζςκ 40 

φκμθμ Μαεήιαημξ 200 

 



 

 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Γζα ημ ενβαζηδνζαηυ ιάεδια: 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (70%) ηαζ ιέζμξ υνμξ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ ακαθμνχκ (30%) 

Γζα ημ εεςνδηζηυ ιάεδια: 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ  

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. L. Jones, P.Atkins “Chemical Principles”, Freeman 2004 

2. R. Chang “Chemistry, 8th ed.”, WBC-McGraw-Hill 2006 

3. J.F. Hall “Experimental Chemistry, 3rd ed.” , Heath 1993 

4. J. Emsley “Nature Building Blocks”, Oxford University Press 2003 

5. G.J.Shugar, J.T. Ballinger “Chemical Technicians‟ Ready Reference Handbook, 4th ed.”, McGraw-

Hill 1996 

 

Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-Ώ4 ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Βθανιμζιέκδ Πθδνμθμνζηή 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 
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Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 5 5 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Γεκζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή, Ώββθζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.emt.ihu.gr/main/portfolio.php 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Απνζθνπεί ζηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ εθαξκνγώλ πνύ ζα είλαη ρξήζηκεο ζε όιε ηεο δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδώλ ηνπ θνηηεηή, όπσο είλαη ε ρξήζε ηνπ word θαη ηνπ microsoft excel, αιιά θαη πιένλ 

πξνεγκέλσλ εθαξκνγώλ γηα θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη θαη ε κάζεζε πξνγξακκαηηζκνύ ζε γιώζζα HTML θαη ε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο Libre Office. 

 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΔΥ

ΟΜΔΝΟ 

ΜΑΘΖ

ΜΑΣΟ 

H βθχζζα ΔΣΜL 

Σαλζκυιδζδ ηςκ εθανιμβχκ πθδνμθμνζηήξ. 

Καηαζηεοή ζζημζεθίδςκ 

φκδεζιμζ. 

Βζζαβςβή audio ηαζ video. 

O νυθμξ ημο δζαδζηηφμο. 

Πνυζααζδ ζε αάζεζξ δεδειέκςκ. 

Υαναηηδνζζηζηά ημο Excell 

Xαναηηδνζζηζηά ηαζ πνήζεζξ ημο Microsoft Word. 

Βθανιμβέξ ιαεδιαηζηχκ 

Πενζαάθθμκηα βναθζηχκ. 

Βθανιμβέξ αζθάθεζαξ ηαζ δζαπίζηεοζδξ 

 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ ή ελ απμζηάζεςξ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

Υξήζε ηνπ Eclass 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
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ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηήνζμ 26 

Βνβαζία 50 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 10 

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Δθεηηνμκζηή αλζμθυβδζδ 

Σεθζηέξ ελεηάζεζξ 

Πνυμδμξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: Introduction to Computer Applications, Author: TNAU, Tamil Nadu 



 

 

Πθήνεξ εβπεζνίδζμ ηδξ HTML ηαζ CSS. L Lemay and R. Colburn. 

- πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Μαζεκαηηθά 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυξ Κφηθμξ πμοδχκ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΏΐΟ-15-

Ώ5 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

 

ΓΒΝΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

Αεκ απαζημφκηαζ 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΝΏΕ (ζηα ΒΛΛΔΝΕΚΏ) 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 
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Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Μεηά ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ, μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ εα ιπμνμφκ: 

 Να εθανιυγμοκ ημ δζακοζιαηζηυ θμβζζιυ ζε επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ κα ηάκμοκ πνάλεζξ 

ιε δζακφζιαηα. 

 Να ηαηακμμφκ ηδκ έκκμζα ημο πίκαηα ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ηάκμοκ πνάλεζξ ιε πίκαηεξ.  

 Να επζθφμοκ ζοζηήιαηα βναιιζηχκ ελζζχζεςκ. 

 Να ηαηακμήζμοκ ηαζ κα ειπεδχζμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ ζοκάνηδζδξ. 

 

 Να πνδζζιμπμζμφκ ηδ βναθζηή πανάζηαζδ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

ζοκανηήζεςκ ηαζ κα ιπμνμφκ κα ζπεδζάγμοκ ηδ βναθζηή πανάζηαζδ ηςκ ζημζπεζςδχκ 

ζοκανηήζεςκ. 

 Να οπμθμβίγμοκ παναβχβμοξ. 

  Να ιπμνμφκ κα μθμηθδνχζμοκ απθέξ, αθθά ηαζ ζπεηζηά ζφκεεηεξ ζοκανηήζεζξ. 

 Να εηθνάγμοκ δζάθμνεξ πμζυηδηεξ υπςξ ειααδά, ηθπ. ιε μθμηθδνχιαηα. 

 Να ακηζθδθεμφκ ηδκ έκκμζα ηδξ δζαθμνζηήξ ελίζςζδξ. Να ανίζημοκ ηδ βεκζηή ηαζ ηδ ιενζηή 

θφζδ βζα μνζζιέκεξ απθέξ πενζπηχζεζξ δζαθμνζηχκ ελζζχζεςκ. 

 Να Καηακμμφκ ηαζ κα αλζμπμζμφκ ηζξ ιαεδιαηζηέξ δζαζηάζεζξ πμο πενζέπμοκ ηα πνμαθήιαηα 

ηδξ εζδζηυηδηαξ, ζημ πεναζηένς πνυβναιια ζπμοδχκ ημοξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 



 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Σηνηρεία δηαλπζκαηηθνύ ινγηζκνύ:  

Ονζζιυξ ηαζ ζδζυηδηεξ δζακοζιάηςκ, βζκυιεκα δζακοζιάηςκ, εθανιμβέξ. 

Γξακκηθή άιγεβξα:  

Ονζζιυξ πίκαηα, άθβεανα πζκάηςκ, μνίγμοζεξ. Γναιιζηά ζοζηήιαηα.  

Σπλαξηήζεηο κηαο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο:  

Ονζζιυξ ζοκάνηδζδξ, είδδ ζοκανηήζεςκ, βναθζηή πανάζηαζδ ζοκάνηδζδξ.  

νζμ ηαζ ζοκέπεζα ζοκάνηδζδξ. 

Πανάβςβμζ: μνζζιυξ, βεςιεηνζηή ενιδκεία, πανάβςβμξ ζοκάνηδζδ, πανάβςβμζ ακςηέναξ ηάλδξ, 

δζαθμνζηυ ζοκάνηδζδξ, ηακυκεξ παναβχβζζδξ, εεχνδια ιέζδξ ηζιήξ. Πθήνδξ ιεθέηδ ζοκάνηδζδξ 

(αηνυηαηα, ηαιποθυηδηα, αζφιπηςηεξ, βναθζηή πανάζηαζδ). 

Ώυνζζημ μθμηθήνςια: μνζζιυξ, ααζζηέξ ιέεμδμζ μθμηθήνςζδξ, πνμζεββζζηζηυξ οπμθμβζζιυξ ιε 

πνήζδ ημο ηφπμο ημο Taylor.  

Ονζζιέκμ μθμηθήνςια: μνζζιυξ, ζδζυηδηεξ, εειεθζχδδ εεςνήιαηα ημο μθμηθδνςηζημφ θμβζζιμφ, 

εεχνδια ιέζδξ ηζιήξ. Γεκζηεοιέκμ μθμηθήνςια.  

Βθανιμβέξ ζηδκ αβνμηζηή ηεπκμθμβία ηαζ μζκμθμβία. 

Σπλαξηήζεηο πνιιώλ κεηαβιεηώλ:  

Ονζζιυξ, μνζαηή ηζιή, ζοκέπεζα, ιενζηή πανάβςβμξ ηαζ ααζζηά εεςνήιαηα επί αοηχκ, μθζηυ 

δζαθμνζηυ, δ έκκμζα ηδξ δζακοζιαηζηήξ ζοκάνηδζδξ. 

Γηαθνξηθέο εμηζώζεηο:  

Βζζαβςβή ζηζξ δζαθμνζηέξ ελζζχζεζξ. Υςνζγυιεκςκ ιεηααθδηχκ, μιμβεκείξ, βναιιζηέξ 1δξ ηάλδξ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ Σ.Π.Β. ζηδ Αζδαζηαθία 

Υνήζδ Σ.Π.Β. ζηδκ επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ 

Υνήζδ Σ.Π.Β. ζηδκ Ώλζμθυβδζδ ηςκ Φμζηδηχκ 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Ώοηυκμιδ ενβαζία. 

Οιαδζηή ενβαζία. 

Βνβαζία ζε δζεεκέξ πενζαάθθμκ. 

Πνμαβςβή ηδξ δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ. 

Βθανιμβή ηδξ βκχζδξ ζηδκ πνάλδ. 
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Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Μζηνέξ Ώημιζηέξ Βνβαζίεξ 40 

Ώοημηεθήξ Μεθέηδ 22 

ύλνινΜαζήκαηνο 101 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Γναπηή Βλέηαζδ ιε:  

     Βνςηήζεζξ φκημιδξ Ώπάκηδζδξ, 

     Βνςηήζεζξ Πμθθαπθήξ Βπζθμβήξ, 

Βπίθοζδ αζηήζεςκ ή/ηαζ πνμαθδιάηςκ. 

 

Γναπηή Βνβαζία. 

Πνμθμνζηή Βλέηαζδ(βζα άημια ιε δοζθελία). 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 

- Μμζπίδδξ Οδοζζέαξ, "Μαζεκαηηθά Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ", Βηδυηδξ  

Ώθηζκηγήξ Ώ. Άββεθμξ, 2018. 

- Μπνάηζμξ Ώεακάζζμξ, "ΑλώηεξαΜαζεκαηηθά ", Βηδυζεζξ ηαιμφθδ Ώ.Β., 2003. 

- Νζηήηαξ Π., "Μαεδιαηζηή Ώκάθοζδ", Βηδυηδξ θβα ζιχκδ, 1997. 

- Υαηγδιζπαδθίδδξ Ώκέζηδξ, "Απεηξνζηηθόο Λνγηζκόο I", Βηδυζεζξ ScienceGatePublishing 



 

 

P.C., 2016. 

 

Φπζηθή 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ 

ΣΜΖΜΑ Αγξνηηθήο Βηνηερλνινγίαο θαη Οηλνινγίαο 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πξνπηπρηαθό 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-16-

Ώ6 
ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Φπζηθή 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

- 3  

(ηξεηο) 

4 (ηέζζεξηο) 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Δηδίθεπζεο γεληθώλ γλώζεσλ Φπζηθήο - αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

δσήο θαηηερλνινγίαο, δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο, ιήςεο 

απόθαζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 
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Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο 

θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε ην 

Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ην 

Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Δ/Ο θμζηήηνζα/ηήξ εα έπεζ απμηηήζεζ εεςνδηζηέξ βκχζεζξ Φοζζηήξ. Βπζπθέμκ υζμκ αθμνά απυ ηδκ/ημκ ίδζα/μ, 

ζηδκ εζδίηεοζδ ηςκ βεκζηχκ βκχζεςκ ημο θοζζημφ ηυζιμο, εα έπεζ ακαπηφλεζ ηζξ απαναίηδηεξ δελζυηδηεξ 

δζαιέζμο ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ζπεηζηχκ εθανιμβχκ. Σζξ ελεζδζηεοιέκεξ αοηέξ βκχζεζξ ηδξ Φοζζηήξ θμζπυκ, εα 

ιπμνεί κα ηζξ ζοκδέεζ ιε άθθα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ημο ηιήιαημξ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ. 

Πανάθθδθα δζαιέζμο ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ ιεηαβκχζδξ, εα έπεζ οζμεεηήζεζ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβζηέξ ιεευδμοξ 

ηαζ ηαθέξ πναηηζηέξ, υζμκ αθμνά ηδκ πνυζηηδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ θοζζηήξ βκχζδξ, ηδ δζαπείνζζδ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ, ηδ θήρδ απυθαζδξ ηαζ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην 

κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

Γεληθέο απνθηεζείζεο ηθαλόηεηεο: 

 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

Γηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  



 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Βκένβεζα, Εζπφξ, Ώπθέξ Μδπακέξ (ιμνθέξ εκένβεζαξ, ζζπφξ παναβυιεκμο ένβμο, απυδμζδ ιδπακήξ) 

Θενιυηδηα ηαζ Ώνπέξ Θενιμδοκαιζηήξ (δζάδμζδ εενιυηδηαξ, εενιζδμιεηνία, ιεηααμθέξ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ηςκ ζςιάηςκ, κυιμζ εενιμδοκαιζηήξ, αζμθμβζηά θαζκυιεκα) 

Μδπακζηή Ρεοζηχκ (ανπέξ οδνμζηαηζηήξ, πίεζδ, πναβιαηζηά ηαζ ζδακζηά νεοζηά, οδνμζηαηζηή, αένζα 

ζε ζζμννμπία, ζδακζηά νεοζηά ζε ηίκδζδ, νμή πναβιαηζηχκ νεοζηχκ, επζθακεζαηή ηάζδ, δοκάιεζξ 

ζοκεπαθήξ, ηαηδβμνίεξ πναβιαηζηχκ νεοζηχκ, χζιςζδ, ςζιςηζηή πίεζδ) 

Ώνπέξ Λεζημονβίαξ Οπηζηχκ Ονβάκςκ (ακάηθαζδ ηαζ δζάεθαζδ θςηυξ, μπηζηυ ζφζηδια, θαημί, 

ιζηνμζηυπζμ, Laser ηαζ εθανιμβέξ αοηήξ) 

Ώνπέξ Δθεηηνμκζηήξ Μζηνμζημπίαξ (ηοιαηζηέξ ζδζυηδηεξ δθεηηνμκίμο, ηεπκζηέξ δθεηηνμκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ, δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ, ζημζπεζμιεηνζηή ακάθοζδ ιε αηηίκεξ Υ) 

Ώνπέξ Φαζιαημζημπίαξ (θαζιαηζηέξ πενζμπέξ, θαζιαημζημπία ηαζ θάζιαηα, θαζιαημζημπία 

ιζηνμηοιάηςκ, οπένοενμο, Raman, ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ, δθεηηνμκζηή θαζιαημζημπία ιμνίςκ) 

Ραδζεκένβεζα ηαζ Αμζζιεηνία (πονήκαξ αηυιςκ, ναδζεκενβή δζάζπαζδ ηαζ αηηζκμαμθία, ζπάζδ, 

ζφκηδλδ πονήκςκ, ιέηνδζδ ναδζεκένβεζαξ, αζμθμβζηέξ επζδνάζεζξ) 

Παναδείβιαηα Βθανιμβχκ ηαζ Αναζηδνζυηδηεξ Ώζηήζεςκ, υζμκ αθμνά ηδκ παναπάκς εειαημθμβία 

ηδξ Φοζζηήξ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Αζα γχζδξ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ ΣΠΒ (e-class, ακανηήζεζξ, δναζηδνζυηδηεξ,ΡΡ, PDF, 

ζπεηζηέξ δζαδζηηοαηέξ εζηυκεξ η΄ ήπμξ, πνήζδ δθεηηνμκζημφ 

ηαποδνμιείμο, δθεηηνμκζηέξ ακαημζκχζεζξ η.α.) 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζία 46 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 15 

  

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 100 

Μέεμδμζ Αζδαζηαθίαξ: 

Αζάθελδ, θνμκηζζηήνζμ, Αζαδναζηζηή δζδαζηαθία, 

Αναζηδνζυηδηεξ ςξ ενβαζία 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Δ αλζμθυβδζδ ηςκ θμζηδηχκ βίκεηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα 

Οζ ιέεμδμζ αλζμθυβδζδξ είκαζ: 

Βνςηήζεζξ ζφκημιδξ απάκηδζδξ, ενςηήζεζξ ακάπηολδξ, 

επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, βναπηή ενβαζία ιε δναζηδνζυηδηεξ-

αζηήζεζξ 

 

Σμ ιάεδια απμζημπείζηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ  ααζζηχκ 

βκχζεςκ Φοζζηήξ ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ γςήξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ 

 

Κνζηήνζα αλζμθυβδζδξ: 

 

Οη θνηηεηέο 

 Μεθέηδζακ ηαζ ηαηακυδζακ εζδζηά εέιαηα ηδξ 

Φοζζηήξ, πμο είκαζ ζπεηζηά ιε ημκ επζζηδιμκζηυ 

ηθάδμ ηδξ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ 

Οζκμθμβίαξ; 

 Καηάηηδζακ βεκζηυηενεξ βκχζεζξ, υζμκ αθμνά ηδκ 

ενιδκείαθοζζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ κυιςκ ημο 

πενζαάθθμκηα ηυζιμο, ηδ δζαπείνζζδ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ; 

 Μπμνμφκ κα εθανιυγμοκ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβζηέξ 

ιεευδμοξ, μζ μπμίεξ ςξ πναηηζηέξ οπμζηδνίγμκηαζ 

απυ ελεζδζηεοιέκεξ βκχζεζξ Φοζζηήξ; 

 Έδεζλακ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ηεπκμθμβία,  

εκδοκάιςζακ ηδ ιεηαβκςζηζηή ζηακυηδηα 

ακάπηολακ ηζξ δελζυηδηεξ γςήξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ; 

Σα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ακαθένμκηαζ νδηά 

πνμζδζμνζζιέκαηαζ είκαζ πνμζαάζζια απυ ηζξ/ημοξ 

θμζηήηνζεξ/έξ δζαιέζμο ηδξ πθαηθυνιαξ e-class, ζηδκ 

«πενζβναθή ημο ιαεήιαημξ». 



 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 

Πξνηεηλόκελε Διιελνγισζζε Βηβιηνγξαθία (Δύδνμνο) 
ΐζαθίμ (ηςδζηυξ 18549052) Giancoli (2011). Φοζζηή βζα επζζηήιμκεξ ηαζ Μδπακζημφξ. Βηδυζεζξ 

Ώ.Σγζυθα ηαζ οζμί Ώ.Β. 

ΐζαθίμ (ηςδζηυξ 33074351) Δalliday D. η.α. (2012) Φοζζηή. Βηδυζεζξ Γ. Αανδάκμξ ηαζ ΕΏ Β.Β.  

ΐζαθίμ (ηςδζηυξ 11244) Καναηχζηαξ Θ. ηαζ Φ. Κμικδκμφ (1992) Βζδζηά Κεθάθαζα Φοζζηήξ. Βηδυζεζξ 

Γήηδ Π. ηαζ ΕΏ ΕΚΒ 

 Ξελόγισζζε Βηβιηνγξαθία 

Halliday D. et al. (2001) Fundamentals of Physics. 6th edition. ISBN: 978-0-471-32000-5 

- πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Ξέλε γιώζζα 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ 

 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πξνπηπρηαθό 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-17-

Α7 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΞΒΝΔ ΓΛΧΏ  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 3 3 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

Βπίπεδμ ΐ2 ζηδκ Ώββθζηή βθχζζα 
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ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΏΓΓΛΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

http://eclass.teikav.edu.gr/ FLPEC100/ 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια ζπεδζάζηδηε ιε ζημπυ ηδκ ειαάεοκζδ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ Ώββθζηήξ βθχζζαξ 

ζε ζπέζδ ιε ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ δ εκδοκάιςζδ βθςζζζηχκ ημοξ  ζηακμηήηςκ, 

μζ μπμίεξ εεςνμφκηαζ απαναίηδηεξ υπζ ιυκμ βζα ηζξ πνμπηοπζαηέξ ή ηαζ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ ημοξ 

αθθά ηαζ βζα ημ ιεθθμκηζηυ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ ημοξ.  

Σμ ιάεδια επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ ηέζζενζξ πενζμπέξ εηιάεδζδξ ιζαξ βθχζζαξ: ηαηακυδζδ ηαζ 

παναβςβή βναπημφ ηαζ πνμθμνζημφ θυβμο. Σμ ζημζπείμ ηδξ ηαηακυδζδξ βναπημφ θυβμο απμηεθείηαζ 

απυ αζηήζεζξ  ζηδκ ηαηακυδζδ ιζηνχκ ηαζ ιεβάθςκ επζζηδιμκζηχκ ηεζιέκςκ, έηζζ χζηε κα 

ειπθμοηίγεηαζ ημ θελζθυβζμ ηςκ θμζηδηνζχκ/θμζηδηχκ αθθά ηαζ πανάθθδθα κα επζηοβπάκεηαζ 

ελμζηείςζδ ιε ηζξ ζηναηδβζηέξ ακάθοζδξ επζζηδιμκζηχκ  ηεζιέκςκ. ηα πθαίζζα αοηά γδηείηαζ απυ 

ημοξ θμζηδηέξ κα ηαηακμμφκ ηαζ κα ειααεφκμοκ ζε εηηεηαιέκα επζζηδιμκζηά άνενα ηα μπμία 

ηαθφπημοκ πεδία ηδξ επζζηήιδξ ημοξ. Σμ ζημζπείμ ηδξ παναβςβήξ βναπημφ θυβμο πενζθαιαάκεζ 

εκηαηζηή άζηδζδ ζηδ ζοββναθή πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ ηεζιεκζηχκ εζδχκ.  

ηυπμζ ημο Μαεήιαημξ: 

 Καηακυδζδ ελεζδζηεοιέκςκ αββθζηχκ ηεζιέκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ επζζηήιδ ημοξ  

 ΐεθηίςζδ ζημοξ ημιείξ ηςκ αηαδδιασηχκ δελζμηήηςκ ( ππ ΐεθηίςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ 

θμζηδηχκ  κα βνάρμοκ απμηεθεζιαηζηά βζα αηαδδιασημφξ ζημπμφξ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα πμζηζθία 

ενβαζζχκ.) 

 ΐεθηίςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ θμζηδηχκ κα πνδζζιμπμζμφκ  πδβέξ ηαζ κα ζοκεέημοκ 

απμηεθεζιαηζηά απυ αοηέξ . 

 Πνμεημζιαζία ηςκ θμζηδηχκ βζα ζοιιεημπή ζε λεκυβθςζζεξ δζαθέλεζξ, ζειζκάνζα ηαζ 

ζογδηήζεζξ. 

 Πνμεημζιαζία ηςκ θμζηδηχκ ηαζ ακάπηολδ ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ ηαηακυδζδ πνμθμνζημφ 

θυβμο. 

 Βλάζηδζδ ζηζξ  4 βθςζζζηέξ δελζυηδηεξ (ηαηακυδζδ ηαζ παναβςβή βναπημφ ηαζ πνμθμνζημφ 

θυβμο). 

 Αζδαζηαθία ηαζ ειπέδςζδ θελζθμβίμο ζπεηζηυ ιε ημοξ ημιείξ ημο πνμπηοπζαημφ 

πνμβνάιιαημξ ηδξ πμθήξ. 

 Πανμπή πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε εέιαηα ζπεηζηά ιε  ηα πεδία ηςκ ζπμοδχκ ημοξ ηα μπμία εα 

απμηεθέζμοκ ηδ αάζδ βζα δδιζμονβζηή, αηαδδιασηή ζογήηδζδ. 

 Βκεάννοκζδ ηδξ αοημκμιίαξ ηςκ θμζηδηχκ ζηδ ιάεδζδ. 

 Ώκάπηολδ ηδξ αοημπεπμίεδζδξ ηςκ θμζηδηχκ βζα ζοιιεημπή ζε Βονςπασηά ζοκέδνζα, 

πνμβνάιιαηα ηθπ. 



 

 

 Βζηίαζδ ζηδκ ένεοκα. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

Γεκζηά ακαιέκεηαζ υηζ μζ θμζηδηέξ: 

 Να ακαπηφλμοκ ηζξ ηεπκζηέξ ζηδκ ακάβκςζδ αββθζηχκ ελεζδζηεοιέκςκ ηεζιέκςκ βζα κα 

ανίζημοκ βεκζηέξ ηαζ εζδζηέξ πθδνμθμνίεξ . 

 Να απμηηήζμοκ ελεζδζηεοιέκμ θελζθυβζμ ηαζ εα αολήζμοκ ημ θάζια θελζθμβίμο ζημκ ημιέα 

ηδξ επζζηήιδξ ημοξ. 

 Να ακηθμφκ ηαζ εα ιεηαθένμοκ πθδνμθμνίεξ απυ ηδκ μιζθία ηαεχξ ηαζ ηδκ αηνυαζδ ηαζ 

ακάβκςζδ ηεζιέκςκ ηαζ άνενςκ απυ ημ πχνμ ηδξ επζζηήιδξ ημοξ . 

 Να ηεθεζμπμζήζμοκ ηζξ επζημζκςκζαηέξ θεζημονβίεξ ηδξ βθχζζαξ 

 Να Θα αλζμπμζήζμοκ βκχζεζξ ηςκ βναιιαηζηχκ ηαζ θελζημζοκηαηηζηχκ δμιχκ ζε επίπεδμ 

ΐ2 -Γ1. 

  Να αεθηζχζμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα βνάθμοκ ζε αηαδδιασηυ φθμξ ηαζ κα εηθνάγμοκ ααζζηέξ 

ζδέεξ βναπηά ηαζ πνμθμνζηά ιε υζμ ημ δοκαηυ αηνζαή ηνυπμ 

 Να ακαπηφλμοκ ζοκενβαζία ιέζα απυ μιαδζηέξ αζηήζεζξ ηαζ κα αεθηζχκμοκ ηδκ ηνζηζηή 

ζηέρδ. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1)  Αζδαζηαθία εζδζηχκ ηεζιέκςκ/άνενςκ ηθπ  

2) Λέλεζξ ηαζ θνάζεζξ ζηα αββθζηά πμο αθμνμφκ ηδκ επζζηήιδ ημοξ, υπςξ θελζθυβζμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε 

πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα, αεζθμνία , εδαθμθμβία,  θοζζμθμβία ηδξ αιπέθμο, αζεέκεζεξ, παναζηεοή 

μίκμο,  ιάνηεηζκβη, βθχζζα ζηαηζζηζηήξ ηηθ.   

3) Βιπθμοηζζιυξ θελζθμβίμο: πνήζδ ηςκ θέλεςκ πμο ηαζνζάγεζ δ ιζα ιε ηδκ άθθδ, 

(collocations), ζφκεεηεξ θέλεζξ, ζοκδεηζηέξ θέλεζξ (linkers-sentence connectors)) ακηίεεηεξ, 
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ζοκχκοιεξ, πανάβςβεξ, αηαδδιασηυ θελζθυβζμ  ηηθ 

3) Ώηαδδιασηή βναθή: δδιζμονβία ηαζ είδδ παναβνάθμο ηαηάθθδθδ πνήζδ ηςκ ζοκδέζιςκ βζα ηδ 

ζοββναθή εκυξ αηαδδιασημφ ηεζιέκμο υπςξ ιζα επζζηδιμκζηή ενβαζία ή έκα δμηίιζμ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηδκ μζκμθμβία βεκζηυηενα, δ ζφκμρδ ηαζ δ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ, ζδιεζχζεζξ (taking notes), 

πενζθήρεζξ, αζμβναθζηά ζδιεζχιαηα, ειπμνζηέξ επζζημθέξ, αζηήζεζξ , οπμικήιαηα, οπδνεζζαηά 

ζδιεζχιαηα, επζπεζνδιαημθμβία  ηηθ 

4) Βπζημζκςκζαηέξ Γθςζζζηέξ Λεζημονβίεξ υπςξ: ακηαθθαβή ηαζ  ακαγήηδζδ πθδνμθμνζχκ, έηθναζδ 

ζοιθςκίαξ ηαζ δζαθςκίαξ, αλζμθυβδζδ ηαηαζηάζεςκ, debating  ηηθ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ, πνυζςπμ ιε πνυζςπμ. Ώπαζηείηαζ δ εκενβυξ 

ζοιιεημπή ηςκ θμζηδηχκ ζημοξ μπμίμοξ δζακέιεηαζ αζαθίμ. 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Αζθήζεηο θαη παξνπζηάζεηο ζε power point 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 26 

Ώζηήζεζξ Πνάλδξ πμο 

εζηζάγμοκ ζηδκ εθανιμβή 

ιεεμδμθμβζχκ ηαζ ακάθοζδ 

ιεθεηχκ πενίπηςζδξ ζε 

ιζηνυηενεξ μιάδεξ 

θμζηδηχκ 

26 

Ώοημηεθήξ Μεθέηδ 48 

  

  

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 100 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

 

Ε. Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (100%) ζηδκ Ώββθζηή βθχζζα πμο 

πενζθαιαάκεζ: 

- Βνςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ 

- Καηακυδζδ βναπημφ θυβμο (εζδζηχκ ηεζιέκςκ) 



 

 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

- Λελζθμβζηέξ αζηήζεζξ 

- οκηαηηζηέξ/βναιιαηζηέξ  αζηήζεζξ  

-    Παναβςβή βναπημφ θυβμο 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 Malivitsi Z. & F. Perdiki (2014) “The Earth in a Nutshell –A course book for Specific 

and Academic Purposes., Thessaloniki. F Perdiki. & Z. Malivitsi 

 The internet  

 Φςημηοπίεξ ιε ζοιπθδνςιαηζηυ οθζηυ δζδαζηαθίαξ 

 

ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΏ ΛΒΞΕΚΏ 

http://www.merriam-webster.com/ 

http://www.oxforddictionaries.com/ 

http://www.ldoceonline.com/ 

http://dictionary.cambridge.org/ 

http://www.macmillandictionary.com/  

http://www.thefreedictionary.com/ 

 

Δμάκελν 2
ν
 

Βηνρεκεία βηνκνξίσλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-21-

Β1 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 2
ν
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Βηνρεκεία βηνκνξίσλ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 
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Θεςνία (Αζαθέλεζξ) 3 5 

   

ύλνιν 3 5 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Γεκζημφ Τπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΟΥΕ 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Θεςνδηζηυ Μένμξ Μαεήιαημξ 

Ο ζημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ μζ θμζηδηέξ κα είκαζ ζηακμί : 

 κα βκςνίγμοκ ηδκ δμιή ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ αζμιμνίςκ  

 κα ακαβκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηςκ αζμπδιζηχκ δζενβαζζχκ πμο θαιαάκμοκ ιένμξ ζημοξ 

γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ ηαεχξ ηαζ ηςκ αζμπδιζηχκ ιεηααμθχκ πμο οθίζηακηαζ ηαηά ηδκ 

αθημμθζηή γφιςζδ  

Ο ζηυπμξ είκαζ : 

 δ ηαηακυδζδ ηςκ αζμπδιζηχκ ακηζδνάζεςκ ηαηά ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ 

 

Βνβαζηδνζαηυ Μένμξ Μαεήιαημξ 

Ο ζημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ιε : 

 ηζξ ααζζηέξ ενβαζηδνζαηέξ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε αζμπδιζηά ενβαζηήνζα. 

Ο ζηυπμξ είκαζ : 



 

 

 δ ηαηακυδζδ αζμπδιζηχκ ιεευδςκ πνμζδζμνζζιμφ δζαθυνςκ πνμσυκηςκ ηδξ αθημμθζηήξ 

γφιςζδξ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ 

απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ 

 Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ  

 Ώοηυκμιδ ενβαζία  

 Οιαδζηή ενβαζία  

 εααζιυξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεςνδηζηυ Μένμξ Μαεήιαημξ:  

 Αμιή, ζδζυηδηεξ ηαζ αζμθμβζηυξ νυθμξ ηςκ ιαηνμιμνίςκ: οδαηάκεναηεξ, θζπίδζα, αιζκμλέα, 

πεπηίδζα, πνςηεΎκεξ, κμοηθεμηίδζα ηαζ κμοηθεσκζηά μλέα. 

 Βκενβεζαηυξ ιεηααμθζζιυξ. 

 Έκγοια ιδπακζζιυξ ηαηάθοζδξ, ηαλζκυιδζδ, Ώθθμζηενζηά έκγοια, οκέκγοια ηαζ 

πνμζεεηζηέξ μιάδεξ 

 Ο ιεηααμθζζιυξ. Σα ζηάδζα ημο ιεηααμθζζιμφ. 

 Μεηααμθζζιυξ οδαηακενάηςκ. Μδπακζζιμί ακαπκμήξ ηαζ γφιςζδξ. 

 Βίδδ γοιχζεςκ : δ αζεοθζηή γφιςζδ, βαθαηηζηή γφιςζδ, αηεθείξ μλεζδχζεζξ. 

 Μεηααμθζζιυξ πνςηεσκχκ. Ώκηζδνάζεζξ αιζκμλέςκ, αζμζφκεεζδ πνςηεσκχκ. 

 Μεηααμθζζιυξ θζπζδίςκ. α-μλείδςζδ. 

 Αμιή ηαζ αζμθμβζηυξ νυθμξ ηδξ ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ. 

 Δ θςημζφκεεζδ : θςηεζκέξ ηαζ ζημηεζκέξ ακηζδνάζεζξ ηδξ θςημζφκεεζδξ. 

 

Βνβαζηδνζαηυ Μένμξ Μαεήιαημξ: 

ημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ πενζθαιαάκμκηαζ αζηήζεζξ πάκς : 

 ζημοξ ηακυκεξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημ ενβαζηήνζμ  

 ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ Υδιείαξ, ζηζξ ααζζηέξ ιμκάδεξ ιέηνδζδξ,  

 Πμζμηζηή Οβημιεηνζηή Ώκάθοζδ – Αείηηεξ 

 Σεπκζηέξ υπςξ :Φαζιαημθςημιεηνία, Υνςιαημβναθία, Δθεηηνμθυνδζδ, Φοβμηέκηνδζδ 

 Κζκδηζηή Βκγοιζηχκ Ώκηζδνάζεςκ 

 Ώπμιυκςζδ, Ώκίπκεοζδ, πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ : Ώιζκμλέςκ, Πνςηεσκχκ, 

Τδαηακενάηςκ, Λζπζδίςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ 
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ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΔΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΧΝ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏ ΚΏΕ 

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

 Πανμοζζάζεζξ ιέζς Power Point 

 Ώκάνηδζδ ζδιεζχζεςκ, αζηήζεςκ, ενβαζζχκ η.θπ. 

ζημκ ζζημπχνμ ημο ιαεήιαημξ 

 οκεπήξ δθεηηνμκζηή επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ ζηδκ αίεμοζα 39 

Βνβαζία 60 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 30 

  

  

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 129 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

Δ αλζμθυβδζδ βίκεηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

πενζθαιαάκεζ: 

 Σεθζηή βναπηή ελέηαζδ ζηδ εεςνία πενζθαιαάκεζ : 

ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ενςηήζεζξ 

ζφκημιδξ ακάπηολδξ, επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. 

 Δ ααειμθυβδζδ ηςκ θμζηδηχκ ζημ ενβαζηδνζαηυ 

ηιήια ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ :  

 ιε αάζδ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

αζηήζεςκ ηαζ ζημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζημ ενβαζηδνζαηυ 

διενμθυβζμ (Τπμπνεςηζηέξ) ηαεχξ ηαζ  

 ιε ηεθζηή βναπηή ελέηαζδ. 

 



 

 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

Βθθδκζηή : 

 Αζαιακηίδδξ, Γνδβυνδξ Υν. Βζζαβςβή ζηδ αζμπδιεία, 3
δ
 έηδμζδ, 2007 

 Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., ΐζμπδιεία, 2012 

 Ε. Γεςνβάηζμξ, Α. Κονζαηίδδξ, Σ. Γζμοράκδξ, Θ. Υμθή - Παπαδμπμφθμο, Θ . Γζακκαημφνμξ, 

Β. Νζημθαηάηδ, Ώ. Πακηαγάηδ, Κ. Κμηίκδξ, Ώ. Κανάβζςνβαξ, . Ώζαεζηά, Βνβαζηδνζαηέξ 

Aζηήζεζξ ΐζμπδιείαξ, Βηδυζεζξ Γήηδ, 2004,  

 John Ν. CΕark, .Jr ηαζ Robert L. Switzer, Πεζναιαηζηή ΐζμπδιεία, ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΏΚΒ 

ΒΚΑΟΒΕ ΚΡΔΣΔ, 1992 

 L.Stryer : ΐζμπδιεία . Πακεπ. Βηδυζεζξ Κνήηδξ (1997) 

Ξεκυβθςζζδ : 

 M. Victoria Moreno-Arribas · M. Carmen Polo, Wine Chemistry and Biochemistry, Springer, 

2009 

  

 Γεληθή κηθξνβηνινγία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-22-

Β2 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 2
ν
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΓΒΝΕΚΔ ΜΕΚΡΟΐΕΟΛΟΓΕΏ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 5 (ΘΒΧΡΕΏ 3, 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ 2) 

5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

ΓΒΝΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ - ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΟ 
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εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

- 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σμ ιάεδια απμζημπεί κα εζζάβεζ ημοξ ζπμοδαζηέξ ζηζξ έκκμζεξ ηαζ ημοξ κυιμοξ πμο δζέπμοκ ημ 

ιζηνμαζαηυ ηυζιμ, εκχ ιε ημ πέναξ ημο ελαιδκζαίμο ιαεήιαημξ μζ ζπμοδαζηέξ εα έπμοκ 

μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, ηςκ ιέζςκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ κα πεζνίγμκηαζ 

ιζηνμαζμθμβζηυ οθζηυ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 



 

 

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  …… 

Άιιεο… 

……. 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ. Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ, Λήρδ απμθάζεςκ, Ώοηυκμιδ ενβαζία, Οιαδζηή 

ενβαζία. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεςνδηζηυ ιένμξ 

Βζζαβςβή ζημκ ιζηνμαζαηυ ηυζιμ, δζαθμνέξ πνμηανοςηζηχκ ηαζ εοηανοςηζηχκ ηοηηάνςκ, αζδπηζηέξ 

ηεπκζηέξ, απμζηείνςζδ, ιζηνμζηυπδζδ, ενεπηζηά οπμζηνχιαηα, ειαμθζαζιυξ ηαζ ηαθθζένβεζα 

ααηηδνίςκ ηαζ γοιχκ, απμιυκςζδ ιζηνμμνβακζζιχκ απυ ημ πενζαάθθμκ,  πνχζεζξ, ιμνθμθμβία  ηςκ 

γοιμιοηήηςκ ηαζ ηςκ κδιαημεζδχκ ιοηήηςκ, ιεηααμθζζιυξ ηδξ παναβςβήξ ελςηοηηανζηχκ  εκγφιςκ, 

πενζααθθμκημθμβζημί πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, ιέεμδμξ 

δζαδμπζηχκ αναζχζεςκ. 

Βνβαζηδνζαηυ ιένμξ 

 Θνεπηζηά οπμζηνχιαηα, παναζηεοή 

 Ώπμζηείνςζδ – Ώζδπηζηέξ ηεπκζηέξ 

 Ώπμιυκςζδ ιζηνμμνβακζζιχκ 

 Βηηίιδζδ ιζηνμαζαημφ πθδεοζιμφ 

 Αμηζιέξ ηαοημπμίδζδξ ιζηνμαζαηχκ μιάδςκ 

 Μζηνμζηυπδζδ – Σεπκζηέξ πνχζδξ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζζάζεζξ Power point 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 40 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 40 

Οιαδζηή ενβαζία 10 

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ  25 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 10 
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Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

 Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ πμο πενζθαιαάκεζ 

ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, επίθοζδ 

πνμαθδιάηςκ, ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ 

εεςνίαξ. 

 Πανμοζίαζδ μιαδζηήξ ενβαζίαξ. 

 Βλέηαζδ βναπηή/πνμθμνζηή ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ  

 Πανμοζίαζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ακαθμνχκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ.  

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Ώ.Α. Καναβημφκδ – Κφνηζμο. Μζηνμαζμθμβζα. Βηδυζεζξ ηαιμφθδξ 2012 

. Κμθζάδξ. Μζηνμαζμθμβία. University studio press, 1992 

  

Οξγαληθή ρεκεία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΏ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-23-

Β3 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 2
ν
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΟΡΓΏΝΕΚΔ ΥΔΜΒΕΏ  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 5 5 



 

 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΓΒΝΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

- 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

eclass.teikav.edu.gr/SD103 ; eclass.teikav.edu.gr/PTD104 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

1. Δ ηαηακυδζδ ηαζ δ ελμζηείςζδ ιε ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ μνβακζηήξ πδιείαξ.  

2. Δ απυηηδζδ βκχζεςκ βζα ηδκ επελήβδζδ πμθθχκ μνβακζηχκ πδιζηχκ θαζκμιέκςκ πμο 

ζοκακηχκηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία.  

3. Κάεε ζπμοδαζηήξ εα ιάεεζ ηζξ ααζζηέξ μνβακζηέξ ενβαζηδνζαηέξ ηεπκζηέξ ηαζ εα ηενδίζεζ ιενζηή 

ειπεζνία ζηδ ζφκεεζδ ηαζ ημ παναηηδνζζιυ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ.  

4. Εδζαίηενδ έιθαζδ δίκεηαζ ζηδκ ελμζηείςζδ ιε ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ πμο απακηχκηαζ ζηα ηναζζά 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ  ηαηακυδζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο απακηχκηαζ ζε  αοηά (εζηενμπμζήζεζξ,, μλεζδχζεζξ, 

ηθπ) 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 
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Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

- Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ 

απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ  

- Ώοηυκμιδ ενβαζία  

- Οιαδζηή ενβαζία  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΘΒΧΡΕΏ 

φκηαλδ, Σαλζκυιδζδ ηαζ Οκμιαημθμβία Ονβακζηχκ Βκχζεςκ 

φκηαλδ ηαζ μκμιαημθμβία μνβακζηχκ εκχζεςκ ημο ηναζζμφ 

ηενεμπδιεία-ηενεμπδιεία εκχζεςκ πμο απακηχκηαζ ζηα ηναζζά (ζάηπανα, αθδετδεξ, 

μνβακζηά μλέα ηθπ) 

Δθεηηνμκζηέξ Θεςνίεξ: οκημκζζιυξ, ογοβζαηυ θαζκυιεκμ, Βπαβςβζηυ θαζκυιεκμ 

Ώκηζδνάζεζξ ηαζ Ώκηζδναζηήνζα:  Μδπακζζιμί ακηζδνάζεςκ, Ώκηζδνάζεζξ Τπμηαηάζηαζδξ, 

Ώκηζδνάζεζξ Ώπυζπαζδξ Ώκηζδνάζεζξ Πνμζεήηδξ 

Ώνςιαηζηυηδηα – Υδιεία ημο ΐεκγμθίμο ηαζ Οιμθυβςκ 

Ώκηζδνάζεζξ εκχζεςκ πμο ζοκακηχκηαζ ζημ ηναζί 

 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΈ ΏΚΉΒΕ 

Κακυκεξ αζθαθείαξ ζημ Υδιζηυ Βνβαζηήνζμ. Υδιζηά ακηζδναζηήνζα ηαζ ενβαζηδνζαηά ζηεφδ. 

Βνβαζηδνζαηέξ ηεπκζηέξ (Ώκάδεοζδ, Θένιακζδ, Φφλδ, Αδιζμονβία ηεκμφ, Αζήεδζδ, 

Φοβμηέκηνδζδ, Ξήνακζδ, Σαοημπμίδζδ ηαζ Έθεβπμξ Καεανυηδηαξ 

Μέεμδμζ δζαπςνζζιμφ ηαζ ηαεανζζιμφ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ 

01. Βηπφθζζδ 

02. Ώπθή απυζηαλδ 

03. Κθαζιαηζηή απυζηαλδ 

04. Ώκαηνοζηάθθςζδ 

05. Υνςιαημβναθία θεπηήξ ζημζαάδαξ (tlc) ηαζ ζηήθδξ 

φκεεζδ αηεηοθμζαθζηοθζημφ μλέμξ (αζπζνίκδ) 

          Ώκηζδνάζεζξ μλέςκ- φκεεζδ εζηένςκ 

Ώκηζδνάζεζξ  αηπάνςκ 

Πμζμηζηή Ώκάθοζδ Ονβακζηχκ Βκχζεςκ 

ΐζαθζμβναθζηή Βνβαζία 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ  



 

 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ ΣΠΒ (πανμοζζάζεζξ ηαζ video επίδεζλδξ 

ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ) ζηζξ δζαθέλεζξ ηαζ ζηζξ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

Βπζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ ιέζς e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ  39 

Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 26 

Βηπυκδζδ ιεθέηδξ 45 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 15 

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 127 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

- Γναπηή ελέηαζδ ιε ενςηήζεζξ ηαηακυδζδξ ηδξ φθδξ 

ηαζ ηςκ ααζζηχκ εκκμζχκ, ενςηήζεζξ  πμθθαπθήξ 

επζθμβήξ, ακηζζημίπζζδξ, ζςζημφ-θάεμοξ ηαζ 

ζφκημιδξ ακάπηολδξ 

- Γναπηή ενβαζία 

- Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

Σμ 50% ηδξ ηεθζηήξ αλζμθυβδζδξ απμηεθεί μ ααειυξ ηδξ 

βναπηήξ ελέηαζδξ ηαζ ημ οπυθμζπμ 50% μ ααειυξ ηδξ 

βναπηήξ ενβαζίαξ ηαζ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ 

 

Σα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ακαημζκχκμκηαζ ζηδκ ανπή ημο 

ιαεήιαημξ ηαζ ακανηχκηαζ ζημκ δθεηηνμκζηυ πίκαηα 

ακαημζκχζεςκ 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

John McMurry: Ονβακζηή Υδιεία, Πακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Κνήηδξ. 

Θεςνία Ονβακζηήξ Υδιείαξ – Οδδβυξ Μεθέηδξ ηαζ Πανμοζζάζεζξ: Αν. Μδηηίδμο μθία, ΣΒΕ 

ΚΏΐΏΛΏ 2010. 
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διεζχζεζξ βζα ημ ενβαζηήνζμ Ονβακζηήξ Υδιείαξ:  Αν. Μδηηίδμο μθία, ΣΒΕ ΚΏΐΏΛΏ 2000. 

 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά- ηζηνζειίδεο: 

www.chem.uoa.gr/chemicals 

 

 

Μνξθνινγία θαη θπζηνινγία θπηώλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πξνπηπρηαθό 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-24-

ΐ4 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 2μ
 
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΦΤΕΟΛΟΓΕΏ ΦΤΣΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ   3  5 

Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 2   

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

ΤΝΟΛΟ: 

5  

        

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμε ο 

Γεμηνηήησλ 

Βπζζηδιμκζηήξ Πενζμπήξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηά (Αζδαζηαθία & Βλέηαζδ) 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS  

Ώββθζηά (Αζδαζηαθία & Βλέηαζδ) 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

Τπυ ηαηαζηεοή 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 



 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ, μ θμζηδηήξ/ηνζα εα: 

 Έπεζ βκχζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηαζ ακαημιίαξ εκυξ θοηζημφ ζχιαημξ ζε ζοκάθεζα ιε ηδκ 

ζοζηδιαηζηή ηαηάηαλδ ημο είδμοξ 

 Έπεζ ηαηακμήζεζ ηδκ ζφκδεζδ ηαζ αθθδθεπίδναζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ιε ηζξ θοζζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ 

 Έπεζ ηαηακμήζεζ ημκ νυθμ ημο κενμφ ηαζ ηςκ ακυνβακςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ μιμζυζηαζδξ εκυξ θοηζημφ μνβακζζιμφ   

 Έπεζ ακηζθδθεεί ηδ ζδιαζία ηδξ θςημζφκεεζδξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο θοημφ, ηδκ παναβςβή 

αζμιάγαξ, πνχηςκ οθχκ βζα ηδκ αζμιδπακία, αζμεκένβεζαξ ηαζ ηνμθίιςκ 

 Έπεζ βκχζδ ηδξ ακαπκμήξ, ηςκ δζενβαζζχκ ηζκδημπμίδζδξ εκενβεζαηχκ απμεειάηςκ ηαζ ηδξ 

δνάζδξ βεςνβζηχκ ζηεοαζιάηςκ πμο ακαζηέθθμοκ ηδκ ακαπκμή 

 Έπεζ ηαηακμήζεζ ηδκ απυηνζζδ ηςκ θοηχκ ζημ θςξ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ μθμηθήνςζδξ ημο 

αζμθμβζημφ ηφηθμο 

 Έπεζ βκχζδ βζα ηζξ εκδμβεκείξ μνιυκεξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ ηζξ εθανιμβέξ ημοξ ζημκ αβνυ ηαζ 

in vitro 

 Έπεζ ηαηακμήζεζ ηδκ απυηνζζδ ηςκ θοηχκ ζε ααζμηζηέξ ηαηαπμκήζεζξ ηαζ ηζξ επζδνάζεζξ ηδξ 

ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ 

 Μπμνεί κα ζοκενβαζηεί ιε ημοξ ζοιθμζηδηέξ ημο βζα κα ακαθφζμοκ ηαζ κα πανμοζζάζμοκ απυ 

ημζκμφ ζπέδζμ ή ιεθέηδ πμο απμζημπεί ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ θοζζμθμβζηχκ θεζημονβζχκ ηςκ 

θοηχκ ηαζ ηδκ ζοζπέηζζδ ημοξ ιε ζφβπνμκα πνμαθήιαηα ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή 

 Έπεζ ακαπηφλεζ ηαζ αεθηζχζεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο βζα on-line πνυζααζδ ζε αζαθζμεήηεξ ηαζ 

επζζηδιμκζηά πενζμδζηά 

 Έπεζ εκδοκαιχζεζ ηζξ δελζυηδηεξ ακάθοζδξ ηαζ πανμοζίαζδξ ενεοκδηζηχκ ηαζ αζαθζμβναθζηχκ 

δεδμιέκςκ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξaγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

1) Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 
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ηεπκμθμβζχκ.  

2) Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ.  

3) Λήρδ απμθάζεςκ. 

4) Ώοηυκμιδ ενβαζία.  

5) Οιαδζηή ενβαζία. 

6) Παναβςβή κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ. 

7) πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ένβςκ. 

8) Άζηδζδ ηνζηζηήξ ηαζ αοημηνζηζηήξ. 

9) Βθανιμβή ηδξ βκχζδξ ζηδκ πνάλδ. 

10) εααζιυξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1) Βζζαβςβζηέξ έκκμζεξ (θοηζηυ ηφηηανμ ηαζ δ θεζημονβία ημο ζε ζπέζδ ιε ηδκ ιμνθμθμβία ηαζ 

θοζζμθμβία ημο θοηζημφ μνβακζζιμφ).    

2) Γεκζηά ζημζπεία ζοζηδιαηζηήξ ηαηάηαλδξ ηςκ θοηχκ, πανμοζίαζδ ηςκ ηφνζςκ ααειίδςκ 

ηαηάηαλδξ ηαεχξ ηαζ δζαπςνζζιυξ ηςκ θοηζηχκ εζδχκ ακάθμβα ιε ημκ αζμθμβζηυ ηφηθμ 

3) Βζςηενζηή ακαημιία θοηζημφ ζχιαημξ, πανμοζίαζδ ααζζηχκ ζζηχκ ηαζ μνβάκςκ 

4) Μμνθμθμβία θοηχκ – πανμοζίαζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηςκ θοηχκ ιε ακηζπνμζςπεοηζηά 

παναδείβιαηα μιμηαλζχκ, μζημβεκεζχκ ηαζ εηήζζςκ/πμθοεηχκ εζδχκ. Ώκάθοζδ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ 

ηδξ ιμνθμθμβίαξ ζηα πμθοεηή είδδ ηαζ ζφκδεζή ηδξ ιε ηζξ θοζζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ5) Δ ζδιαζία ημο 

κενμφ ζηδ γςή ηςκ θοηχκ (χζιςζδ, οδαηζηυ δοκαιζηυ, πνυζθδρδ ηαζ ιεηαθμνά ημο κενμφ, 

δζαπκμή).  

6) Λήρδ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ (νζγυζθαζνα, πνυζθδρδ ηαζ δζαηίκδζδ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ, 

αγςημδέζιεοζδ, αθμιμίςζδ ηαζ ιεηααμθζζιυξ N ηαζ S, μλεζδςηζηή ηαηαπυκδζδ). 

7) Φςημζφκεεζδ (πθςνμπθάζηδξ, δμιή θςημζοζηδιάηςκ, θεζημονβία θςημζοζηδιάηςκ, πνμζηαζία 

ηαζ επζδζυνεςζδ θςημζοζηδιάηςκ, ηφηθμζ ημο άκεναηα, CAM-ιεηααμθζζιυξ, αζμζφκεεζδ 

αιφθμο) 

8) Ώκαπκμή (ηφηθμξ ημο Krebs, ηφνζα ακαπκεοζηζηή αθοζίδα, ζογεοβιέκδ μλεζδςηζηή 

θςζθμνοθίςζδ, εκαθθαηηζηή αθοζίδα ιεηαθμνάξ δθεηηνμκίςκ, ηζκδημπμίδζδ εκενβεζαηχκ 

απμεειάηςκ, εενιμβέκεζδ, εενιμνφειζζδ) 

9) Ώπμηνίζεζξ ηςκ θοηχκ ζημ θςξ (ακηίθδρδ ημο θςηυξ, θςημδέηηεξ, θςημιμνθμβεκεηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ) 

10) ημημιμνθμβέκεζδ, θςημιμνθμβέκεζδ (ιδπακζζιμί νφειζζδξ ηδξ ακάπηολδξ ζημ θςξ/ζημηάδζ) 

11) Οζημθμβζηή ζδιαζία ηςκ θοημπνςιάηςκ (αθαζηζηυηδηα ζπενιάηςκ, ζηίαζδ) 

12) Φςημηνμπζζιυξ (εεςνία ηςκ ηνμπζζιχκ, μ νυθμξ ηδξ αολίκδξ) 

13) Φςημπενζμδζηυξ έθεβπμξ ηδξ άκεζζδξ (θοηά ιζηνήξ ηαζ ιεβάθδ ιέναξ, μ ιδπακζζιυξ ηδξ δζυδμο, δ 

ζδιαζία ηςκ θςημδεηηχκ, ιδπακζζιμί πμο νοειίγμοκ ηδκ άκεζζδ) 

14) Ονιυκεξ (ακηίθδρδ, πδιζηέξ μιάδεξ, δζαηίκδζδ, δνάζδ, ιεηαζοθθεηηζηή θοζζμθμβία) 

15) Ονιυκεξ ζηδκ πνάλδ (in vitro εθανιμβέξ, επίδναζδ ζημκ ηοηηανζηυ ηφηθμ, αζμηεπκμθμβζηέξ 

πνμεηηάζεζξ/εθανιμβέξ) 

16) Καηαπμκήζεζξ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ (πνυζςπμ ιε πνυζςπμ). Σμ εεςνδηζηυ ιένμξ ημο 

ιαεήιαημξ (δζαθέλεζξ) ηαεχξ ηαζ μζ ενβαζίεξ ηςκ θμζηδηχκ 

ιπμνμφκ, ακ ημ απαζημφκ μ ζοκεήηεξ, κα βίκμοκ ηαζ 



 

 

ελ‟απμζηάζεςξ ιε ηδθεηπαίδεοζδ.  

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Βλεζδζηεοιέκα θμβζζιζηά οπμζηήνζλδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, 

δζαπείνζζδξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ επζζηδιμκζηχκ δεδμιέκςκ, 

ενβαζηδνζαηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ 

θμζηδηέξ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 26 

Οιαδζηή Βνβαζία ζε 

ιεθέηδ πενίπηςζδξ 

50 

Πανμοζίαζδ ηδξ ενβαζίαξ 

ζημ ιάεδια  

10 

Σύλνιν Μαζήκαηνο  

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

Η. Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (40%), δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ, 

πμο πενζθαιαάκεζ: 

- Βνςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ. 

- Βνςηήζεζξ ζφκημιδξ εεςνδηζηήξ ακάπηολδξ. 

- Πνμαθήιαηα / αζηήζεζξ ααζζζιέκα ζε εεςνδηζηέξ 

   βκχζεζξ πμο ακαπηφπεδηακ ζηζξ παναδυζεζξ.  

 

ΗΗ. Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ (20%). 

 

III. Οζ Οιαδζηέξ ηαζ Ώημιζηέξ Βνβαζίεξ (40%). 

 

οκεπχξ: μ ζοκμθζηυξ ααειυξ πνμηφπηεζ ςξ άενμζζια ηςκ 

ακςηένς ηνζχκ επζιένμοξ αλζμθμβήζεςκ.   
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είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

1. ΐζαθίμ [12464847]: “Φοζζμθμβία θοηχκ” Taiz Lincoln, Zeiger Eduardo, Έηδμζδ: 1δ Βθθδκζηή-5δ 

Ώιενζηακζηή/2011. ISBN: 978-960-98123-9-9  

2.ΐζαθίμ [329]: “Φοζζμθμβία θοηχκ: Ώπυ ημ ιυνζμ ζημ πενζαάθθμκ” Ρμοιπεθάηδ-Ώββεθάηδ 

Καθθζυπδ. ISBN: 978-960-524-168-1 

3. ΐζαθίμ [14787]: “Φοζζμθμβία θοηχκ” Ridge Irene,Μακέηηαξ Γζάκκδξ,Μακέηηαξ Γζάκκδξ,Φανάξ 

Γζχνβμξ Κ.,Λεαίγμο Έθδ,η.ά. ISBN: 978-960-411-522-8 

4. ΏΝΏΣΟΜΕΏ ΜΟΡΦΟΛΟΓΕΏ ΦΤΣΧΝ (Κςδζηυξ ΐζαθίμο ζημκ Βφδμλμ: 94701618) Έηδμζδ: 

1/2020 ΚΟΛΛΏΡΟ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ISBN: 978-618-202-020-3 ΒΚΑΟΒΕ ΑΕΕΓΜΏ ΕΚΒ 

 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

Plant Physiology, Plant Cell, Plant Journal, Trends in Plant Science, New Phytologist, Molecular 

Plant, Journal of Plant Physiology, Plant Physiology & Biochemistry, Journal of Experimental Botany, 

Annals of Botany. 

 

Φπηνπαζνινγία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-25-

Β5 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 2ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΦΤΣΟΠΏΘΟΛΟΓΕΏ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 3+2 5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΕΑΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΐΕΟΛΟΓΕΏ ΚΤΣΣΏΡΟΤ 



 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΝΏΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ο ζημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα εζζαβάβεζ ζημοξ θμζηδηέξ ηδκ έκκμζα ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ 

Φοημπαεμθμβίαξ _Ονζζιυξ ηδξ Φοημπαεμθμβίαξ. Βπίπηςζδ ηςκ αζεεκεζχκ ηςκ θοηχκ ζηδκ βεςνβία. 

Ώκαθφμκηαζ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ Γεκζηήξ Φοημπαεμθμβίαξ ζηδκ έηηαζδ πμο απαζηείηαζ βζα κα ιπμνμφκ 

κα ακηζθδθεμφκ μζ θμζηδηέξ έκκμζεξ ηαζ μνζζιμφξ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ παναδυζεςκ_Ονζζιυξ ηδξ 

Έκκμζαξ ηδξ Ώζεέκεζαξ ηςκ Φοηχκ, Αζάηνζζδ ηςκ θοημκυζςκ ακάθμβα ιε ηα αίηζα πμο ηζξ 

πνμηαθμφκ. Παναζζηζζιυξ ηαζ ακάπηολδ ηδξ αζεέκεζαξ, Παναζζηζζιυξ ηαζ ααειυξ παεμβέκεζαξ, 

Mεηαδμηζηέξ ηαζ Μδ ιεηαδμηζηέξ αζεέκεζεξ. Aζηζμθμβία θοημπαεμβυκμζ ιζηνμμνβακζζιμί. Bζμθμβζηέξ 

ζπέζεζξ. ηάδζα ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ ιεηαδμηζηήξ αζεέκεζαξ. Βζδζηυηενα, μζ θμζηδηέξ εηπαζδεφμκηαζ ζε 

εέιαηα υπςξ δ Έηθναζδ ηδξ αζεέκεζαξ_οιπηχιαηα ηαζ διεία. Κφνζα θοημπαεμβυκα αίηζα 

(ιφηδηεξ, ααηηήνζα, ζμί, ιδ παναζζηζηά αίηζα, δοζιεκείξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ, οβναζίαξ ηαζ 

ενέρεςξ, ημλζημί πανάβμκηεξ ημο πενζαάθθμκημξ, ιεηαθμνάξ, απμεήηεοζδξ, δζάεεζδξηαζ 

επζδδιζμθμβία ηςκ αζεεκεζχκ, ΐαζζηέξ ανπέξ Αζάβκςζδξ ηαζ Ώκηζιεηχπζζδξ ηςκ αζεεκεζχκ ηςκ 

θοηχκ, Κφνζεξ Ώζεέκεζεξ ηδπεοηζηχκ, ηαθθςπζζηζηχκ ηαζ ηανπμθυνςκ δέκδνςκ ηαζ αιπέθμο. Με 

αάζδ ηα ακςηένς μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα ιπμνμφκ κα ακαβκςνίζμοκ –κα δζαβκχζμοκ μνεά –

πνμζαμθέξ ζε ηδπεοηζηά, ηαθθςπζζηζηά ηαζ δεκδνχδεζξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ κα ιπμνμφκ κα πνμηείκμοκ 

ηδ ζςζηή ζηναηδβζηή ακηζιεηχπζζήξ ημοξ. 

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα έπμοκ: 

• ηαηακμήζεζ ηδκ έκκμζα ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ Φοημπαεμθμβίαξ εκ βέκεζ  

• ηαηακμήζεζ ηδ ζδιαζία ηδξ αζεέκεζαξ ζηδ θοημπαεμθμβία ηαζ εα είκαζ ζηακμί κα ακαβκςνίγμοκ 

αζεέκεζεξ, ηδ δζάβκςζδ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Οξηζκόο θαη Αληηθείκελν ηεο Φπηνπαζνινγίαο: Έκκμζα ηαζ μζημκμιζηή ζδιαζία ηςκ αζεεκεζχκ 

ηςκ θοηχκ. Ώίηζα ηςκ αζεεκεζχκ ηςκ θοηχκ. Ώπχθεζεξ απυ ηζξ αζεέκεζεξ. 

πκπησκαηνινγία: οιπηχιαηα, ζφκδνμια, ζδιεία, θακεάκμοζεξ ιμθφκζεζξ. 

Αίηηα ησλ αζζελεηώλ ησλ θπηώλ: ιφηδηεξ, βεκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιοηήηςκ, αζμθμβζηέξ ζπέζεζξ 

ιοηήηςκ-θοηχκ, ιμνθμθμβία ηαζ ακαημιία ιοηήηςκ, ιμνθέξ δζαθμνμπμζδιέκμο εαθθμφ, ενέρδ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

•Λήρδ απμθάζεςκ  

•Ώοηυκμιδ ενβαζία  

• Οιαδζηή ενβαζία  

• Παναβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

•Βνβαζία ζε δζεπζζηδιμκζηυ πενζαάθθμκ 



 

 

ιοηήηςκ, αφλδζδ ιοηήηςκ, ακαπαναβςβή ιοηήηςκ, ηαλζκυιδζδ ιοηήηςκ, εζδζηή ιοηδημθμβία.  

Πξνθαξπσηηθά θπηνπαζνγόλα: ααηηδνία, ιοημπθάζιαηα, νζηέηζζεξ, θακενυβαια πανάζζηα. 

Ηνινγία θπηώλ: ηνυπμζ ιεηάδμζδξ ηςκ θοηζηχκ ζχκ, ιδπακζηή ιεηάδμζδ ζημκ αβνυ, ιεηάδμζδ ιε 

έκημια, κδιαηχδεζξ, ιφηδηεξ, αβεκέξ πμθθαπθαζζαζηζηυ οθζηυ. 

Αίηηα κε κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ 

Παζνγέλεζε: ιυθοκζδ, επχαζδ, αφλδζδ ηαζ ακαπαναβςβή ημο παεμβυκμο, θοζζμθμβία ηδξ 

παεμβέκεζδξ, δνάζδ ημο παεμβυκμο, άιοκα ημο λεκζζηή. 

Δπηδεκηνινγία: Ώκάπηολδ ηδξ επζδδιίαξ, ζοιαμθή ημο παεμβυκμο ζηδκ ακάπηολδ ηδξ επζδδιίαξ, 

ζοιαμθή ημο λεκζζηή ζηδκ ακάπηολδ ηδξ επζδδιίαξ, ζοιαμθή ημο πενζαάθθμκημξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

επζδδιίαξ, δ επίδναζδ ημο ακενχπμο ζηδκ ακάπηολδ ηδξ επζδδιίαξ, ιέηνδζδ ηδξ επζδδιίαξ. 

Καηαπνιέκεζε αζζελεηώλ: ακηζιεηχπζζδ ηςκ αζεεκεζχκ ιε ακεεηηζηέξ πμζηζθίεξ, βεκεηζηή θφζδ ηδξ 

ακημπήξ, έηθναζδ ηδξ ακημπήξ, θυβμζ πμο επζαάθμοκ ηδκ πνήζδ ακεεηηζηχκ πμζηζθζχκ, πνυθδρδ 

αζεεκεζχκ, ιέηνα ηαηαζηνμθήξ ημο παεμβυκμο, πνμζηαζία ηςκ θοηχκ απυ ηα παεμβυκα, εεναπεία 

ηςκ αζεεκεζχκ, ηαηαπμθέιδζδ ζμθμβζηχκ αζεεκεζχκ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε Σ.Π.Δ ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ επηθνηλσλία κε 

θνηηεηέο.Τπνζηήξημε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο  

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e‐class. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 26 

Βνβαζία 40 

Μδ ηαεμδδβμφιεκδ ιεθέηδ 20 

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  Γθχζζα αλζμθυβδζδξ: εθθδκζηά. Μέεμδμξ αλζμθυβδζδξ: 

Βνςηήζεζξ ζφκημιδξ απάκηδζδξ, Βνβαζηδνζαηή Βνβαζία, 
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Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Βνςηήζεζξ ακάπηολδξ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 

1.Φπηνπαζνινγία, Σδάκνο Διεπζέξηνο Κ. Δθδόζεηο UNIBOOKS ΙΚΔ. Έθδνζε: 2ε έθδνζε 2017 

2.Φπηνπαζνινγία, George N. Agrios, Δθδόζεηο UTOPIA ΔΚΓΟΔΙ Μ. ΔΠΔ, 1ε Διιεληθή-5ε 

Ακεξηθαληθή/2015. 

- πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

ηαηηζηηθή 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυξ Κφηθμξ πμοδχκ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΏΐΟ-26-

B6 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 2ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΏΣΕΣΕΚΔ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ + ενβαζηήνζμ 3+1 5 

   



 

 

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

 

Γεκζημφ Τπμαάενμο / Ώκάπηολδξ Αελζμηήηςκ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

Αεκ απαζημφκηαζ 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΝΏΕ (ζηα ΒΛΛΔΝΕΚΏ) 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ, μ θμζηδηήξ/ηνζα ακαιέκεηαζ κα: 

 Μπμνεί κα δζαηνίκεζ ηα ζημπαζηζηά απυ ηα αζηζμηναηζηά θαζκυιεκα ηαζ πεζνάιαηα. 

 Μπμνεί κα πνδζζιμπμζεί ααζζηά ενβαθεία πζεακμηήηςκ ηαζ ααζζημφξ ηακυκεξ  ηαζ ιεευδμοξ 

απανίειδζδξ. 

 Ώκηζθαιαάκεηαζ ηδκ πναηηζηή αλία ηαζ ηδ ζδιαζία ηςκ πζεακμηήηςκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ 

ενιδκεία ζημπαζηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ πεζναιάηςκ. 

 Μπμνεί κα πενζβνάθεζ ηαζ κα πανμοζζάγεζ ζοκμπηζηά ηα δεδμιέκα πμο έπμοκ ζοβηεκηνςεεί  

απυ ηδκ παναηήνδζδ εκυξ θαζκυιεκμο ή ηδκ εηηέθεζδ εκυξ πεζνάιαημξ. 

 Μπμνεί κα ιεηαθνάζεζ έκα ενεοκδηζηυ ενχηδια ζε ηαηάθθδθμ (μοξ)  έθεβπμ (μοξ)  

οπμεέζεςκ, δμεέκηςκ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ημο ηνυπμο ζοθθμβήξ ημοξ (ημο πεζναιαηζημφ 

ζπεδίμο ή ημο ζπεδίμο δεζβιαημθδρίαξ) ηαζ εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο πενζεπμιέκμο ημο 

ιαεήιαημξ. 

 Μπμνεί κα εθανιυγεζ ζηαηζζηζημφξ εθέβπμοξ οπμεέζεςκ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεζ δζαζηήιαηα 

ειπζζημζφκδξ πμο επζθέβεζ βζα ηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ απυ πεζναιαηζηά ή 

δεζβιαημθδπηζηά δεδμιέκα (ηαζ εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο πενζεπμιέκμο ημο ιαεήιαημξ). 

 Έπεζ (επί)βκχζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ζηαηζζηζηχκ 

ιεευδςκ πμο επζθέβεζ ηαεχξ ηαζ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ εθέβπμο ηςκ πνμτπμεέζεςκ αοηχκ. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1) ηαηζζηζηή πνμζέββζζδ πνμαθδιάηςκ: ιζα ζφκημιδ βεκζηή επζζηυπδζδ.  

2) Πχξ απανζειμφιε (πμθθαπθαζζαζηζηή ανπή, απανίειδζδ δζαηάλεςκ, ιεηαεέζεςκ ηαζ 

ζοκδοαζιχκ).  

3) Δ έκκμζα  ηαζ ααζζηέξ Εδζυηδηεξ ηδξ πζεακυηδηαξ. 

4) Αεζιεοιέκδ πζεακυηδηα  (μνζζιυξ, πμθθαπθαζζαζηζηυξ ηφπμξ, εεχνδια μθζηήξ πζεακυηδηαξ, ηφπμξ 

 Ώκηζθαιαάκεηαζ ηαζ ενιδκεφεζ ζςζηά ηδ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα. 

 Μπμνεί κα δζαηοπχκεζ ζοιπενάζιαηα βζα ζημπαζηζηά θαζκυιεκα ηαζ πεζνάιαηα ηαζ κα ηα 

ενιδκεφεζ ζςζηά ηαζ ιε υνμοξ ημο θοζζημφ πνμαθήιαημξ ηαζ υπζ ηαη‟ ακάβηδ ιε πνήζδ 

ζηαηζζηζηήξ μνμθμβίαξ. 

 Έπεζ (επί)βκχζδ ηδξ ααεααζυηδηαξ (ηαζ ημο ιεβέεμοξ ηδξ) πμο ακαπυδναζηα ειπενζέπεηαζ 

ζηα ζοιπενάζιαηα πμο αθμνμφκ ζημπαζηζηά θαζκυιεκα ηαζ πεζνάιαηα. 

 Μπμνεί κα ηνίκεζ ηαζ κα αλζμθμβεί ζζπονζζιμφξ ηαζ ζοιπενάζιαηα πμο ααζίγμκηαζ ζε 

πεζναιαηζηά ή δεζβιαημθδπηζηά δεδμιέκα. 

 Μπμνεί κα επζθέβεζ ηαζ κα εθανιυγεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ ιεευδμοξ ζηαηζζηζηήξ 

ζοιπεναζιαημθμβίαξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ιζαξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ 

(εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο πενζεπμιέκμο ημο ιαεήιαημξ). 

 Έπεζ βκχζδ ηςκ εειάηςκ δεμκημθμβίαξ ηαζ δεζηήξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοθθμβή ηαζ πνήζδ 

δεδμιέκςκ ηαζ ηδ δδιμζζμπμίδζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ πμο ελάβμκηαζ απυ αοηά. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Ώοηυκμιδ ενβαζία. 

Οιαδζηή ενβαζία. 

Βνβαζία ζε δζεεκέξ πενζαάθθμκ. 

Πνμαβςβή ηδξ δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ. 

Βθανιμβή ηδξ βκχζδξ ζηδκ πνάλδ. 



 

 

ημο Bayes), ακελανηδζία. 

5) Σοπαίεξ ιεηααθδηέξ (ζοκάνηδζδ ηαηακμιήξ ηοπαίαξ ιεηααθδηήξ, δζαηνζηέξ ηαζ ζοκεπείξ ηοπαίεξ 

ιεηααθδηέξ, ζοκάνηδζδ πζεακυηδηαξ δζαηνζηήξ ηοπαίαξ ιεηααθδηήξ, ζοκάνηδζδ ποηκυηδηαξ 

ζοκεπμφξ ηοπαίαξ ιεηααθδηήξ,  ιέζδ ηζιή ηαζ δζαηφιακζδ δζαηνζηήξ ηαζ ζοκεπμφξ ηοπαίαξ 

ιεηααθδηήξ).  

6) Βζδζηέξ δζαηνζηέξ ηαηακμιέξ (Bernoulli, Αζςκοιζηή, Poisson) 

7) Βζδζηέξ ζοκεπείξ ηαηακμιέξ (Κακμκζηή). 

8) Κεκηνζηυ μνζαηυ εεχνδια. 

9) Ώπυ ηζξ πζεακυηδηεξ ζηδ ζηαηζζηζηή.  

10) Πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή (πίκαηαξ ηαηακμιήξ ζοπκμηήηςκ, ανζειδηζηά πενζβναθζηά ιέηνα, 

νααδυβναιια, ηοηθζηυ δζάβναιια, εδηυβναιια, ζζημβνάιιαηα). 

11) Καηακμιέξ δεζβιαημθδρίαξ. 

12) Βηηζιδηζηή (ζδιεζαηή εηηίιδζδ, ζδζυηδηεξ εηηζιδηνζχκ, εηηίιδζδ ιε δζάζηδια ειπζζημζφκδξ (α) 

βζα ημκ ιέζμ εκυξ πθδεοζιμφ (α) βζα ηδ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ δφμ πθδεοζιχκ ιε ακελάνηδηα 

δείβιαηα ηαζ ιε γεοβανςηέξ παναηδνήζεζξ  (β) βζα ημ πμζμζηυ  εκυξ (δζςκοιζημφ) πθδεοζιμφ δ) 

βζα ηδ δζαθμνά δφμ πμζμζηχκ). 

12) ηαηζζηζημί έθεβπμζ ( (α) βζα ημκ ιέζμ εκυξ πθδεοζιμφ (α) βζα ηδ ζφβηνζζδ ηςκ ιέζςκ δφμ 

πθδεοζιχκ ιε ακελάνηδηα δείβιαηα ηαζ ιε γεοβανςηέξ παναηδνήζεζξ  (β) βζα ημ πμζμζηυ εκυξ 

(δζςκοιζημφ) πθδεοζιμφ ηαζ (δ) βζα ηδ ζφβηνζζδ δφμ πμζμζηχκ). 

13) Ώκάθοζδ δζαηφιακζδξ ((α) ιε έκακ πανάβμκηα (α) ιε δφμ πανάβμκηεξ ιε ηαζ πςνίξ 

αθθδθεπίδναζδ). 

14) Έθεβπμξ  X
2
  (ηαθήξ πνμζανιμβήξ, ακελανηδζίαξ). 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ Σ.Π.Β. ζηδ Αζδαζηαθία 

Υνήζδ Σ.Π.Β. ζηδκ επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ 

Υνήζδ Σ.Π.Β. ζηδκ Ώλζμθυβδζδ ηςκ Φμζηδηχκ 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηήνζμ 13 

Βνβαζία 50 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 23 

ύλνιν Μαζήκαηνο 125 
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θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Γναπηή Βλέηαζδ ιε:  

     Βνςηήζεζξ φκημιδξ Ώπάκηδζδξ, 

     Βνςηήζεζξ Πμθθαπθήξ Βπζθμβήξ, 

Βπίθοζδ αζηήζεςκ ή/ηαζ πνμαθδιάηςκ. 

 

Γναπηή Βνβαζία. 

Πνμθμνζηή Βλέηαζδ(βζα άημια ιε δοζθελία). 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 

- ΓΏΥΏΡΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΟΤΛΏ, "ηαηζζηζηή Συιμξ Ώ", Βηδυηδξ "μθία" Ώκχκοιδ Βηδμηζηή & 

Βιπμνζηή Βηαζνεία, 2018. 

- Νζηήηαξ Π., "Βζζαβςβή ζηδ ηαηζζηζηή Ώκάθοζδ Πεζναιαηζηχκ Αεδμιέκςκ", Βηδυηδξ θβα 

ζιχκδ, 2013. 

- ηάιμο Γεχνβζμξ, "Οζημθμβία", Βηδυηδξ Γήηδ Πεθαβία & ζα Ε.Κ.Β., 2009. 

- TintleL. Nathan,ChanceL. Beth, CobbWGeorge, "Βζζαβςβή ζηζξ ηαηζζηζηέξ Ένεοκεξ", Βηδυηδξ Γ. 

ΑΏΡΑΏΝΟ ΚΏΕ ΕΏ Β.Β., 2021. 

 

Δμάκελν 3
ν
 

Φπζηθνρεκεία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-31-

Γ1 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
μ
 



 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΦΤΕΚΟΥΔΜΒΕΏ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθμνεξ ιμνθεξ δζδαζηαθίαξ 4 5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΕΑΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΟΥΕ 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

- 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Μεηα ημ ηεθμξ ημο ιαεδιαημξ μζ θμζηδηέξ ηαηακμμφκ απθα θοζζημπδιζηα θαζκμιεκα, επζθομοκ 

ζοκδεαζηζηεξ θοζζημπδιζηεξ αζηδζεζξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 
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Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ, Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ, Λήρδ απμθάζεςκ, Οιαδζηή ενβαζία, Πανάβςβή 

κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Iδζυηδηεξ, δμιή ηαζ ιεηααμθέξ ηςκ ηνζχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ φθδξ. Aλζχιαηα ηδξ εενιμδοκαιζηήξ ηαζ 

εθανιμβέξ αοηχκ. Θενιμδοκαιζηέξ ζοκανηήζεζξ ηαζ ελζζχζεζξ. Aνπέξ ηαζ κυιμζ ηδξ εενιμπδιείαξ 

ηαζ εθανιμβέξ αοηχκ. Θενιμδοκαιζηή ζζμννμπία ζηα θοζζημπδιζηά ζοζηήιαηα. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, Αζαθέλεζξ 

 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ πανμοζζάζεςκ Power point 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 52 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 23 

οββναθδ ενβαζζςκ 50 

  

  



 

 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Γζα ημ ενβαζηδνζαηυ ιάεδια: 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (70%) ηαζ ιέζμξ υνμξ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ ακαθμνχκ (30%) 

Γζα ημ εεςνδηζηυ ιάεδια: 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ  

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

A.M. Halpern “Experimental Physical Chemistry”, 2nd ed., Prentice Hall 1997, ISBN: 0136542034. 

J.M. Smith and H.C. Van Ness, “ Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics”, McGraw 

Hill, NY, 1987. 

Physical Chemistry, I.N. Levine (McGraw Hill 2001). 

Physical Chemistry, G.W. Castellan (Addison – Wesley 1990). 

R.A. Alberty, R.J. Silbey, “Physical Chemistry”, 2nd edition J.Wiley & Sons Inc., 1997. 

 

Γελεηηθή 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-32-

Γ2 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3ν 
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ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Γεκεηζηή  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Γεκζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.emt.ihu.gr/main/portfolio.php 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ώπμζημπεί ζηδκ εηιάεδζδ ηςκ ααζζηχκ ανπχκ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ, ηζξ ακαθμβίεξ ηθδνμκυιδζδξ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΔΥ

ΟΜΔΝΟ 

ΜΑΘΖ

ΜΑΣΟ 

ΐαζζηέξ ανπέξηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ. 

Ώκαθμβίεξ ηθδνμκυιδζδξ ηδξ παναηηδνζζηζηχκ. 

Ώθθδθμεπίδναζδ βμκζδίςκ. 

Αμιζηέξ αθθαβέξ ηςκ πνςιμζςιάηςκ. 

Φοθμζφκδεηδ ηθδνμκμιζηυηδηα. 

Γεκεηζηή ηςκ ζχκ ηαζ ααηηδνζδίςκ. 

Λφζδ αζηήζεςκ βεκεηζηήξ ζηα ακςηένς 6 πεδία. 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ ή ελ απμζηάζεςξ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε ηνπ Eclass 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

Γξαζηεξηόηεηα Φόξηνο Δξγαζίαο 

ηδξ παναηηδνζζηζηχκ, ηδκ αθθδθμεπίδναζδ βμκζδίςκ, ηζξ δμιζηέξ αθθαβέξ ηςκ πνςιμζςιάηςκ, ηδκ 

θοθμζφκδεηδ ηθδνμκμιζηυηδηα, ηδκ βεκεηζηή ηςκ ζχκ ηαζ ααηηδνζδίςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

Απηόλνκε εξγαζία  

Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
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θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ ηαζ θφζδ 

αζηήζεςκ 

39 

Βνβαζία 51 

  

  

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 100 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Σεθζηέξ ελεηάζεζξ 80% 

Βνβαζία 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: iGenetics. P.J. Russell 

- πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Δδαθνινγία 

ΓΔΝΗΚΑ 



 

 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

TBO-33-Γ3 ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
μ
 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΒΑΏΦΟΛΟΓΕΏ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε 

δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο 

Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία 

γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο 

ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 2 (εεςνία) + 2 

(ενβαζηήνζμ) 

5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο 

θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, 

εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

Eζδζημφ Yπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

Κακέκα 

ΓΛΩΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηά 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ 

ERASMUS  

Ναζ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=11 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
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Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σμ ιάεδια δζδάζηεζ ηζξ ααζζηέξ ιέεμδμζ βζα ηδκ ζςζηή δζαπείνζζδ ηςκ δαζζηχκ εδάθςκ ζημκ 

Βθθαδζηυ πςνμ. 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ιαεμφκ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα ημ έδαθμξ, ηδκ δδιζμονβία ημο ηαζ  

ηζξ ζδζυηδηεξ ημο ηαζ ηδκ ζςζηή δζαπείνζζδ ημο. 

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μ θμζηδηήξ / ηνζα εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 ακαβκςνίζμοκ ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ εδαθμοξ, ηζξ ζδζμηδηέξ ημοξ ηθπ. 

 πνμζηαηέρμοκ ημ έδαθμξ απμ δζάθμνμοξ ηζκδφκμοξ 

 κα αολήζμοκ ηδκ παναβςβζηυηδηα ημο εδάθμοξ 

 δζαπεζνζζημφκ ημ έδαθμξ βζα ηδκ αφλδζεζ παναβςβήξ λφθμο 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Ώοηυκμιδ Βνβαζία, Οιαδζηή ενβαζία, Βηηέθεζδ εδαθζηχκ πεζναιάηςκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Ονοηηά ηαζ πεηνχιαηα απυ ηα μπμία ζπδιαηίγεηαζ ημ έδαθμξ ηαζ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημ δάζμξ. 

πδιαηζζιυξ εδαθχκ. Φοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ εδαθχκ. Υδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ εδαθχκ. Ονβακζζιμί ημο 

εδάθμοξ. Ονβακζηή μοζία. Ααζζηυξ ηάπδηαξ. Ααζζηά εδάθδ ηαζ οδνμθμβζηυξ ηφηθμξ. Οζ ζοκέπεζεξ 

μνζζιέκςκ δζαπεζνζζηζηχκ ιέηνςκ ηαζ ηςκ πονηαβζχκ ζημ δαζζηυ έδαθμξ. Βδάθδ δαζζηχκ θοηςνίςκ. 

Σαλζκυιδζδ εδαθχκ ηαζ δαζζηχκ ηυπςκ. Ώκαηφηθςζδ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ. 



 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ  

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 26 

Ώημιζηέξ Βνβαζηδνζαηέξ 

Άζηδζεζξ 

26 

Βνβαζία 50 

  

  

  

  

  

Ώοημηεθήξ Μεθέηδ 23 

φκμθμ Μαεήιαημξ  125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

Σεθζηή ελέηαζδ πμο πενζθαιαάκεζ: 

- Βνςηήζεζξ φκημιδξ Ώπάκηδζδξ 

- Λφζεζξ αζηήζεςκ 

Βνβαζία 
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θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. Ααζζηή Βδαθμθμβία,  ΐφνςκ Σάκημξ, Ώεακάζζμξ Γ. Παπασςάκκμο, Παπαζςηδνίμο, 2006 

 

Ακπεινπξγία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ  ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ  

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-34-

Γ4 
ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3

ν
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΏΜΠΒΛΟΤΡΓΕΏ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ   2  3 

Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 1  

   

ύλνινλ 3  

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

 

ΓΒΝΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΝΏΕ (ζηα ΒΛΛΔΝΕΚΏ ηαζ ΏΓΓΛΕΚΏ) 



 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα βκςνίζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ θεζημονβίεξ αφλδζδξ ηαζ ακάπηολδξ ημο 

αιπεθζμφ ηαζ κα ιπμνμφκ κα ηζξ ζοκδέζμοκ ιε ηζξ ιμνθμθμβζηέξ – ακαημιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ 

αθαζηδηζηχκ ηαζ ακαπαναβςβζηχκ μνβάκςκ ημο. Εδζαίηενδ έιθαζδ δίκεηαζ ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ ημο 

ιεηααμθζζιμφ ηδξ αιπέθμο ηαζ ζηδκ ακηαπυηνζζδ ημο θοημφ ζημοξ δζάθμνμοξ αζμηζημφξ – ααζμηζημφξ 

πανάβμκηεξ, χζηε κα ιπμνμφκ μζ πηοπζμφπμζ κα αλζμθμβμφκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ αιπέθμο ζηζξ εηάζημηε 

πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ιε ζηυπμ ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ζηαθοθζχκ ηαζ ημο 

παναβυιεκμο μίκμο. οκαημθμφεςξ, ημ ιάεδια απμζημπεί κα ιεηαδχζεζ ζημοξ ζπμοδαζηέξ ηζξ 

απαζημφιεκεξ βκχζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ εβηαηάζηαζδ, ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ ζοκηήνδζδ εκυξ 

αιπεθχκα, έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ηαθθζενβμφκ ηδκ άιπεθμ ζε δζαθμνεηζηά μζημζοζηήιαηα, 

εθανιυγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηα ηαηαθθδθυηενα ζπήιαηα ιυνθςζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηδξ αθάζηδζδξ 

(ηθάδεια) ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία ηαζ ημ εδαθμηθζιαηζηυ πενζαάθθμκ, επζηοβπάκμκηαξ ιζα ορδθήξ 

πμζυηδηαξ παναβςβή. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 
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Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ  

Ώοηυκμιδ ενβαζία  

Οιαδζηή ενβαζία  

εααζιυξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

Άζηδζδ ηνζηζηήξ ηαζ αοημηνζηζηήξ  

Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΒΕΏΓΧΓΔ:  

Πνμέθεοζδ ηδξ αιπέθμο -Δ αιπεθμονβία ζηδκ εθθδκζηή ανπαζυηδηα- Δ ζοιαμθή ηδξ αιπέθμο ζηδκ 

αζζεδηζηή ημο αβνμηζημφ ημπίμο ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ- Δ αιπεθμονβία ζηδκ Βθθάδα 

ηαζ ημκ ηυζιμ - Παναβςβζηέξ πμζηζθίεξ αιπέθμο- Καθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ ηαζ παναβςβή 

αιπεθμονβζηχκ πνμσυκηςκ - Ώιπεθμονβζηά πνμσυκηα-Πνμαθήιαηα ηαζ πνμμπηζηέξ ημο εθθδκζημφ 

αιπεθχκα.  

ΜΟΡΦΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΏΝΏΣΟΜΕΏ ΣΔ ΏΜΠΒΛΟΤ:  

Ρίγα-ΐθαζηυξΦφθθα-Έθζηεξ-Σαλζακεία-Άκεμξ-ηαθοθή-Ράβα-Πμδίζημξ-Γίβανημ (Πνμέθεοζδ - 

Αζάηνζζδ – ΡυθμξΜμνθμθμβία-Ώκαημιία)- Οθεαθιμί ηδξ αιπέθμο -Οθεαθιμί ημο αθαζημφ-

Βπάηνζμξμθεαθιυξ, Πθεονζημί μθεαθιμί- Οθεαθιμί ηδξ ηθδιαηίδαξ (Ώκαημιία-Γμκζιυηδηα-

Αζάηνζζδ ηαζ αλζμθυβδζδ θακεακυκηςκ μθεαθιχκ ηθδιαηίδαξ).  

ΦΤΕΟΛΟΓΕΏ ΏΜΠΒΛΟΤ: 

Ώφλδζδ ηαζ ακάπηολδ – θοημμνιυκεξ. Φςημζφκεεζδ – ακαπκμή. Ώβςβή κενμφ – δζαπκμή. φζηαζδ 

ηδξ νάβαξ.  

ΒΣΔΕΟ ΚΤΚΛΟ ΐΛΏΣΔΔ:  

Βζζαβςβή-Βηαθάζηδζδ ηςκ μθεαθιχκ ηδξ αιπέθμο (Ααηνφννμζα- Φαζκμθμβία-Βηαθάζηδζδ ηςκ 

θακεακυκηςκ μθεαθιχκ ηδξ ηθδιαηίδαξ- Βηαθάζηδζδ ηςκ ηαποθοχκ ηαζ θακεακυκηςκ μθεαθιχκ 

ημο αθαζημφ)- Ώφλδζδ Αζαθμνμπμίδζδ ηςκ αθαζηχκ-Φοθθυπηςζδ- Λήεανβμξ θακεακυκηςκ 

μθεαθιχκ.  

ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΠΏΡΏΓΧΓΕΚΟΤ ΏΜΠΒΛΧΝΏ:  

Βζζαβςβή- Κθίια- Ώλζμθυβδζδ πενζμπήξ. Δ έκκμζα ημο „terroir‟. ΐζμηθζιαηζημί δείηηεξ -Κθζιαηζηή 

αθθαβή ηαζ ακαπηολζαηή αιπεθμονβία-Έδαθμξ -Βπζθμβή πμζηζθίαξ ηαζ οπμηεζιέκμο αιπέθμο- 

πεδζαζιυξ παναβςβζημφ αιπεθχκα- Ώκαιπέθςζδ- Υςνμηαλζηή δζάνενςζδ αιπεθχκα -οζηήιαηα 

οπμζηφθςζδξ – Φφηεοζδ- Φφηεοζδ κέμο αιπεθχκα. Ώιπεθμονβία αηνζαείαξ.  

ΚΛΏΑΒΜΏ ΣΔ ΏΜΠΒΛΟΤ:  

Βζζαβςβή-Κθάδεια ηαζ ζπήιαηα ιυνθςζδξ ηςκ πνέικςκ-Φοζζηά παναηηδνζζηζηά ημο θοθθχιαημξ. 

πήιαηα ιυνθςζδξ ηςκ πνέικςκ ηαζ Κνζηήνζα επζθμβήξ-Μεεμδμθμβία ηαζ ηεπκζηέξ ιυνθςζδξ ηςκ 

πνέικςκ ζηα δζάθμνα ζοζηήιαηα- Κθάδεια ηανπμθμνίαξ-Βπίδναζδ ημο ηθαδέιαημξ ζηδκ 

εηαθάζηδζδ ηςκ θακεακυκηςκ μθεαθιχκ ηαζ ηδκ ηανπμθμνία ηςκ πνέικςκ-Καηεοεοκηήνζεξ ανπέξ 

ηθαδέιαημξ. οζηήιαηα ηαζ ηνζηήνζα επζθμβήξ ηθαδέιαημξ ηανπμθμνίαξ- Ώκακέςζδ αναπζυκςκ ηαζ 

ημνιμφ. Βπμπή εηηέθεζδξ πεζιενζκμφ ηθαδέιαημξ ηανπμθμνίαξ-πήιαηα ιυνθςζδξ ηαζ ηθάδεια 

ηανπμθμνίαξ ημο εθθδκζημφ αιπεθχκα. 

ΚΏΛΛΕΒΡΓΔΣΕΚΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ: 

Αζαπείνζζδ εδάθμοξ, θίπακζδ – ενέρδ, άνδεοζδ, ηνφβμξ 

ΏΝΏΠΏΡΏΓΧΓΔ ΏΜΠΒΛΟΤ – ΕΣΟΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΏ ΏΜΠΒΛΟΤ 

ΚΛΧΝΕΚΔ ΒΠΕΛΟΓΔ 



 

 

ΒΠΒΕΑΕΞΔ ΣΡΟΠΧΝ ΏΝΏΓΔΣΔΔ ΥΒΣΕΚΧΝ ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΚΧΝ ΘΒΜΏΣΧΝ ΣΟ 

ΑΕΏΑΤΚΣΤΟ ΣΏ ΏΓΓΛΕΚΏ ΚΏΕ ΒΠΒΞΔΓΔΔ ΣΔ ΑΟΜΔ ΣΔ ΠΏΓΚΟΜΕΏ 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ ΏΛΛΏ ΚΏΕ ΣΤΛ ΠΏΡΏΘΒΔ Β ΜΕΏ ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ αίεμοζα(Πξόζσπν κε πξόζσπν) 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

 

Υνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ δζδαζηαθίαξ, PowerPoint, 

Δθεηηνμκζηή επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

ΑΕΏΛΒΞΒΕ 26 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΏ 13 

ΒΡΓΏΕΏ 40 

  

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 79 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

---Οζ θμζηδηέξ εκδιενχκμκηαζ βζα ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ 

ημο ιαεήιαημξ ηαηά ηδκ έκανλδ ηάεε ελαιήκμο. 

ημ ζεσξεηηθό κέξνο ημο ιαεήιαημξ ενςηήζεζξ ζφκημιδξ 

απάκηδζδξ 

1. Ώημιζηή ή μιαδζηή ενβαζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ελαιήκμο 70% 

2. Σεθζηή ελέηαζδ εθ υθδξ ηδξ φθδξ 30% 

ημ εξγαζηήξην 

1. Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ελαιήκμο 30% 

2. Σεθζηή ελέηαζδ εθ υθδξ ηδξ φθδξ  70% 
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Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

1. ΏΜΠΒΛΟΤΡΓΕΏ / Μακυθδξ Ν. ηαοναηάηδξ, Κςδζηυξ ΐζαθίμο ζημκ Βφδμλμ: 

86200884, Έηδμζδ: ΠΡΧΣΔ/2019, ISBN: 978-618-5252-15-1, Βηδυηδξ: ΒΜΐΡΤΟ 

ΒΜΠΟΡΕΚΔ ΒΚΑΟΣΕΚΔ ΜΟΝ. ΕΚΒ 

2. ΏΜΠΒΛΟΤΡΓΕΏ. Ν.Ώ.Νζημθάμο, Κςδζηυξ ΐζαθίμο ζημκ Βφδμλμ: 94645186. ISBN: 

978-960-357-136-0. Αζαεέηδξ (Βηδυηδξ): Υνζζηίκα ηαζ ΐαζζθζηή Κμνδαθή Ο.Β. 

3. ΓΏΛΏΣΔ, ΐ., ΓΏΝΧΣΏΚΔ, Α., ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΕΑΟΤ, Β.Ε., ΜΏΝΒΣΏ, Ε., 

ΡΟΤΜΠΒΛΏΚΔ-ΏΓΓΒΛΏΚΔ, ΚΏΛΛΕΟΠΔ Ώ. Φοζζμθμβία Φοηχκ: Ώπυ ημ ιυνζμ ζημ 

πενζαάθθμκ, Πακ/ηέξ Βηδυζεζξ Κνήηδξ 2003 

4. Κμονηίδμο-Σφιπα Π. διεζχζεζξ Μμνθμθμβίαξ ηαζ Φοζζμθμβίαξ Ώιπέθμο, ΣΒΕ Ώεήκαξ, 

1977. 

οκαθήεπζζηδιμκζηάπενζμδζηά: 

Australian Journal of Grape and Wine Research 

American Journal of Oenology and Viticulture 

Journal of Wine Research  

 

ύζηαζε θαη αλάιπζε γιεπθώλ θαη νίλσλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-35-

Γ5 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
Ο

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ φζηαζδ & Ώκάθοζδ Γθεοηχκ ηαζ Οίκςκ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΕΏΛΒΞΒΕ 2 5 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΒ ΏΚΔΒΕ 2  

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  



 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΜΒ (εζδίηεοζδξ) 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΝΏΕ (ΣΏ ΏΓΓΛΕΚΏ) 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/FD178/ 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Μέζα απυ ημ εεςνδηζηυ ημιιάηζ ημο ιαεήιαημξ αοημφ μζ ζπμοδαζηέξ εα ελμζηεζςεμφκ ζε αάεμξ ιε 

ηδκ ζδζαίηενα πμθφπθμηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ βθεοηχκ ηαζ ηςκ μίκςκ. 

Θα ηαηακμήζμοκ ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηυζμ ηδξ ηάεε πδιζηήξ έκςζδξ ή μιάδαξ εκχζεςκ 

λεπςνζζηά υζμ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ δζάθμνςκ εκχζεςκ ή μιάδςκ εκχζεςκ 

ιεηαλφ ημοξ. 

Μέζα απυ ηδκ ααεφηενδ βκχζδ αοημφ ημο ιαεήιαημξ μζ ζπμοδαζηέξ εα ιπμνέζμοκ κα ηαηεοεφκμοκ 

ηζξ μζκμπμζήζεζξ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα πνμηνίκμοκ – ή ακηίεεηα απμηνέρμοκ – ηδκ ζφκεεζδ ή ηαζ 

ηδκ έηθναζδ επζεοιδηχκ ή ακεπζεφιδηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ ακηίζημζπα. 

Θα απμηηήζμοκ πανάθθδθα ηδκ ζηακυηδηα κα ακηζθαιαάκμκηαζ, ιέζα απυ ηδκ πδιζηή ζφζηαζδ εκυξ 

μίκμο, ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημ ζζημνζηυ, ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηδκ μνβακμθδπηζηή ακηαπυηνζζδ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο μίκμο. 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 Γκςνίγμοκ ζε αάεμξ ηδκ πμθφπθμηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ βθεοηχκ ηαζ ηςκ μίκςκ. 

 Καηακμμφκ ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηυζμ ηδξ ηάεε πδιζηήξ έκςζδξ ή μιάδαξ 

εκχζεςκ λεπςνζζηά υζμ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ δζάθμνςκ εκχζεςκ ή 

μιάδςκ εκχζεςκ ιεηαλφ ημοξ. 
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 Μπμνέζμοκ κα ηαηεοεφκμοκ ηζξ μζκμπμζήζεζξ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα πνμηνίκμοκ – ή 

ακηίεεηα απμηνέρμοκ – ηδκ ζφκεεζδ ή ηαζ ηδκ έηθναζδ επζεοιδηχκ ή ακεπζεφιδηςκ 

πδιζηχκ εκχζεςκ ακηίζημζπα. 

 Ώκηζθαιαάκμκηαζ, ιέζα απυ ηδκ πδιζηή ζφζηαζδ εκυξ μίκμο, ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημ 

ζζημνζηυ, ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηδκ μνβακμθδπηζηή ακηαπυηνζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο μίκμο. 

 Βίκαζ ελμζηεζςιέκδ ιε ηδκ ακάβκςζδ/ηαηακυδζδ επζζηδιμκζηχκ ενβαζζχκ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Λήςε απνθάζεσλ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΘεσξεηηθόΜέξνο Μαζήκαηνο 

1. λζκδ ζφζηαζδ ηςκ βθεοηχκ & μίκςκ. Οζ δζάθμνεξ ιμνθέξ μλφηδηαξ. Δ έκκμζα ημο pH ηαζ μζ 

εθανιμβέξ ηδξ. Πηδηζηήμλφηδηα. Οίκςκ. 

2. Σα μνβακζηά μλέα ηςκ βθεοηχκ & μίκςκ. Σα ααζζηά μνβακζηά μλέα. Ο ιδπακζζιυξ 

ηνοζηάθθςζδξ & ηαηααφεζζδξ ηςκ αθάηςκ ημο ηνοβζημφ μλέμξ. 

3. Οζ αθημυθεξ ηαζ άθθεξ πηδηζηέξ εκχζεζξ. Δ αζεοθζηή αθημυθδ. Άθθεξ απθέξ αθημυθεξ. Οζ 

πμθουθεξ. Σα θζπανά μλέα. Οζ εζηένεξ. Οζ αθδεΰδεξ, ηεηυκεξ &θαηηυκεξ. 

4. Σα ζάηπανα. Γθοηυγδ ηαζ Φνμοηηυγδ. Σα άθθα ζάηπανα. Οζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ 

ζαηπάνςκ. Σα πανάβςβα ηςκ ζαηπάνςκ. Οζελςηοηηανζημί πμθοζαηπανίηεξ 



 

 

ηςκιζηνμμνβακζζιχκ. 

5. Κμθθμεζδή ιεβαθμιυνζα βθεφημοξ. Πδηηίκεξ ηαζ πμθογαπανίηεξ. Πδηηζκμθοηζηάέκγοια. 

6. Οζ αγςημφπεξ εκχζεζξ. Οζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ημο Ώγχημο ζηα βθεφηδ ηαζ ημοξ μίκμοξ. Σα 

αιζκμλέα. Οζ πνςηεΎκεξ ηαζ μ ιδπακζζιυξ ημο πνςηεσκζημφ εμθχιαημξ. ΐζμθμβζηέξ αιίκεξ. 

7. Σα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά. Δ θφζδ, μ παναηηήναξ ηαζ μ ζδζυηδηεξ πμο μθείθμκηαζ ζηδκ δμιή 

ηςκ πμθοθαζκμθζηχκ εκχζεςκ. 

8. Ώκεμηοάκεξ ηαζ ηακίκεξ ηςκ ενοενχκ μίκςκ. Δ αζμζφκεεζδ ηςκ ακεμηοακχκ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ςνίιακζδξ ηςκ ζηαθοθζχκ. Δ εηποθζζιαηζηυηδηα ηςκ ακεμηοακχκ ηαζ ηςκ 

ηακζκχκ ηαηά ηδκ μζκμπμίδζδ. 

9. Υδιζηέξ ηαζ μνβακμθδπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ακεμηοακχκ ηαζ ηςκ ηακζκχκ. Οζ πδιζηέξ 

ακηζδνάζεζξ ηςκ πμθοθαζκμθζηχκ εκχζεςκ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ ηαζ παθαίςζδ ηςκ μίκςκ. Σμ 

πνχια ηςκ μίκςκ. Δ ηαηααφεζζδ ηςκ πνςζηζηχκ μοζζχκ & δ ζηαεενυηδηα ημο πνχιαημξ 

ηςκ ενοενχκ μίκςκ. 

10. Ο εεζχδδξ ακοδνίηδξ ζηα βθεφηδ ηαζ ζημοξ μίκμοξ. Μμνθέξ εεζχδμοξ. πέζδ ηςκ ιμνθχκ 

εεζχδμοξ ιε ημ pH ημο μίκμο. 

11. Ώκυνβακα ζοζηαηζηά βθεοηχκ & μίκςκ. Σμ ζηενευ οπυθεζιια. Δ ηέθνα. Σα ακζυκηα. Σα 

ηαηζυκηα. 

12. Ο ζίδδνμξ ηαζ μ ιδπακζζιυξ ημο εμθχιαημξ ζζδήνμο. Ο παθηυξ ηαζ μ ιδπακζζιυξ ημο 

εμθχιαημξ παθημφ. Σα αανέα ιέηαθθα. 

13. Οζ εκχζεζξ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηα πνςημβεκή – πμζηζθζαηά – ανχιαηα. Σα ηενπέκζα. Σα 

πανάβςβα C 13. Οζ ιεεμλο – ποναγίκεξ. Οζ εκχζεζξ εείμο. Δ ελέθζλδ ηςκ πνςημβεκχκ 

ανςιάηςκ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ ηαζ παθαίςζδ ηςκ μίκςκ. 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ποηκυηδηαξ ζε βθεφηδ ηαζ μίκμοξ. Μέεμδμζ: οκήεδξ (ποηκυιεηνα) ηαζ 

Ώκαθμνάξ (Λφηδεμξ), οπμθμβζζιυξ γαπάνςκ απυ ιέηνδζδ ηδξ ποηκυηδηαξ. 

2. Ώκαθοηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ακαβχκηςκ γαπάνςκ: α) ιέεμδμξ Lane – Eynon, α) ιέεμδμξ Luff 

– School. 

3. Πνμζδζμνζζιυξ ηενεμφ Τπμθείιιαημξ ζε βθεφηδ ηαζ μίκμοξ. 

4. Ώθημυθεξ Ώ: Πνμζδζμνζζιυξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ ιε: α) αναζυιεηνα, α) Λφηδεμ, β) 

μλείδςζδ (πδιζηυξ πνμζδζνζζιυξ). 

5. Ώθημυθεξ ΐ: Μεεακυθδ, Ώκχηενεξ αθημυθεξ (n – πνμπακυθδ, ζζμαμοηακυθδ, αιοθζηή 

αθημυθδ, ζζμαιοθζηή αθημυθδ), βθοηενυθδ, 2,3 αμοηακμδζυθδ. 

6. Ολέα βθεφημοξ ηαζ μίκμο Ώ‟: Οβημιεηνμφιεκδ ηαζ εκενβυξ μλφηδηα (pH). Ονζζιυξ ηαζ 

ζδιαζία ηδξ πηδηζηήξμλφηδηαξ ζηα μζκζηά πνμσυκηα. 

7. Ολέα βθεφημοξ ηαζ μίκμο ΐ‟: Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ μλέςκ: ηνοβζηυ, ιδθζηυ ηαζ βαθαηηζηυ. 

8. Πνμζδζμνζζιυξ ημο εεζχδμοξ ακοδνίηδ ζηα μζκζηά πνμσυκηα: Ώ: οκήεδξ ιέεμδμξ, ΐ: 

Μέεμδμξ ακαθμνάξ (ζοζηεοή εεζχδμοξ). 

9. Φαζκμθζηά ζοζηαηζηά ηςκ μίκςκ. Ώκεμηοάκεξ (Υνςιαηζηά παναηηδνζζηζηά). Σακκίκεξ, 
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Λμζπά θαζκμθζηάζοζηαηζηά. 

10. Ώκυνβακα ζοζηαηζηά βθεοηχκ ηαζ μίκςκ: Πνμζδζμνζζιυξ ηέθναξ ζημοξ μίκμοξ. 

Ώθηαθζηυηδηα ηδξηέθναξ. 

11. Ώγςημφπα ζοζηαηζηά βθεοηχκ ηαζ μίκςκ. ΠνςηεΎκεξ, Ώιζκμλέα, ΐζηαιίκεξ, ΐζμθμβζηέξ 

Ώιίκεξη.θ.π. 

12. Καναμκοθζηέξ εκχζεζξ βθεοηχκ ηαζ μίκςκ: Ώηεηαθδετδδ, αηεημίκδ, δζαηεηφθζμ. 

Πνμζδζμνζζιμί: Βκγοιαηζηυξ, Φαζιαημθςημιεηνζηυξ, Ώένζμξ πνςιαημβνάθμξ. 

13. Βζηένεξ ηςκ μίκςκ. διαζία ηςκ εζηένςκ ζημοξ μίκμοξ ηαζ πνμζδζμνζζιυξ αοηχκ ιε αένζμ 

πνςιαημβναθία. 

14. Πνςημβεκή ανςιαηζηά ζοζηαηζηά ηςκ μίκςκ: Σενπέκζα. Πνμζδζμνζζιυξιε 

αένζμπνςιαημβνάθμ. 

15. Ώνχιαηα παθαίςζδξ. Βκχζεζξ λφθμο, Βοβεκυθδ, ΐακζθίκδ. Πνμζδζμνζζιυξιε αένζμ 

πνςιαημβνάθμ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ηδ δζδαζηαθία, ζηδκ ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ 

επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ (ιέζς ηδξ πθαηθυνιαξe-class) 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 26 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ  26 

Βνβαζηδνζαηέξ ακαθμνέξ 20 

Βνβαζία 78 

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 150 

 



 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Δ ελέηαζδ βίκεηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ πενζθαιαάκεζ: 

Γναπηή ελέηαζδ βζα ημ εεςνδηζηυ ιένμξ (50%): 

Πενζθαιαάκεζενςηήζεζξ ζφκημιςκ απακηήζεςκ, ενςηήζεζξ 

ακάπηολδξ 

 

Γναπηή ελέηαζδ βζα ημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ (40%): 

Πενζθαιαάκεζεηπυκδζδ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ, εηπυκδζδ 

ενβαζηδνζαηήξ ακαθμνάξ, πνμθμνζηή ελέηαζδ 

 

Βνβαζηδνζαηέξ ακαθμνέξ (10%) 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

 

Διιεληθή: 
1. Βπίζδιδ Βθδιενίδα ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ Καηάθμβμξ ηαζ πενζβναθή ηςκ 

ιεευδςκ ακάθοζδξ 2010/C 43/01 ISSN 1725-2423 

2. ηαονμφθα Κμονάημο – Αναβχκα. «Θέιαηα Οζκμθμβίαξ». Σνμπαθία, Ώεήκα 1998. 
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Φπζηθέο δηεξγαζίεο 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-36-

Γ6 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
μ
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΦΤΕΚΒ ΑΕΒΡΓΏΕΒ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζάθμνεξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ 3 3 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΕΑΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΟΥΕ 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

- 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 



 

 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Μεηα ημ ηεθμξ ημο ιαεδιαημξ μζ θμζηδηέξ ηαηακμμφκ ηζξ ααζζηέξ θοζζηέξ δζενβαζίεξ ιεηαθμνάξ 

ιάγαξ ηαζ εενιυηδηαξ, ζφβπνμκεξ ηαζ παναδμζζαηέξ, δ βκχζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ απαναίηδηδ ηυζμ 

ζηδκ ηαηακυδζδ υζμ ηαζ ζηδκ ιεθέηδ εβηαηαζηάζεςκ δζαπείνζζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ οβνχκ απμαθήηςκ, 

ζηδκ απμβφικςζδ αενίςκ νεοιάηςκ απυ νφπμοξ ηαζ ημλζηέξ μοζίεξ ηαζ ζε ιζηνυηενδ έηηαζδ ζε 

εέιαηα ηαεανζζιμφ ιμθοζιέκςκ εδαθχκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ, Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ, Λήρδ απμθάζεςκ, Οιαδζηή ενβαζία, Πανάβςβή 

κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Βζζαβςβή ζημοξ δζαπςνζζιμφξ: Μδπακζημί δζαπςνζζιμί, δζενβαζίεξ ιεηαθμνάξ ιάγαξ, άιεζεξ ηαζ 

έιιεζεξ δζενβαζίεξ, δ έκκμζα ημο ζπεδζαζιμφ. Mδπακζημί δζαπςνζζιμί -Αζήεδζδ: Φίθηνα πθαημφκηα. 

Πηχζδ πίεζδξ ζημκ πθαημφκηα. Ώζοκεπή θίθηνα πίεζδξ. Ώζοκεπή θίθηνα ηεκμφ. οκεπή θίθηνα 

ηεκμφ. Φίθηνα πίεζδξ πενζζηνμθζημφ ηοιπάκμο. Φοβμηεκηνζημί δζαπςνζζιμί. Αζδεδηζηά ιέζα. 

Ώπμννυθδζδ, Ώπμβφικςζδ: Ώνπέξ απμννυθδζδξ. οκηεθεζηέξ ιεηαθμνάξ ιάγαξ. Πφνβμζ ιε 

πθδνςηζηά οθζηά, ηοπαία ηαζ δζαηεηαβιέκα. Πφνβμζ ιε ααειίδεξ. Βπαθή ιεηαλφ οβνμφ ηαζ αενίμο 

ηαη'ακηζννμή ηαζ μιμννμή. Εζμγφβζα ιάγαξ. Ώπμννυθδζδ πμθθχκ ζοζηαηζηχκ. Ώπμννυθδζδ ιε 

πδιζηή ακηίδναζδ. Αζαπςνζζιμί ιε ιειανάκεξ: Πμνχδεζξ ιειανάκεξ, ιειανάκεξ πμθοιενχκ. Αμιή 

ηδξ ιειανάκδξ. Καεανυηδηα πνμσυκημξ ηαζ απυδμζδ. Βθανιμβέξ. Αζαπςνζζιυξ αενίςκ. Αζαπςνζζιυξ 

οβνχκ. Μειανάκεξ βζα ηδκ εηπφθζζδ οβνμφ-οβνμφ. Ξήνακζδ: Ώνπέξ λήνακζδξ. Βίδδ λδνακηήνςκ. 

Μεηαθμνά εενιυηδηαξ ζημοξ λδνακηήνεξ. Τπμθμβζζιυξ εενιζημφ ηαεήημκημξ λδνακηήνα. Μμκάδεξ 

ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ. Τβναζία ζζμννμπίαξ ηαζ εθεφεενδ οβναζία. Τπμθμβζζιυξ πνυκμο λήνακζδξ 

ιε ζηαεενέξ ζοκεήηεξ. Ξήνακζδ ιε ρφλδ. Πνμζνυθδζδ: Πνμζνμθδηζηά οθζηά ηαζ δζενβαζίεξ 

πνμζνυθδζδξ. Πνμζνμθδηζηέξ ζοζηεοέξ ζηαεενμπμζδιέκδξ ηθίκδξ. Εζμννμπία ηαζ ζζυεενιεξ 
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πνμζνυθδζδξ. Εμκακηαθθαβή. Υνςιαημβναθία.  Βκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ: Γεκζηυξ ζπεδζαζιυξ 

ζοζηεοχκ ακηαθθαβήξ εενιυηδηαξ. Βκαθθάηηεξ ηεθφθμοξ αοθχκ. ΐαειυξ απυδμζδξ πηενοβίμο. 

οιποηκςηέξ ηαζ ελαηιζζηήνεξ. Μεηαθμνά εενιυηδηαξ ζε ηθίκεξ ιε πθδνςηζηυ οθζηυ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, Αζαθέλεζξ 

 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ πανμοζζάζεςκ Power point 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

  

οββναθή ενβαζζςκ 40 

  

  

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 79 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ  

 

 

 

 



 

 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. R.H. Perry and D. Green “Perry‟s Chemical Engineers Handbook, 8th ed.”, Mc Graw Hill 

International Editions 2007. 

2. P. Mafart, E. Beliard “Génie industriel alimentaire, tomes 1+2”, Dunod 2004. 

3. G. Saravakos & al: “Handbook of food processing equipment”, Kluwer Academics 2003. 

   

Γεληθή θαη κνξηαθή νηθνινγία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-37-

Γ7 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
μ
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Γεληθή θαη κνξηαθή νηθνινγία 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ  3 5 

   

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Τπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ: - 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΝΏΕ, ζηδκ αββθζηή 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά  Απνηειέζκαηα 

Σμ ιάεδια απμζημπεί ζηδκ εζζαβςβή ηςκ θμζηδηχκ: α) ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ μζημθμβίαξ, ςξ 

αάζδξ βζα ιαεήιαηα αζμθμβζημφ ηαζ παναβςβζημφ παναηηήνα, ηαζ α) ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ. 

Δ φθδ ημο ιαεήιαημξ ζημπεφεζ ζηδ εζζαβςβή ηςκ θμζηδηχκ ζηδ βεκζηή ηαζ βεςνβζηή μζημθμβία, 

ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ παναιέηνμοξ πμο επδνεάγμοκ ημοξ μνβακζζιμφξ, ημοξ αζμβεςπδιζημφξ ηφηθμοξ 
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ηςκ ζημζπείςκ, ηδ νμή εκένβεζαξ, ηζξ πνμζανιμβέξ ηςκ μνβακζζιχκ, ηζξ δμιέξ πμο ζπδιαηίγμοκ μζ 

πθδεοζιμί ημοξ, ηζξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ αζμημζκμηήηςκ 

ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο ηζξ δζαιμνθχκμοκ, ηα μζημζοζηήιαηα ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ δζαδμπήξ. Βπίζδξ, 

ημ ιάεδια εζηζάγεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο δζέπμοκ ηδ 

αζμπμζηζθυηδηα εζδχκ, μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ημπίςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηςκ παναβυκηςκ, 

θοζζηχκ ηαζ ακενςπμβεκχκ, πμο ηδκ επδνεάγμοκ. 

Οιμίςξ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ημο ιαεήιαημξ, μ θμζηδηήξ/θμζηήηνζα 

θαιαάκεζ βκχζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ 

πνμζανιμβή ηαζ ακάπηολδ ηςκ μνβακζζιχκ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πθδεοζιχκ ηαζ αζμημζκμηήηςκ 

πμο αοημί ζπδιαηίγμοκ, ηδ ιέηνδζδ ηδξ παναβυιεκδξ αζμιάγαξ ηαζ εκένβεζαξ πμο πανάβμοκ ηα 

μζημζοζηήιαηα. Βπίζδξ, ηαηακμεί ημοξ ιδπακζζιμφξ ζπδιαηζζιμφ πνμηφπςκ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ιεεμδμθμβίαξ εηηίιδζδξ δεζηηχκ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μ θμζηδηήξ/θμζηήηνζα δζαεέηεζ ηδκ απαναίηδηδ βκχζδ 

ακαθμνζηά ιε: 

 Σμοξ ααζμηζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ αοημί επδνεάγμοκ ημοξ 

μνβακζζιμφξ, 

 Σα απαναίηδηα βζα ημοξ μνβακζζιμφξ ζημζπεία ηαζ ηδκ ακαηφηθςζή ημοξ, 

 Σδ ζοβηνυηδζδ πθδεοζιχκ, αζμημζκμηήηςκ ηαζ μζημζοζηδιάηςκ, 

 Σζξ αζμηζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ μνβακζζιχκ, 

 Σδ νμή εκένβεζαξ, ηδκ παναβςβζηυηδηα ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ ηδκ μζημθμβζηή δζαδμπή, 

 Σα επίπεδα μνβάκςζδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, 

Σδκ εηηίιδζδ δεζηηχκ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ ηςκ παναβυκηςκ πμο ηδκ επδνεάγμοκ. 

 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Ώοηυκμιδ Βνβαζία 

Οιαδζηή Βνβαζία 

εααζιυξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 Βζζαβςβή, αζυζθαζνα, αζμζοζηήιαηα, πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ ηαζ πνμζανιμβέξ ηςκ 

μνβακζζιχκ, 

 Οζημθμβία ημο αηυιμο, ιέβεεμξ ηαζ ποηκυηδηα πθδεοζιμφ, επζαίςζδ, βμκζιυηδηα, 

εκδζζιυηδηα, αφλδζδ πθδεοζιχκ, ζημπαζηζηά ιμκηέθα,  

 Ώκηαβςκζζιυξ, μζημεέζδ, εήνεοζδ, πθδεοζιζαημί ηφηθμζ ηαζ δζαηοιάκζεζξ, r-ηαζ K- 

επζθμβή.  

 ΐζμημζκυηδηα ηαζ μζημζφζηδια, πμζηζθυηδηα ηαζ ζηαεενυηδηα, πνςημβεκήξ ηαζ δεοηενμβεκήξ 

παναβςβζηυηδηα. 

 Σνμθζηέξ αθοζίδεξ, ποναιίδεξ ηαζ δίηηοα, νμή εκένβεζαξ, αζμβεςπδιζημί ηφηθμζ,  

 Θεςνίεξ μζημθμβζηήξ δζαδμπήξ, 

 Ονζζιυξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, ζφιααζδ ημο Rio βζα ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα,  

 οζηαηζηά, πμζμηζημπμίδζδ, δείηηεξ ηαζ ιέεμδμζ ιέηνδζδξ, αλζμθυβδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, 

 Αζαπνμκζηή ελέθζλδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, ελαθακίζεζξ εζδχκ, ιεζχζεζξ πθδεοζιχκ, ζδιενζκή 

ηαηάζηαζδ ηςκ εζδχκ,  

 ΐζμβεςβναθζηέξ πενζμπέξ, εκδδιζζιυξ, δζαααειίζεζξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαηά βεςβναθζηυ 

πθάημξ ηαζ φρμξ 

 Βπίδναζδ πενζααθθμκηζηχκ παναιέηνςκ ηαζ ακενςπμβεκείξ επζδνάζεζξ ζηδ αζμπμζηζθυηδηα, 

ζε αβνμηζηά ηαζ θοζζηά μζημζοζηήιαηα, ζε θοηζηά ηαζ γςζηά είδδ,  

 Ώνπέξ ηαζ ιέηνα δζαπείνζζδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ, πνμμπηζηέξ δζαηήνδζδξ, δ Βθθδκζηή 

ηναηδβζηή βζα ηδ Αζαηήνδζδ ηδξ ΐζμπμζηζθυηδηαξ 

 ΐζμθμβζηή βεςνβία ηαζ αζμπμζηζθυηδηα, αζμπμζηζθυηδηα ηςκ αβνμμζημζοζηδιάηςκ.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ  

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ  Υνήζδ PowerPoint ζηζξ δζαθέλεζξ 



 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

 

 Τπμζηήνζλδ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class 

 Βπζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ ιε e-mail ηαζ ιέζς 

ηδξ πθαηθυνιαξ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 26 

Eνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 26 

Βηπαζδεοηζηή εηδνμιή/ 

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ 

ελάζηδζδξ 

6 

Ώοημηεθήξ Μεθέηδ 67 

ύλνιν Μαζήκαηνο  

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλάπηζησηηθή κνλάδα) 

125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

 

1. Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (80%) πμο πενζθαιαάκεζ: 

    - Βνςηήζεζξ ακάπηολδξ 

    - Βνςηήζεζξ πμο ααζίγμκηαζ ζηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

2. Βλέηαζδ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ (20%) ζηδκ φθδ πμο 

δζδάπεδηε ζηα ενβαζηήνζα. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πνμηεζκυιεκδ ΐζαθζμβναθία: 

1. Begon M., Howarth R., Townsend C. (Βθθδκζηή έηδμζδ: βανδέθδξ ., Αδιυπμοθμξ Π., Πονίκηζμξ 

.)  2015. Οζημθμβία: Πθδεοζιμί, αζμημζκυηδηεξ ηαζ εθανιμβέξ. 

2. ΐχημο Α. 2009. Γεκζηή μζημθμβία. 1δ έηδμζδ, ISBN: 978-960-12-1769-7, University Studio Press. 

 3. ΐενεζυβθμο Α. 2010 (3δ Έηδμζδ). Οζημθμβία. Αζαεέηδξ (Βηδυηδξ): Γανηαβάκδξ Αζμκφζζμξ. 

 4. Primack R., Ώνζακμφηζμο Μ., Αδιδηναηυπμοθμξ Π. 2017.  ΐζμθμβία ηδξ δζαηήνδζδξ, ιζα 

εζζαβςβή. University Studio Press. 

 

-οκαθήεπζζηδιμκζηάπενζμδζηά:  

Ecology, Oecologia, Oikos, Journal of Ecology, Advances in Ecological Research, Ecological 

Monographs, Ecological Applications, Ecography. 

 

Δμάκελν 4
ν
 

Βηνρεκεία κεηαβνιηζκνύ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 
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ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΏΐΟ-41-

Α1 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 4ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΐζμπδιεία Μεηααμθζζιμφ  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 2(Θεςνία) + 2 

(ενβαζηήνζμ) 

5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Γεκζημφ  οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή ηαζ Ώββθζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.emt.ihu.gr/main/portfolio.php 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΔΥ

ΟΜΔΝΟ 

ΜΑΘΖ

ΜΑΣΟ 

Κεθ 1. Βλαβςβή δθεηηνμκίςκ 

Κεθ 2 φκεεζδ ΏΣP 

Kεθ 3. φκεεζδ ζαηπάνςκ 

Κεθ 4. φκεεζδ πμθοζαηπανζηχκ 

Κεθ 5. φκεεζδ θζπχκ 

Κεθ 6. φκεεζδ μνβακζηχκ μλέςκ 

Κεθ 7. φκεεζδ ποννμθίςκ 

Κεθ 8. φκεεζδ πμονζκχκ 

Κεθ 9. φκεεζδ πονζιζδζκχκ 

Κεθ 10. Βκζςιάηςζδ αγχημο 

Κεθ 11. φκεεζδ αιζκμλέςκ Ε 

Κεθ 12. φκεεζδ αιζκμλέςκ ΕΕ 

Κεθ 13. φκεεζδ αιζκμλέςκ ΕΕΕ 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ώπμζημπεί ζηδκ εηιάεδζδ ηςκ αζμπδιζηχκ μδχκ ημο πνςημηαβμφξ ιεηααμθζζιμφ, ηδκ νφειζζδ 

αοηχκ, ηδκ εκδμηοηηανζηή εέζδ ηςκ, ηδκ αθθδθμεπίδναζή ηςκ ηαζ ηδκ αζμεκενβδηζηή αοηχκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

Απηόλνκε εξγαζία  

Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
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ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ ή ελ απμζηάζεςξ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε ηνπ Eclass 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ  26 

Βνβαζηήνζμ 26 

Βνβαζία 75 

  

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 127 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

 

Σεθζηή ελέηαζδ 50% 

Πνυμδμξ 30% 

Βνβαζία 20% 

 

 

 

 

 

 



 

 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία:  

ΐζμζοκεέζεζξ ηαζ ιδπακζζιμί αζμθμβζηχκ ιεηαηνμπχκ. Ε. Γμφκανδξ 

- πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Πνζνηηθή γελεηηθή 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-42-

Γ2 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 4ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Πμζμηζηή Γεκεηζηή  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

δζαθέλεζξ 3 5 

εξγαζηήξην 1  

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Βζδζημφ  οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή ηαζ Ώββθζηή 
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ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.emt.ihu.gr/main/portfolio.php 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΔΥ

ΟΜΔΝΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Απνζθνπεί ζηελ εθκάζεζε ησλ κεηαβνιώλ ησλ ζπρλνηήησλ ησλ αιιεινκόξθσλ γνληδίσλ εληόο 

ηνπ πιεζπζκνύ, ησλ επηδξάζεσλ ηεο πίεζεο ηεο επηινγήο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, θαη ησλ ππνινγηζκώλ ηεο ηαρύηεηαο θαη ησλ πξαθηηθώλ ηεο γελεηηθήο 

βειηίσζεο ησλ εηδώλ.   

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Απηόλνκε εξγαζία  

Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  



 

 

Κεθ 1. οπκυηδηεξ βμκζδίςκ ηαζ βεκμηφπςκ ζε ιεβάθμοξ πθδεοζιμφξ 

Κεθ 2 Ώθθαβέξ ζηζξ ζοπκυηδηεξ ηςκ βεκμηφπςκ απυ ζοζηδιζηέξ δζαδζηαζίεξ 

Kεθ 3. Μζηνμί πθδεοζιμί 

Κεθ 4. Άθθεξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο ζδεαημφ πθδεοζιμφ 

Κεθ 5. Γεκεαθμβζηά δέκδνα ηαζ ζοκηεθεζηήξ ζοββέκεζαξ 

Κεθ 6. Tα ζοκεπή παναηηδνζζηζηά 

Κεθ 7. H θαζκμηοπζηή απυηθζζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ 

Κεθ 8. Δ μιμζυηδηα ιεηαλφ ζοββεκχκ 

Ώζηήζεζξ επζ ηδξ φθδξ ηςκ ακςηένς 8 ηεθαθαίςκ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ ή ελ απμζηάζεςξ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε ηνπ Eclass 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ ηαζ θφζδ 

αζηήζεςκ 

39 

θνμκηζζηήνζμ/ενβαζηήνζμ 13 

Βνβαζία 75 

  

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 127 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Σεθζηέξ ελεηάζεζξ 50% 

πνυμδμξ 30% 

Βνβαζία 20% 
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Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: Introduction to quantitative genetics. D.S. Falconer 

- πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Μηθξνβηνινγία νίλσλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-45-

Γ3 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 4
ν
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΜΕΚΡΟΐΕΟΛΟΓΕΏ ΟΕΝΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 4 (ΘΒΧΡΕΏ 2, 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ 2) 

5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  



 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΕΑΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ - ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

- 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σμ εεςνδηζηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ απμζημπεί κα ηαηαζηήζεζ ημ θμζηδηή ζηακυ κα ηαηακμεί ηζξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ αθημμθζηή γφιςζδ ηαεχξ ηαζ ζηζξ αθθμζχζεζξ 

ηςκ μίκςκ. Σμ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ απμζημπεί ζηδκ εθανιμβή ιζηνμαζμθμβζηχκ ιεευδςκ βζα ηδκ 

ηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ 

αθημμθζηή γφιςζδ ηαεχξ ηαζ ζηζξ αθθμζχζεζξ ηςκ μίκςκ. 

 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο  ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ :  

• κα ακαβκςνίγμοκ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ πμο πναβιαημπμζμφκ ηδκ   

   αθημμθζηή γφιςζδ ή ιπμνμφκ κα επζθένμοκ αθθμζχζεζξ ζημοξ μίκμοξ 

• κα βκςνίγμοκ ηζξ αζμπδιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ηα αζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ αοηχκ 

• κα βκςνίγμοκ ημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ  

• κα πνδζζιμπμζμφκ ιζηνμαζμθμβζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ απμιυκςζδ, ηδκ    

   ηαθθζένβεζα, ηδκ ηαοημπμίδζδ ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ αζμπδιζηχκ   

   δοκαημηήηςκ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ημο βθεφημοξ ηαζ ηςκ μίκςκ  

• κα δζεκενβμφκ ιζηνμαζμθμβζηυ έθεβπμ ζηα βθεφηδ ηαζ ημοξ μίκμοξ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 
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Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ. Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ, Λήρδ απμθάζεςκ, Ώοηυκμιδ ενβαζία, Οιαδζηή 

ενβαζία. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεςνδηζηυ ιένμξ 

Γεκζηά βζα ηζξ γφιεξ. Αζάθμνα βέκδ γοιχκ. Δ ακάπηολδ ηςκ γοιχκ ηαηά ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ. Δ 

αθημμθζηή γφιςζδ. Σα δεοηενεφμκηα πνμσυκηα ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. Πανάβμκηεξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ. Ο ιεηααμθζζιυξ ημο εείμο ζηζξ γφιεξ. Οζ γφιεξ Killer. 

Ώοευνιδηδ ηαζ εθεβπυιεκδ γφιςζδ. Δ παναβςβή ημο ηναζζμφ ηφπμο Sherry. Σα βαθαηηζηά ααηηήνζα 

ηαζ δ βαθαηηζηή γφιςζδ. Δ ιδθμβαθαηηζηή γφιςζδ. Οζ ιζηνμαζαηέξ αθθμζχζεζξ ηςκ μίκςκ. 

Ώθθμζχζεζξ απυ γφιεξ, βαθαηηζηά ααηηήνζα, μλζηά ααηηήνζα.  

Βνβαζηδνζαηυ ιένμξ 

 Ώπμιυκςζδ ιζηνμμνβακζζιχκ βθεφημοξ ηαζ μίκςκ 

 Πνμζδζμνζζιυξ πθδεοζιμφ  

 Γοιςηζηά παναηηδνζζηζηά 

 Σαοημπμίδζδ ιζηνμμνβακζζιχκ 

 Κνζηήνζα επζθμβήξ γοιχκ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζζάζεζξ Power point, πνήζδ ελμπθζζιμφ ενβαζηδνίμο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 40 



 

 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 40 

Οιαδζηή ενβαζία 10 

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ  25 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 10 

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

 Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ πμο πενζθαιαάκεζ 

ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, επίθοζδ 

πνμαθδιάηςκ, ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ 

εεςνίαξ. 

 Πανμοζίαζδ μιαδζηήξ ενβαζίαξ. 

 Βλέηαζδ βναπηή/πνμθμνζηή ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ  

 Πανμοζίαζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ακαθμνχκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ.  

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Γ. Ώββεθήξ. Μζηνμαζμθμβία ηαζ ιζηνμαζαηή ηεπκμθμβία. Βηδυζεζξ ηαιμφθδξ 2007. 

Δ. Νενακηγήξ, Π. Σαηανίδδξ, Μ. Λζμφκδ, ΐ. ΐανεθάξ. Μζηνμαζμθμβία μίκμο. Βηδυζεζξ Έιανομ 2015 

 

Δλόξγαλε ρεκηθή αλάιπζε 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 
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ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-46-Γ4 ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 
4μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΒΝΟΡΓΏΝΔ ΥΔΜΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε 

δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο 

Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην 

ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο 
δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑ

ΗΔ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 

 

 

ΠΗΣΩΣΗ

ΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ

 

Αζαθέλεζξ ηαζ Ώζηήζεζξ Πνάλδξ 2+2 5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

Βπζζηδιμκζηήξ Πενζμπήξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΝΏΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

(URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο 
θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α 

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ 

ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ώκηζηείιεκμ ημο ιαεήιαημξ Βκυνβακδ Ώκάθοζδ είκαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ζε εεςνδηζηυ ηαζ 

πναηηζηυ επίπεδμ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ εκυνβακδξ πδιζηήξ ακάθοζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ 

εεςνδηζηέξ παναδυζεζξ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ ανπή ηάεε ιεευδμο, ζηδκ μνβακμθμβία ηδξ, ζηδκ ενιδκεία 

ηςκ πανεπμιέκςκ ηάεε θμνά βναθδιάηςκ ή θαζιάηςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ζηδκ επελενβαζία ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ βζα πμζμηζηέξ ηαζ 

πμζμηζηέξ ιεηνήζεζξ. Εδζαίηενδ έιθαζδ δίκεηαζ ζημ ηέθμξ βζα επζθμβή ιεευδμο/ή ηαζ 



 

 

 ιεευδςκ βζα επίθοζδ ζοβηεηνζιέκςκ ακαθοηζηχκ πναηηζηχκ πνμαθδιάηςκ απυ ηδκ ενεοκδηζηή ή απυ 

ηδκ αζμιδπακζηή πνάλδ. 

ημπυξ ημο ενβαζηδνίμο είκαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ ιε ηδκ μνβακμθμβία ηαζ ηζξ εθανιμβέξ 

ηςκ Μεευδςκ Βκυνβακςκ Ώκάθοζδξ (μζ μπμίεξ ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ενεοκδηζηά 

ενβαζηήνζα, ζε ενβαζηήνζα εθέβπςκ δδιυζζα ή ζδζςηζηά, εκχ πανάθθδθα επζδζχηεηαζ: 

• Δ άιεζδ ζφκδεζδ ηδξ εεςνδηζηήξ βκχζδξ ιε ηδκ πναηηζηή εθανιμβή. 

• Δ εηιάεδζδ ηδξ ζςζηήξ πνμεημζιαζίαξ ημο δείβιαημξ πνζκ ηδκ ακάθοζή ημο. 

• Δ ηαηακυδζδ ηςκ ααζζηχκ θεζημονβζηχκ παναιέηνςκ απυ ηζξ μπμίεξ ελανηάηαζ δ ηάεε ιέεμδμξ 

εκυνβακδξ ακάθοζδξ. 

• Δ εηιάεδζδ ηδξ ζςζηήξ δζαδζηαζίαξ ιέηνδζδξ, παναθααήξ, επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ 

εηηίιδζδξ ημο ηεθζημφ απμηεθέζιαημξ. 

Σαοηυπνμκα ιε ηα πνμδβμφιεκα μζ θμζηδηέξ εηπαζδεφμκηαζ ζηδ ζοββναθή ενβαζηδνζαηχκ εηεέζεςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο  

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

Λήςε απνθάζεσλ 

Απηόλνκε εξγαζία 

Οκαδηθή εξγαζία 

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ 

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Ώοηυκμιδ Βνβαζία 

• Λήρδ απμθάζεςκ 

• Παναβςβή κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ 

• Παναβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ 

1. Ειςαγωγι ςτθν Ενόργανθ έθμικι Ανάλυςθ 

2. Δειγματολθψία- Υροκατεργαςία δείγματοσ για ανάλυςθ 
3. Ψεχνικζσ εκχφλιςθσ 
4. Ψεχνικζσ απόςταξθσ 
5. έρωματογραφικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ 
6. Αζρια έρωματογραφία (GC) 
7. Ωγρι χρωματογραφία υψθλισ απόδοςθσ (HPLC) 
8. άαςματοςκοπικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ 
9. άαςματοφωτομετρία Yπεριϊδουσ – Oρατοφ (UV-Vis) 
10. άαςματοςκοπία Yπερφκρου (IR) 
11. άαςματοςκοπία Raman 
12. άαςματοςκοπία Υυρθνικoφ Παγνθτικοφ Χυντονιςμοφ (NMR) (1H, 13 C NMR) 
13. άαςματομετρία μαηϊν (MS) 
14. Αςκιςεισ 
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ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ δζαθακεζχκ Powerpoint. Βπζημζκςκία ιε ημοξ 

θμζηδηέξ ιέζς e-mail. Τπμζηήνζλδ Μαεδζζαηήξ 

δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ πνυζααζδξ ζημ e-class, ζε on- line 

αάζεζξ δεδμιέκςκ ηθπ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, 

Φξνληηζηήξην,   Πξαθηηθή 

(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, 

Καιιηηερληθό  Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο 

/ εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα 

standards ηνπ ECTS 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

 

Αζαθέλεζξ 26  

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 26  

Ώημιζηή ενβαζηδνζαηή 

ενβαζία (έηεεζδ 

απμηεθεζιάηςκ) 

35  

Γναπηή αημιζηή ενβαζία 40  

   

   

   

   

   

Σύλνιν Μαζήκαηνο 

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

 

127 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο,     Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Ε. Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ ζηδ εεςνία ημο ιαεήιαημξ πμο 

πενζθαιαάκεζ: 

1. Βνςηήζεζξ φκημιδξ απάκηδζδξ (40%) 

2. Ώλζμθυβδζδ ζημζπείςκ εεςνίαξ (40%) 

3. Βπίθοζδ πνμαθδιάηςκ (20%) 

 

ΕΕ. Δ ελέηαζδ ζημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ 

δζαιμνθχκεηαζ απυ: 

1. ηδ ζοιιεημπή ηςκ θμζηδηχκ ζημ ενβαζηήνζμ: 

α) πνμθμνζηέξ ελεηάζεζξ πνζκ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ 

αζηήζεςκ (25%) 

α) αλζμθυβδζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ εηεέζεςκ 

επελενβαζίαξ ενβαζηδνζαηχκ απμηεθεζιάηςκ (25%). 

2. ηεθζηή βναπηή ελέηαζδ(50%). 

Σεθζηή ελέηαζδ ζημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο 

ιαεήιαημξ πμο πενζθαιαάκεζ: 

α) Βνςηήζεζξ ζφκημιδξ απάκηδζδξ α) 

Αμηζιαζία πμθθαπθήξ επζθμβήξ 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 



 

 

 
 

 

Βηνπιεξνθνξηθή 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-46-

Γ5 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 4ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΐζμπθδνμθμνζηή  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 3 5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Βζδζημφ  οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

1. Αρχζσ Ενόργανθσ Ανάλυςθσ. D. A. Skoog, F. James Holler, T. A. Nieman (Πετάφραςθ: Π. Λ. 
Ξαραγιάννθσ, Ξ. Θ. Ευςτακίου, Ρ. έανιωτάκθσ). 
2. ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ έΘΠΕΛΑ, G. Christian, P. Dasgupta, K. Schug, Odysseus Publishing Ltd. 
3. Υ. Α. Ψαραντίλθσ, Π. Υολυςίου, έ. Υαππάσ. Ενόργανθ έθμικι Ανάλυςθ, Υανεπιςτθμιακζσ 
ςθμειϊςεισ. 
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ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.emt.ihu.gr/main/portfolio.php 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

ΠΔΡΗΔΥ

ΟΜΔΝΟ 

ΜΑΘΖ

ΜΑΣΟ 

Κεθ 1. Ο αθβυνζειμξ Fasta 

Κεθ 2 O αθβυνζειμξ Blast 

Kεθ 3. Multiple alignment of nucleic acid and protein sequences 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ώπμζημπεί ζηδκ εηιάεδζδ ηςκ εθανιμβχκ ηαζ ιεευδςκ ελαβςβήξ πθδνμθμνζχκ πμφ αθμνμφκ ημ 

βεκεηζηυ οθζηυ ηαζ ηζξ πνςηεσκεξ, απυ αάζεζξ δεδμιέκςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Απηόλνκε εξγαζία  

Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  



 

 

Κεθ 4. Protein motifs 

Κεθ 5. Phylogenetic trees 

Κεθ 6. Prediction of protein secondary structures 

Κεθ 7. Promoter finding 

Κεθ 8. The Needleman algorithm 

Κεθ 9. Position-specific scoring matrices 

Κεθ 10. PAM and Blosum Tables 

Κεθ 11. Predicting protein 3D structures 

Κεθ 12. Predicting RNA secondary structures 

Kεθ 13. Finding enzyme active site animoacids and hydrophobic regions 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ ή ελ απμζηάζεςξ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ ημο Eclass 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ ηαi πναηηζηή 39 

Βνβαζία 70 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 16 

  

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

Σεθζηέξ ελεηάζεζξ 50% 

Πνυμδμξ 30% 
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Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Βνβαζία 20% 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: ΐioinformatics. Baxevanis 

- πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Πξώηεο ύιεο αιθννινύρσλ πνηώλ 

ΓΒΝΕΚΏ 

ΥΟΛΖ  

ΣΜΖΜΑ Σιήια Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-46-

Γ6 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 4
ν
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΠΡΧΣΒ ΤΛΒ ΏΛΚΟΟΛΟΤΥΧΝ ΠΟΣΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΕΏΛΒΞΒΕ 3 5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  



 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Βζδζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηαζηήζεζ ημκ ζπμοδαζηή ζηακυ κα ηαηακμήζεζ ηδ ζφζηαζδηαζ ηζξ 

ιεευδμοξ εθέβπμο ηςκ πνχηςκ οθχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ αθημμθμφπςκ 

πμηχκ. Βπζπθέςκ, μ ζπμοδαζηήξ κα βκςνίγεζ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία αθημμθμφπςκ πμηχκ ιε 

έιθαζδ ζε αοηά πμο πανάβμκηαζ απυ αζεοθζηή αθημυθδ. 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

1. Γκςνίγμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ  επελενβαζίαξ ηςκ ζαηπανμφπςκ πνχηςκ οθχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηαεανήξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ. 

2. Μπμνμφκ κα ενβαζημφκ ζε ιμκάδεξ παναβςβήξ ηαεανήξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ βεςνβζηήξ 

πνμέθεοζδξ ζημ ηιήια γοιχζεςκ. 

3. Γκςνίγμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ παναβςβήξ ηςκ οθχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ 

ανςιαηζζιυ ηαζ βθφηακζδ ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

4. Γκςνίγμοκ ηζξ ιεευδμοξ πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ ζαηπανμφπςκ πνχηςκ οθχκ, ηδξ 

ηαεανήξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 
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απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνοηνπ Μαζήκαηνο 

1. Ώθημυθδ πμημπμζίαξ. Ονμθμβία, πνήζδ, πδιζηή ζφζηαζδ, οπμθμβζζιμί ιίλδξ αθημμθμφπςκ 

δζαθοιάηςκ.  

2. Σεφηθα, ιεθάζα. Παναβςβή ηαζ ζφζηαζδ ιεθάζαξ. Σεπκμθμβία παναβςβήξ ηαεανήξ 

γάπανδξ. 

3. Γαπανμηάθαιμ ηαζ αβαφδ. Υδιζηή ζφζηαζδ ποιμφ γαπανμηάθαιμο. Ρμφιζ ηαζ ηεηίθα: 

Σεπκμθμβία παναβςβήξ  

4. Παναβςβή ηαεανήξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ πμημπμζίαξ. Ώπθή απυζηαλδ ηαζ ειπθμοηζζιυξ 

οδνμαθημμθζημφ δζαθφιαημξ ηαζ ηθαζιαηζηή απυζηαλδ ζε ζηήθεξ ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ. 

5. Παναβςβή αζεένζςκ εθαίςκ. Μδπακήιαηα παναθααήξ αζεένζςκ εθαίςκ. Λζπανέξ φθεξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ πμημπμζία. 

6. Ώνςιαηζηέξ πνχηεξ φθεξ, ζοζηαηζηά. Υδιζηή ζφζηαζδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ 

θοζζημπδιζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ.  

7. Ώκδευθδ, παναβςβή μφγμο ηαζ άθθςκ πμηχκ ιε άκζζμ  

8. Άνηεοεμξ, παναβςβή ηγίκ. 

9. Ώπμζηάβιαηα θνμφηςκ ηαζ θζηέν 

10. ηέιθοθα, ιέεμδμζ πνμζδζμνζζιμφ ζαηπάνςκ.Ώπμζηάβιαηα ζηέιθοθςκ: ηζίπμονμ, βηνάπα.  

11. ηαθίδα, παναβςβή αθημυθδξ απυ ζηαθίδα. 

12. Άιοθμ: φζηαζδ ηαζ δμιή αιφθμο. λζκδ ηαζ εκγοιαηζηή ζαηπανμπμίδζδ. 

13. Ώιοθμφπεξ φθεξ. Κνζεάνζ, ανααυζζημξ, παηάηα. Σεπκμθμβία οδνυθοζδξ ηαζ γφιςζδξ 

αιοθμφπςκ πνχηςκ οθχκ. 

14. ΐοκμπμίδζδ ηαζ ηεπκμθμβία παναβςβήξ μοίζηζ,ιπένιπμκ, αυηηα 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

ηδ δζδαζηαθία, ζηδκ ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ 

επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ (ιέζς ηδξ πθαηθυνιαξe-class) 



 

 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζία 70 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 16 

  

  

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Δ ελέηαζδ βίκεηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ πενζθαιαάκεζ: 

Γναπηή ελέηαζδ  

Πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ ζφκημιςκ απακηήζεςκ, ενςηήζεζξ 

ακάπηολδξ, ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Διιεληθή: 
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1. Ώ. Σζαηίνδ – «Πμημβναθία» Βηδυζεζξ Φφπαθμο,2007. 

Ξελόγισζζε: 

1. Whisky and Other Spirits: Technology, Production and Marketing (2022), Editors:Inge 

Russell, Graham G. Stewart and Julie Kellershohn, Third Edition, Academic Press, ISBN 

978-0-12-822076-4 

2. ScienceandTechnologyofFruitWineProduction (2016, Editors: Maria R. Kosseva, V.K. 

Joshi and P.S. Panesar. Academic Press 

3. Whisky, Technology, Production and Marketing, (2014), Editors: Inge Russell, Charles 

Bamforth, and Graham Stewart, Academic Press 

4. Starch, Chemistry and Technology (2009),Editors: James BeMiller, Roy Whistler, 

Academic Press 

-πλαθήεπηζηεκνληθάπεξηνδηθά: 

American Journal of Enology and Viticulture, Journal International de la Vigne et du Vin, Journal of 

the Science of Food and Agriculture, Agricultural and Food Chemistry, Food Chemistry, Journal of 

applied research on medicinal and aromatic plants 

 

Δμάκελν 5
ν
 

Μηθξννξγαληζκνί θαη Επκώζεηο 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Σιήια Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-51-

Β1 

ΒΞΏΜΔΝΟ ΠΟΤΑΧΝ 5μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Μζηνμμνβακζζιμί ηαζ Γοιχζεζξ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΕΏΛΒΞΒΕ 3 6 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΒ ΏΚΔΒΕ 2  

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Γεκζημφ οπμαάενμο 



 

 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα πνμζθένεζ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα ηδ δμιή ηςκ ηοηηάνςκ, ηδκ 

μνβάκςζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ηαζ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ ηδξ ιζηνμαζαηήξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ηζξ ηφνζεξ 

γοιςηζηέξ δζενβαζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα βζα ηδ ζφκεεζδ πδιζηχκ, εκγφιςκ ηαζ 

αζμιάγαξ. 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα απμηηήζμοκ ηδκ ζηακυηδηα αλζμθυβδζδξ ηδξ πνήζδξ ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ βζα ηδκ παναβςβή εκχζεςκ ιε ιεβάθμ αζμιδπακζηυ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα 

ακάπηολδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ παναβςβήξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 
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Άιιεο… 

……. 

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο ηνπ Μαζήκαηνο 

 

- Αμιή ηαζ θεζημονβία ηςκ ιζηνμαζαηχκ ηοηηάνςκ, ηαλζκυιδζδ, αθθδθεπζηάθορδ ηοηηάνςκ, 

ιίηςζδ ηαζ ιφςζδ, ακηζβναθή DNA, ιεηαβναθή βμκζδίςκ ηαζ ιεηάθναζδ RNA, ααζζηυξ 

ιεηααμθζζιυξ  

Μεηααμθζζιυξ ιζηνμμνβακζζιχκ 

- Καηααμθζηέξ Αζενβαζίεξ: Καηααμθζζιυξ ηδξ βθοηυγδξ, άθθςκ ζαηπάνςκ, ανςιαηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ, θζπανχκ μλέςκ ηαζ οδνμβμκακενάηςκ, ιεεακίμο ηαζ ιεεακυθδξ 

- Παναβςβή Βκένβεζαξ ζημ ιζηνμαζαηυ ηφηηανμ: ζημοξ αενυαζμοξ, ζημοξ ακαενυαζμοξ, 

Υδιεζμαοημηνμθζζιυξ, Φςημαοημηνμθζζιυ 

- Ώκααμθζηέξ Αζενβαζίεξ:  

- Αέζιεοζδ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, Ώθμιμίςζδ άθθςκ οπμζηνςιάηςκ άκεναηα,  

- ΐζμζφκεεζδ οδαηακενάηςκ, θζπζδίςκ, αγχημοκμοηθεμηζδίςκ 

ΐαηηήνζα, γφιεξ ηαζ ιφηδηεξ ιε αζμιδπακζηυ εκδζαθένμκ 

- Γφιςζδ ααηηδνίςκ: πεζνμπαίηεξ, ΏενυαζαG-, ΏηίκδηαG-, Πνμαζνεηζηά ακαενυαζαG-, 

Κυηημζ Gram+, πμνζμβυκαGram+,Κακμκζηά αζπμνζμβυκαGram+, Ώηηζκμιφηδηεξ, 

Ώενυαζα πδιεζμθζευηνμθα ααηηήνζα, Ολοβμκζηά θςημζοκεέημκηα ααηηήνζα,  

- Γφιςζδ Μοηήηςκ: Chytridiomycota, Zygomycota, Ώscomycota, Basidiomycota 

οζηήιαηα Καθθζένβεζαξ Μζηνμμνβακζζιχκ: 

- Κθεζζηά οζηήιαηα Καθθζένβεζαξ 

- οζηήιαηα οκεπμφξ Καθθζένβεζαξ 

- ΐζμακηζδναζηήναξ διζ-ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ 

- Καθθζένβεζα Μζηνμμνβακζζιχκ ζε ηενεά Τπμζrνχιαηα 

Βθανιμβέξ γοιχζεςκ 

- Παναβςβή Μζηνμαζαηήξ ΠνςηεΎκδξ. 

- Παναβςβή Μζηνμαζαηχκ Βθαίςκ ηαζ Πμθοιενχκ. 

- Παναβςβή ΐζμηαοζίιςκ ηαζ Ονβακζηχκ Αζαθοηχκ 

- ΠαναβςβήΏκηζαζμηζηχκ 

- Παναβςβή ΐζηαιζκχκ, Ώιζκμλέςκ ηαζ Ονβακζηχκ Ολέςκ 

- Παναβςβή Βκγφιςκ. 

- Παναβςβή Σνμθίιςκ 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο ηνπ Μαζήκαηνο 

Μηθξνβηαθή αύμεζε 

- Κζκδηζηή ιζηνμαζαηήξ αφλδζδξ: Μζηνμαζαηή ακάπηολδ, πνυκμξ ακαπαναβςβήξ 

- Μέεμδμζ ιέηνδζδξ ιζηνμαζαηήξ ακάπηολδξ 

- πεδζαζιυξ ενεπηζημφ οθζημφ 

- Μέεμδμζ ηαηαζημθήξ ιζηνμαζαηήξ αφλδζδξ 

Παναβςβή μνβακζηχκ μλέςκ απυ ιζηνμμνβακζζιμφξ 

Παναβςβή Γαθαηηζημφ μλέμξ απυ ααηηήνζα 

Παναβςβή ααηηδνζαηήξ ηοηηανίκδξ απυ μλζηά ααηηήνζα 



 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ηδ δζδαζηαθία, ζηδκ ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ 

επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ (ιέζς ηδξ πθαηθυνιαξe-class) 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ  26 

Βνβαζηδνζαηέξ ακαθμνέξ 55 

Βηπαζδεοηζηέξ επζζηέρεζξ 30 

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 150 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

 

Δ ελέηαζδ βίκεηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ πενζθαιαάκεζ: 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (60%) πμο πενζθαιαάκεζ: 

- οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ εεςνίαξ 

- Ώκάπηολδ ημο ηνυπμο ζηέρδξ 

Γναπηή ηεθζηή ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ (40%) πμο 

πενζθαιαάκεζ: 

- οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ 

- Ώκάπηολδ ημο ηνυπμο ζηέρδξ 



 

125 
 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Διιεληθή: 

2. Ώββεθδξ Γεχνβζμξ (2017) Μζηνμαζμθμβία & Μζηνμαζαηή Σεπκμθμβία, Βηδυζεζξ 

UNIBOOKS ISBN: 9786185304126 

3. πδθζχηδξ ΐαζίθεζμξ, Μπαηνίκμο Ώκεζιία, (2014) ΐζμιδπακζηή Μζηνμαζμθμβία, 

Βηδυζεζξ Αίζζβια 

4. Δ. Νενακηγή, Π. Σαηανίδδ, ηαζ . Λμβμεέηδ (2015) ΐζμηεπκμθμβία & ΐζμιδπακζηέξ 

Γοιχζεζξ. εηδυζεζξ Έιανομ. 

 

Ξελόγισζζε: 

5. Aydin Berenjian (2019) Essentials in Fermentation Technology Springer, Cham Print 

ISBN 978-3-030-16229-0 

6. Badal C. Saha (2003) Fermentation Biotechnology, American Chemical Society 

 

-πλαθή επηζηεκνληθάπεξηνδηθά: 

Microbial biotechnology, Applied microbiology and biotechnology, Journal of applied microbiology. 

 

Μηθξνβηαθή βηνηερλνινγία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πξνπηπρηαθό 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-52-

Δ2 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 5
Ο

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Μηθξνβηαθή βηνηερλνινγία 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ ηαζ Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ  2+2 5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Καηεφεοκζδξ 



 

 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS  

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

E class 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Μεηά ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ εα απμηηήζμοκ  επζζηδιμκζηυ 

οπυααενμ, ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ χζηε : 

 κα ηαηακμμφκ ηα ζηάδζα ηαζ ηζξ ιεεμδμθμβίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ βεκεηζηή ιεηαπείνζζδ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ζημ ενβαζηήνζμ 

 κα ηαηακμμφκ ηα ζηάδζα πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ειπμνζηή παναβςβή θοζζηχκ πνμσυκηςκ ζε 

ιζηνμμνβακζζιμφξ 

 κα ηαηακμμφκ ηαζ κ‟ ακηζιεηςπίγμοκ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απμιυκςζδ, 

αεθηζζημπμίδζδ ηαζ ακάπηολδ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα 

 κα ηαηακμμφκ ηδ ζπμοδαζυηδηα αλζμπμίδζδξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε βεςνβζηά ζοζηήιαηα, ζε 

πενζααθθμκηζηέξ εθανιμβέξ ηαζ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ ζε αζμιδπακζηή ηθίιαηα, 

 κα πενζβνάθμοκ ηαζ κα ενιδκεφμοκ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πανάβμοκ 

πνμσυκηα ζε πνμηανοςηζηά ηαζ εοηανοςηζηά  ζοζηήιαηα, 

 κα ελεηάγμοκ ημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηή παναβςβή εκυξ πνμσυκημξ 

ζε ιεβάθδ ηθίιαηα, 

 κα πενζβνάθμοκ, κα ζοβηνίκμοκ ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηζξ δζάθμνεξ πνμζεββίζεζξ ηαζ ζοζηήιαηα 

έηθναζδξ, βζα ηδκ παναβςβή εκυξ πνμσυκημξ ζε αζμιδπακζηή ηθίιαηα, 

 κα ηαηακμμφκ ηζξ ζφβπνμκεξ ιεεμδμθμβίεξ πμο εθανιυγμκηαζ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ζηδ βεςνβία, ηδ αζμιδπακία ηαζ ημ πενζαάθθμκ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
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Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ 

απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ 

 Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ  

 Ώοηυκμιδ ενβαζία  

 Οιαδζηή ενβαζία  

 Βνβαζία ζε δζεπζζηδιμκζηυ πενζαάθθμκ  

 Παναβςβή κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. Ώνπέξ Φοζζμθμβίαξ Μζηνμμνβακζζιχκ 

2. Ώνπέξ ΐζμηεπκμθμβίαξ Μζηνμμνβακζζιχκ 

2.1. Oζ ιζηνμμνβακζζιμί ςξ αζμζοζηήιαηα παναβςβήξ πνμσυκηςκ θοηζηήξ   πνμέθεοζδξ: ενβαθεία ηαζ 

ιέεμδμζ παναβςβήξ πνςηεσκχκ, ακαζφζηαζδ ιεηααμθζηχκ ιμκμπαηζχκ βζα παναβςβή πνμσυκηςκ 

θοηζηήξ πνμέθεοζδξ. 

2.2. Oιζηέξ ηαζ Μεηα-μιζηέξ πνμζεββίζεζξ: Ώνπέξ ηαζ ιέεμδμζ βμκζδζςιαηζηήξ, ιεηαβναθμιζηήξ, 

πνςηεμιζηήξ ηαζ ιεηααμθμιζηήξ ακάθοζδξ. 

2.3. Βθανιμβέξ αζμπθδνμθμνζηήξ ζε βμκζδζςιαηζηέξ, ιεηαβναθμιζηέξ ηαζ πνςηεμιζηέξ ακαθφζεζξ. 

3. Μζηνμαζαηέξ γοιχζεζξ ζε οβνά ιέζα ηαθθζένβεζαξ – ΐζμακηζδναζηήνεξ (ηζκδηζηή ιζηνμαζαηήξ 

αφλδζδξ ηαζ παναβςβήξ πνμσυκηςκ, είδδ αζμακηζδναζηήνςκ, ζπεδζαζιυξ, θεζημονβία, έθεβπμξ, 

πανάβμκηεξ νφειζζδξ δζαδζηαζζχκ γφιςζδξ, αεθηζζημπμίδζδ ηαζ αφλδζδ ηθίιαηαξ) 

4. Μζηνμαζαηή αζμζφκεεζδ – Παναβςβή ιεηααμθζηχκ (πνυζεεηα ηνμθίιςκ ηαζ γςμηνμθχκ, αζηαιίκεξ 

ηαζ αιζκμλέα, θζπανά μλέα, αθηαθμεζδή ηαζ ζζμπνεμκμεζδή, ιδ νζαμζςιζηά πεπηίδζα ηαζ πμθοηεηίδζα, 

ζοκέκγοιμ Q10, αζμιδπακζηά έκγοια ηθπ.) 

5. Μζηνμαζαηέξ γοιχζεζξ ζηενεάξ θάζδξ - ΐζμηεπκμθμβζηή αλζμπμίδζδ θοηζηήξ αζμιάγαξ απυ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ. ημζπεία αζμαπμδυιδζδξ (ηφπμζ νοπακηχκ – λεκμαζμηζηέξ εκχζεζξ, ιζηνμαζαηυξ 

ιεηααμθζζιυξ ηαζ απμδυιδζδ ημοξ), απμημλζημπμίδζδ αβνμαζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ ηαζ 

αζμιεηαηνμπέξ βεςνβζηχκ παναπνμσυκηςκ 

6. Καθθζένβεζα εδχδζιςκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ ιακζηανζχκ – Παναβςβή, αλζμπμίδζδ αζμιάγαξ ηαζ 

δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ  

7. ΐζμηεπκμθμβία Μζηνμμνβακζζιχκ – αζμηαφζζια ηαζ αζμπμθοιενή 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

Αέηα ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ζηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ πμο αθμνμφκ ζηδ αζμπθδνμθμνζηή, ζημ 

ζπεδζαζιυ εηηζκδηχκ, εθανιμβή PCR, ιεηαζπδιαηζζιυ ααηηδνίςκ, έηθναζδ ακαζοκδοαζιέκδξ 

πνςηεΎκδξ, ηαεανζζιυξ-δθεηηνμθυνδζδ πνςηεσκχκ, ααηηδνζαηή ζφγεολδ, απμηαηάζηαζδ 

ιεηάθθαλδξ, ηοηηανζκυθοζδ, ηζκδηζηή αφλδζδξ ζε ηθεζζηυ ζφζηδια. Βηπαίδεοζδ, ελμζηείςζδ ζηδ 

ιεεμδμθμβία, ακάθοζδ ηαζ πανμοζίαζδ απμηεθεζιάηςκ. Βπίζηερδ ζε ειπμνζηή ιμκάδα ηαθθζένβεζαξ 

εδχδζιςκ ιακζηανζχκ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Ώίεμοζα δζδαζηαθίαξ ηαζ Βνβαζηήνζμ 



 

 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζίαζδ δζαθέλεςκ ιέζς Powerpoint. Βπζημζκςκία ιε 

ημοξ θμζηδηέξ ιέζς e-mail. Τπμζηήνζλδ Μαεδζζαηήξ 

δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ E-class. 

Υνήζδ ζηενεμζημπίμο-ιζηνμζημπίμο, θοβμηέκηνμο, 

θςημιέηνςκ, ζοζηεοχκ δθεηνμθυνδζδξ DNA, πνςηεσκχκ 

η.α. Βπζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ ιέζς e-mail. Τπμζηήνζλδ 

Μαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ πνυζααζδξ ζημ e-class, 

ζε on-line αάζεζξ δεδμιέκςκ η.α. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ  26 

Βηπυκδζδ ιεθέηδξ ηαζ 

ζοββναθή ενβαζίαξ  

26 

  

  

  

Πνμζςπζηή ιεθέηδ  34 

  

  

Σύλνιν Μαζήκαηνο  

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

 

Ε. Δ ελέηαζδ ζηδ εεςνία ημο ιαεήιαημξ πενζθαιαάκεζ: 

Γναπηή ελέηαζδ (70%), Γναπηή ενβαζία 30%)ιε 

Βνςηήζεζξ φκημιδξ Ώπάκηδζδξ, Αμηζιαζία 

Πμθθαπθήξ Βπζθμβήξ 
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Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

 Ώ. Σαιπαηάηδ ηαζ Α. Γεςνβαηυπμοθμξ (2014). Πακεπζζηδιζαηέξ ζδιεζχζεζξ ΐζμηεπκμθμβίαξ 

Μζηνμμνβακζζιχκ. Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Ώεδκχκ, Σιήια Βπζζηήιδξ Φοηζηήξ Παναβςβήξ. 

 Υαηγδπαοθίδδξ, Ε. ηαζ Γεναάηδξ, Γ.Ε. (2014). Πακεπζζηδιζαηέξ διεζχζεζξ   

ιε ηίηθμ «Μζηνμαζαηέξ Γοιχζεζξ». Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Ώεδκχκ, Σιήια Βπζζηήιδξ 

Φοηζηήξ Παναβςβήξ. 

 Υαηγδπαοθίδδξ, Ε., Κεθαθμβζάκκδ, Δ. ηαζ Γεναάηδξ, Γ.Ε. (2014).   

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ιε ηίηθμ «Μζηνμαζαηέξ Γοιχζεζξ». Γεςπμκζηυ   

Πακεπζζηήιζμ Ώεδκχκ, Σιήια Βπζζηήιδξ Φοηζηήξ Παναβςβήξ. 

 Αήιμο Μ, ΐεκζενάηδ Ώ, Καηζκάηδξ Π. (2015). Πακεπζζηδιζαηέξ ζδιεζχζεζξ ΐζμηεπκμθμβίαξ 

Μζηνμμνβακζζιχκ Ε. Γεςπμκζηυ  Πακεπζζηήιζμ Ώεδκχκ, Σιήια Βπζζηήιδξ Φοηζηήξ Παναβςβήξ.  

 

-Ξελόγισζζα ζπγγξάκκαηα 

 Glazer A. And Nikaido H. (2007). Microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied 

Microbiology, 2nd Edition. Cambridge University Press. 

 Arora, D.K. (2003). Handbook of Fungal Biotechnology (Mycology) 2003.  CRC Press, New 

York. 

 Kück, U. (2004). Genetics and Biotechnology (The Mycota, Volume 2).  Springer, Berlin. 

 Glick & Pasternak (2009) Molecular Biotechnology 3
rd

 Ed. American Society of Microbiology 

Press. 

 

Αξρέο βηνηερλνινγίαο ηξνθίκσλ θαη νίλνπ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-53-

Δ3 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 5ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Ώνπέξ αζμηεπκμθμβίαξ ηνμθίιςκ ηαζ μίκμο 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 4 (ΘΒΧΡΕΏ 2, 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ 2) 

5 

   

   



 

 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΕΑΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ - ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

- 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ώκηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ ιεηά ηδκ δζελαβςβή εεςνδηζηήξ ηαζ ενβαζηδνζαηήξ εηπαίδεοζδξ είκαζ  κα 

δχζεζ ζημοξ ζπμοδαζηέξ ηδκ πθδνμθμνία ηςκ αζμηεπκμθμβζηχκ δζενβαζζχκ ηαζ ιεευδςκ υπςξ ηαζ κα 

ημοξ ηαηαζηήζεζ βκςζηά ηα κέα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ αζμηεπκμθμβία ηςκ γοιμιοηήηςκ  

ηαζ ζηζξ αζμιδπακζηέξ γοιχζεζξ ηνμθίιςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 
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Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ. Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ, Λήρδ απμθάζεςκ, Ώοηυκμιδ ενβαζία, Οιαδζηή 

ενβαζία. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεςνδηζηυ ιένμξ 

Βθανιμβέξ ηδξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ζηδ Γεςνβία ηαζ ζηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ ιε έιθαζδ ζηδ 

αζμιδπακία μίκμο γφεμο ηαζ πμηχκ. Γεκεηζηή αεθηίςζδ ιζηνμμνβακζζιχκ ααηηδνίςκ, γοιχκ ηαζ 

ιοηήηςκ. Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκμζ ιζηνμμνβακζζιμί. Ώπμιυκςζδ, παναβςβή ηαζ πνήζδ ηαεανχκ 

ηαθθζενβεζχκ (άβνζςκ ζηεθεπχκ) ζηδκ παναβςβή μίκμο ηαζ γφεμο. Μεθέηδ ηδξ ηζκδηζηήξ ηδξ 

ακάπηολδξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. Κζκδηζηή απμζημδυιδζδξ οπμζηνχιαημξ. Κζκδηζηή παναβςβήξ 

πνμσυκηςκ. Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ηζκδηζηή ηδξ ακάπηολδξ ηαζ ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ. Σεπκμθμβία ηςκ γοιχζεςκ: αενυαζεξ ηαζ ακαενυαζεξ δζενβαζίεξ. ηάδζα 

γοιχζεςκ. ΐζμθμβζηέξ ζηαεενέξ γοιςηζηήξ δζενβαζίαξ. Σφπμζ αζμακηζδναζηήνςκ. πεδζαζιυξ 

θεζημονβία, έθεβπμξ αζμαζζεδηήνα. Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε 

αζμακηζδναζηήνα. οκεπήξ ηαζ αζοκεπήξ ηαθθζένβεζα. 

Βνβαζηδνζαηυ ιένμξ 

Βίδδ γοιχζεςκ ηαζ αζμακηζδναζηήνεξ. Πνμεημζιαζία ειαμθίμο. Κζκδηζηή ιζηνμαζαηχκ ηαθθζενβεζχκ. 

Βπίδναζδ ημο είδμοξ ημο οπμζηνχιαημξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ απυδμζδ ηδξ γφιςζδξ. 

Βπίδναζδ ηδξ ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ οπμζηνχιαημξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ απυδμζδ ηδξ 

γφιςζδξ. Βπίδναζδ ηδξ ανπζηήξ μλφηδηαξ ημο οπμζηνχιαημξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ απυδμζδ 

ηδξ γφιςζδξ. Βπίδναζδ ημο δζμλεζδίμο ημο εείμο. Σεπκζηέξ αηζκδημπμίδζδξ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

Παναβςβή ααηηδνζαηήξ ηοηηανίκδξ απυ μλζηά ααηηήνζα. Παναβςβή αζεακυθδξ. Παναβςβή 

πνςζηζηχκ ιε γφιςζδ. Δ ιέεμδμξ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ (PCR). 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζζάζεζξ Power point, πνήζδ ελμπθζζιμφ ενβαζηδνίμο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Αναζηδνζυηδηα ΦυνημξΒνβαζίαξ Βλαιήκμο 

Αζαθέλεζξ 26 



 

 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 26 

Οιαδζηή ενβαζία 10 

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ  50 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 15 

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 127 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

 Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ πμο πενζθαιαάκεζ 

ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, επίθοζδ 

πνμαθδιάηςκ, ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ 

εεςνίαξ. 

 Πανμοζίαζδ μιαδζηήξ ενβαζίαξ. 

 Βλέηαζδ βναπηή/πνμθμνζηή ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ  

 Πανμοζίαζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ακαθμνχκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ.  

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Δ. Νενακηγή. ΐζμηεπκμθμβία ηαζ ΐζμιδπακζηέξ Γοιχζεζξ. Βηδυζεζξ Έιανομ 2010.  

Δ. Νενακηγήξ, Π. Σαηανίδδξ Ώ. Νδζζχημο. ΐζμηεπκμθμβία ηαζ ΐζμιδπακζηέξ Γοιχζεζξ. 

Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ, Βηδυζεζξ Έιανομ2010.  

Σν. Ρμοηάξ. ΐζμηεπκμθμβία ηνμθίιςκ. Βηδυζεζξ Γζαπμφδδ 2009. 

 

Δηδηθέο ηερληθέο νηλνπνίεζεο 

ΓΔΝΗΚΑ 
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ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΟΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΒΟ-Δ4 ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 5ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΒΕΑΕΚΒ ΣΒΥΝΕΚΒ ΟΕΝΟΠΟΕΔΔ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΕΏΛΒΞΒΕ 3 5 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΒ ΏΚΔΒΕ 2  

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Μάεδια Βζδίηεοζδξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΝΏΕ (ΣΏ ΏΓΓΛΕΚΏ) 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/FD288/ 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 



 

 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ ζπμοδαζηέξ εα είκαζ ζηακμί κα : 

1. Μπμνμφκ κα ζπεδζάζμοκ ημ πνςηυημθθμ μζκμπμίδζδξ ακάθμβα ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ πνχηδξ 

φθδξ πμο δζαεέημοκ ηαζ ημ πνμθίθ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. 

2. Γκςνίγμοκ ηα μζκμθμβζηά πνμσυκηα ηαζ ηδ πνήζδ ημοξ ζηα δζάθμνα ζηάδζα ηδξ μζκμπμίδζδξ. 

3. Γκςνίγμοκ ημκ εζδζηυ μζκμθμβζηυ ελμπθζζιυ πμο απαζηείηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ παναβςβή 

ηαηά πενίπηςζδ εζδζηχκ ηαηδβμνζχκ μίκςκ. 

4. Γκςνίγμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ημκ ηνυπμ παναβςβήξ εζδζηχκ ηφπςκ μίκςκ. 

5. Να ηαηεοεφκμοκ ηαζ κα δζαπεζνζζημφκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ηδκ δζαεέζζιδ πνχηδ φθδ, 

πανάβμκηαξ, δζαηνζηά δζαθμνεηζηά, ηαηά πενίπηςζδ μζκζηά πνμσυκηα. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ  

Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ  

Λήρδ απμθάζεςκ  

Ώοηυκμιδ ενβαζία  

Οιαδζηή ενβαζία 

Πανάβςβή κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ 

πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ένβςκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Βπζθμβή ημο ηνυπμο μζκμπμίδζδξ πμο εα εθανιμζηεί ακάθμβα ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηδκ πμζυηδηα 

ηςκ ζηαθοθζχκ, αθθά ηαζ ημκ ηφπμ ημο ηναζζμφ πμο εέθμοιε κα πανάβμοιε. 

Μεθέηδ ηδξ παναβςβήξ ζδζαίηενςκ ηαηδβμνζχκ μίκςκ υπςξ είκαζ μζ ενοενμί μίκμζ βνήβμνδξ 

ηαηακάθςζδξ ηαζ παθαίςζδξ, μζ θνέζημζ ηφπμο Beaujolais, μζ νμγέ, μζ βθοημί, μζ θοζζηχξ βθοημί, μζ 

βθοημί απυ ζηαθφθζα πνμζαεαθδιέκα απυ ηδκ Βοβεκή ζήρδ (Sauternes, Tokay), μζ ηαιπακίηεξ, μζ 
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αθνχδεζξ, μζ ηφπμο Jura, Xeres, Porto.  

Πμζα ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ παναπάκς μίκςκ, μ μζκμπμζδηζηυξ ελμπθζζιυξ πμο απαζηείηαζ 

βζα ηδκ παναβςβή ημοξ, μζ θοζζημπδιζημί ιδπακζζιμί πμο πναβιαημπμζμφκηαζ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζζάζεζξ powerpoints, ηεζη αλζμθυβδζδξ ηαζ 

αοημεθέβπμο, οπμζηήνζλδ ιαεδζζαηήξ δζδαζηαθίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class, ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηδνζαηή Άζηδζδ 26 

  

  

  

  

  

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ /ενβαία 60 

  

φκμθμΜαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

 

Βνςηήζεζξ φκημιδξ Ώπάκηδζδξ (20%) 

Αμηζιαζία Πμθθαπθήξ Βπζθμβήξ (30%) 

Έηεεζδ / Ώκαθμνά (20%) 

Βνβαζηδνζαηή Βνβαζία (30%) 

 

 

 

 

 



 

 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Διιεληθή 

1. Βοάββεθμξ μοθθενυξ. «Οζκμθμβία. Βπζζηήιδ ηαζ Σεπκμβκςζία». Copyright © 1997.ISBN: 

960 9699 1 6, Set: 960 699 2 4 

2. ΏνβφνδξΣζαηίνδξ. «Οζκμθμβία. Ώπυ ημ ζηαθφθζ ζημ ηναζί». Βηδυζεζξ Φφπαθμξ. Ώεήκα 1998. 

ISBN: 960 7920 05 8. 

 

Ξεκυβθςζζδ 

1. PascalRibèreau - Gayon, YvesGlories, AlainMaujean, DenisDubourdieu.“Traitè d‟ 

OEnologie -(Vol.2)”. Dunod, Paris 1998. ISBN: 210003948 1. 

2. Ron S. Jackson. “Wine science. Principles and applications”. Academic Press, Inc. California, 

1994. ISBN: 0123790603. 

3. Emile Peynaud. “ Connaissance et travail du vin”. Dunod, Paris 1981. ISBN: 2040114173. 

4. Pascal Ribèreau - Gayon, Yves Glories, Alain Maujean, Denis Dubourdieu.“Traitè d‟ 

OEnologie -(Vol.1)”. Dunod, Paris 1998. ISBN: 210003948 1. 

5. Les Entretiens Scientifiques Lallemand. “ La microbiologie des vins mousseux V 3”. 

Lallemand © Toulouse 1994. 

6. Les Entretiens Scientifiques Lallemand. “Fermentation Technology V 2”. Lallemand © 

Toulouse 1994. 

7. Hans R. Luthi et Ulrich Vetsch.“Analyses et Apprèciation Microscopiques de vins et jus de 

fruits dans la pratique”, Collection Avenir OEnologie. 

8. Roger B. Boulton et al. “ Principles and practices of winemaking”, Aspen Publishers Inc., 

New York, c1996, ISBN: 08342 127 06. 

9. Bruce W. Zoecklein et al. “Wine analysis and Production ”, Chapman & Hall, New York, 

c1995,ASIN: 041 298 2412. 

10. Kenneth C. Fugelsang.“Wine Microbiology” , Aspen Publishers Inc., New York, c1997, 

ISBN: 0412066114. 

11. Cornelius S. Ough. “Winemaking basics”, Haworth Press, New York, 1991, ISBN: 

1560220058. 

12. Richard P. Vine et al. “Winemaking: From grape growing to marketplace”, Chapman & Hall, 

New York, c 1997, ISBN: 83421699x. 

13. David R. Storm. “Winery utilities: planning, design and operation”, Aspen Publishers Inc., 

New York, c1997, ISBN:0834219816. 

14. OIV Compendium of International Methods of Analysis of Wines and Musts 

 

-πλαθήεπηζηεκνληθάπεξηνδηθά: 

American Journal of Enology and Viticulture 

Journal International de la Vigne et du Vin 

Journal of the Science of Food and Agriculture 

Agricultural and Food Chemistry 
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South African Journal of Oenologie 

 

Δληνκνινγία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-55-

Β5 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 5
μ
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΒΝΣΟΜΟΛΟΓΕΏ  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ ηαζ Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 3 +2 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Βπζζηδιμκζηήξ Πενζμπήξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑΚΑΗ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΝΏΕ (ζηδκΏββθζηή) tutoring and lectures  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Σμ ιάεδια απμηεθεί ημ ααζζηυ εζζαβςβζηυ ιάεδια ζηδκ επζζηήιδ ηδξ Βκημιμθμβίαξ ηαζ ηδξ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ εκηυιςκ.  

 

Σμ ιάεδια ζημπεφεζ ζηδκ ηαηακυδζδ: 

–  ηδξ αζμθμβία ηαζ ζδζαζηενμηήηςκ ηςκ εκηυιςκ 

–  ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ μνβακζηχκ ζοζηδιάηςκ 

–  ηδξ ακαπαναβςβήξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηςκ εκηυιςκ 

–  ηδξ ιεηαηίκδζδξ ηαζ δζαζπμνάξ ημοξ 

–  ηςκ ζπέζεςκ ιε άθθμοξ μνβακζζιμφξ 

–  ηςκ ανπχκ ακηζιεηχπζζδξ εκηυιςκ επενχκ ηςκ ηαθθζενβεζχκ 

ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ααζζηχκ δελζμηήηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ εκηυιςκ ζηζξ ηονζυηενεξ 

ηάλεζξ ηαζ μζημβέκεζεξ ημοξ 

 

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μ θμζηδηήξ / ηνζα εα: 

 Έπεζ ηαηακυδζδ ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ αζμθμβίαξ, θοζζμθμβίαξ, μζημθμβίαξ, ζοιπενζθμνάξ, ηαζ 



 

 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ εκηυιςκ.  

 Έπεζ βκχζδ βζα ημ πθήεμξ ηαζ ηδ ζδιαζία ηςκ εκηυιςκ ηυζμ βζα ηα θοζζηά υζμ ηαζ βζα ηα 

αβνμηζηά ηαζ αζηζηά μζημζοζηήιαηα.  

 Μπμνεί κα ακαβκςνίγεζ ηζξ ηονζυηενεξ ηάλεζξ ηαζ μζημβέκεζεξ εκηυιςκ 

 Μπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ενβαθεία βζα ηδκ ιεθέηδ ηςκ εκηυιςκ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ 

πθδεοζιζαηχκ ημοξ ιεηααμθχκ.  

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

• εααζιυξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ  

 Βνβαζία ζε δζεπζζηδιμκζηυ πενζαάθθμκ 

• Οιαδζηή Βνβαζία 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 Βζζαβςβή ζηδ Βκημιμθμβία ηαζ ηδ ζδιαζία ηςκ εκηυιςκ 

 Βλςζηεθεηυξ, δενιάηζμ ηαζ έηδοζδ  

 Ώκαημιία, ηοηθμθμνζηυ ηαζ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια  

 Νεονζηυ ηαζ εκδμηνζκέξ ζφζηδια  

 Μοσηυ ζφζηδια  

 Ώζζεδηήνζα υνβακα  

 Ώκαπαναβςβζηυ ζφζηδια ηαζ ακαπαναβςβή  

 Ώκάπηολδ εκηυιςκ ηαζ αζμθμβζημί ηφηθμζ  

 οζηδιαηζηή ηαζ ηαλζκυιδζδ εκηυιςκ  

 Ώιεηάαμθα ηαζ Διζιεηάαμθα Έκημια, 

 Οθμιεηάαμθα έκημια 

 πέζεζξ εκηυιςκ ηαζ θοηχκ λεκζζηχκ  

 Οζημθμβία εκηυιςκ Βζζαβςβή ζηζξ ζηναηδβζηέξ ηαζ ιεευδμοξ ακηζιεηχπζζδξ εκηυιςκ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ηδκ ηάλδ  

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

 

Πανμοζζάζεζξ Powerpoint – δζαδναζηζηά ενβαθεία, i-books, 

video ηαζ  quiz 

Τπμζηήνζλδ Μαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 26 

Βηπαζδεοηζηή εηδνμιή 10 

Βκημιμθυβζμ 20 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 30 

ύλνιν Μαζήκαηνο  

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

 

Ε. Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (70%) πμο πενζθαιαάκεζ: 

- Βνςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ 
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- Βνςηήζεζξ ακάπηολδξ  

- οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ εεςνίαξ 

 

ΕΕ. Βκημιμθυβζμ 30% 

ΕΕΕ. Βλεηάζεζξ ενβαζηδνίμο (passorfail) 

IV. Αοκαηυηδηα εκδζάιεζδξ ελέηαζδξ  

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πνμηεζκυιεκδ ΐζαθζμβναθία : 

• Σγακαηάηδξ, Μ. Β. & Κςααίμξ, Α. 2018. Βκημιμθμβία. 2δΈηδμζδ, University Studio Press. 

•  Chapman, R. 2007. The insects: structure and functions. Gambrige University Press. 

• Gullan, P.J. and P.S. Cranston. 2016. The Insects: an outline of Entomology. Blackwell, 

Hong Kong.  Βθθδκζηή ιεηάθναζδ, Βηδυζεζξ Πανζζζάκμο. 

 

-οκαθήεπζζηδιμκζηάπενζμδζηά: 

Annual Review of Entomology 

 

Μνξηαθή βηνινγία Η 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΏΐΟ-56-

Β6 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 5ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Μμνζαηή ΐζμθμβία Ε  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

Γεκζημφ  οπμαάενμο 



 

 

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή ηαζ Ώββθζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.emt.ihu.gr/main/portfolio.php 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Απνζθνπεί ζηελ εθκάζεζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ζε πνηθηιία 

νξγαληζκώλ, ηεο εμέιημεο απηνύ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο έθθξαζήο ηνπ.  

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 



 

141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κεθ 1. Αμιή ημο RNA ηαζ DNA 

Κεθ 2 Αμιή ηςκ πνςηεσκχκ 

Kεθ 3. Αζάθμνεξ ιμνθέξ βεκεηζημφ οθζημφ-ζμί, πθαζιίδζα, ιεηαεεηά ζημζπεία 

Κεθ 4. Αζάθμνεξ ιμνθέξ βεκεηζημφ οθζημφ-πθςνμπθάζηεξ, ιζημπυκδνζα, πνςιμζχιαηα 

Κεθ 5. Ρζαμζχιαηα ηαζ ζφκεεζδ πνςηεσκχκ 

Κεθ 6. Ώκηζβναθή ημο βεκεηζημφ οθζημφ 

Κεθ 7. φκεεζδ RNA 

Κεθ 8. Ώθθαβέξ ζηδκ δμιδ ημο RNA 

Κεθ 9. Ώκαζοκδζαζιμί 

Κεθ 10. Μεηαθθάλεζξ 

Κεθ 11. Γμκίδζα ακηζζςιάηςκ ηαζ οπμδμπέςκ 

Κεθ 12. Μμκμπάηζ ιεηαβςβήξ ζδιάηςκ 

Άιιεο… 

……. 

Απηόλνκε εξγαζία  

Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  



 

 

Κεθ 13. Ρφειζζδ ηδξ έηθναζδξ ηςκ βμκζδίςκ 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ ή ελ απμζηάζεςξ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε ηνπ Eclass 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ ηαi πναηηζηή 39 

Βνβαζία  70 

  

  

  

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 109 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Σεθζηέξ ελεηάζεζξ 50% 

Πνυμδμξ 30% 

Βνβαζία 20% 
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Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: Μμνζαηή Γεκεηζηή. Ε. Γμφκανδξ 

- πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

ύγρξνλεο ηερληθέο αληηκεηώπηζεο ερζξώλ ηεο ακπέινπ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-57-

Β7 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 5
μ
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΤΓΥΡΟΝΒ ΣΒΥΝΕΚΒ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΔ ΒΥΘΡΧΝ 

ΣΔ ΏΜΠΒΛΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗ

Δ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 

ΠΗΣΩΣΗΚ

Δ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 4 5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Βζδζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 



 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ 

ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σμ ιάεδια  απμηεθεί ημ ααζζηυ εζζαβςβζηυ ιάεδια ζηδκ επζζηήιδ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ ιε έιθαζδ 

ζηδκ άιπεθμ.  

Δ φθδ ημο ιαεήιαημξ ζημπεφεζ ανπζηά ζηδκ εζζαβςβή ηςκ ζπμοδαζηχκ ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ 

βεκζηήξ θοημπαεμθμβίαξ, βεκζηήξ εκημιμθμβίαξ ηαζ βεςνβζηήξ θανιαημθμβίαξ. Βζδζηυηενα ζημ 

ιάεδια ακαπηφζζμκηαζ μζ ηφνζεξ θοημπαεμθμβζηέξ αζεέκεζεξ πνμενπυιεκεξ απυ θοημπαεμβυκμοξ 

ιφηδηεξ, ααηηήνζα ηαζ ζμφξ αθθά ηαζ μζ ηφνζεξ ιδ παναζζηζηέξ αζεέκεζεξ ηδξ αιπέθμο, δίκμκηαξ 

έιθαζδ ζηδκ αζμθμβία ηςκ παεμβυκςκ, ηδκ ζοιπηςιαημθμβία, ηδκ επζδδιζμθμβία ηαζ ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ. Ώηυια ακαπηφζζμκηαζ εηηεκχξ μζ ηφνζεξ πνμζαμθέξ απυ εκημιμθμβζημφξ επενμφξ ηαζ 

αηάνεα ηδξ αιπέθμο ηαεχξ ηαζ πνμζαμθέξ απυ κδιαηχδεζξ ζηχθδηεξ. Οζ ζπμοδαζηέξ ηαηακμμφκ ημκ 

αζμθμβζηυ ηφηθμ ηςκ επενχκ ηδξ αιπέθμο ηδκ ζοιπηςιαημθμβία ηαζ ηζξ γδιζέξ πμο πνμηαθμφκ, 

ηαεχξ ηαζ ηα ζφβπνμκα ιέηνα πνμζηαζίαξ ημο θοηζημφ ηεθαθαίμο ηδξ αιπέθμο. Οζ ζπμοδαζηέξ 

ηαηακμμφκ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ βεςνβζηήξ θανιαημθμβίαξ υπςξ ηδξ ηαλζκυιδζδξ ηςκ βεςνβζηχκ 

θανιάηςκ, ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ ηαζ ημκ ηνυπμ ηαζ ιδπακζζιυ δνάζδξ ηςκ ηφνζςκ μιάδςκ βεςνβζηχκ 

θανιάηςκ, ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηζξ ηφπδξ ημοξ ζημ πενζαάθθμκ, ηδξ μζημημλζημθμβζάξ, ηδξ 

κμιμεεζίαξ, ηςκ οπμθεζιιάηςκ ημοξ ζηα φδαηα, έδαθμξ ηαζ βεςνβζηά πνμσυκηα, δίκμκηαξ έιθαζδ 

ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. 

Σέθμξ, ζηυπμξ ημο ιαεήιαημξ απμηεθεί δ ηαηακυδζδ απυ ημοξ ζπμοδαζηέξ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ 

ζφβπνμκςκ ιεευδςκ θοημπνμζηαζίαξ ηαζ μ ηνυπμξ εθανιμβήξ ημοξ ηυζμ ζηδκ αζμθμβζηή υζμ ηαζ 

ζηδκ μθμηθδνςιέκδ βεςνβία, πανάβςκηαξ πνμσυκ ορδθήξ αλίαξ, απαθθαβιέκμ απυ οπμθείιιαηα 

βεςνβζηχκ θανιάηςκ.  

  

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μ ζπμοδαζηήξ είκαζ ζε εέζδ:  

1. Να ηαηαζηήζεζ ηςκ ζπμοδαζηή εκήιενμ βζα ηζξ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ θοημπνμζηαζίαξ βζα ηα 

δζάθμνα παεμβυκα ηαζ επενμφξ, εθανιυγμκηαξ ηάεε θμνά ηζξ ηαηάθθδθεξ ιεευδμοξ. 

2. Να βκςνίγεζ ηδ αζμθμβία, ζοιπηςιαημθμβία, αζηζμθμβία, ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ηονζμηένςκ αζεεκεζχκ 

ηαζ επενχκ ηδξ αιπέθμο. 

3. Να βκςνίγεζ ηδ πδιζηή ζφκεεζδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ βεςνβζηχκ θανιάηςκ ηαζ κα είκαζ ζε 

εέζδ κα επζθέβεζ ηα ηαηάθθδθα ζε ηάεε πενίπηςζδ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα οπμθείιιαηά ημοξ ηαζ ηζξ 
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επζπηχζεζξ ημοξ ζημ πενζαάθθμκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

Λήςε απνθάζεσλ 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Ώζεέκεζεξ Ώιπέθμο: Μοηδημθμβζηέξ, ααηηδνζμθμβζηέξ, ζμθμβζηέξ ηαζ ιδ παναζζηζηέξ. 

Πενζβναθή ζοιπηςιαημθμβίαξ, ηδξ αζηζμθμβίαξ, ηδξ αζμθμβίαξ ηαζ μζημθμβίαξ ηςκ παεμβυκςκ ηαεχξ 

ηαζ ηδξ επζδδιζμθμβίαξ ηαζ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηςκ ακηίζημζπςκ αζεεκεζχκ. 

Βπενμί ηδξ Ώιπέθμο: Μμνθμθμβία, αζμθμβία, μζημθμβία, ζοιπηςιαημθμβία, ηςκ ανενμπυδςκ-επενχκ 

ηδξ αιπέθμο. Μμνθμθμβία, αζμθμβία, ζοιπηςιαημθμβία, μζημθμβία ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ 

κδιαηςδχκ ζηςθήηςκ. 

Φοημπνμζηαζία: Υδιζηή θοημπνμζηαζία. Γεςνβζηά Φάνιαηα. Εζημνζηή ακαζηυπδζδ, ηαηάηαλδ, 

κμιμεεζία. Σνυπμξ δνάζδξ, ιδπακζζιυξ δνάζδξ, εηθεηηζηυηδηα, μζημημλζημθμβία, επζπηχζεζξ ζημ 

πενζαάθθμκ, οπμθείιιαηα. 

Οθμηθδνςιέκδ ηαηαπμθέιδζδ. ΐζμθμβζηή ακηζιεηχπζζδ επενχκ ηαζ αζεεκεζχκ. Χθέθζια ανενυπμδα 

ηαζ δ αζμθμβία ημοξ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

Power point πανμοζζάζεζξ 



 

 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 52 

Βνβαζία 75 

  

  

  

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 127 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Δξσηήζεηο ύληνκεο Απάληεζεο 

Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 

Πξνθνξηθή Δμέηαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :Ρνπκπνο Ι. (2003): Αζζέλεηεο θαη Δρζξνί ηεο Ακπέινπ. Δθδόζεηο 
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ΣΑΜΟΤΛΗ, Αζήλα ISBNQ 96035114411 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Δμάκελν 6
ν
 

Μεραληθή Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Σιήια Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-62-

Σ2 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Μδπακζηή Σνμθίιςκ ηαζ Πμηχκ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΕΏΛΒΞΒΕ 3 5 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΒ ΏΚΔΒΕ 2  

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Βζδζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 



 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηαζηήζεζ ημκ θμζηδηή/ηνζαζηακυ κα απμηηήζεζ ααζζηέξ βκχζεζξ 

ιδπακζηήξ πνμηεζιέκμο : 

α) κα ιπμνεί κα ενιδκεφεζ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ιεηααμθέξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηδκεπελενβαζία 

ηνμθίιςκ ηαζ  

α) κα οπμθμβίγεζ ηζξ απαναίηδηεξ παναιέηνμοξ ηαζ ιεηααθδηέξ ζηδκεπελενβαζία ηνμθίιςκ. 

ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα ιπμνμφκ:  

‒ Να οπμθμβίγμοκ ηαζ κα πνμζδζμνίγμοκ ααζζηά ιεβέεδ υπςξ πνυκμξ δζενβαζίαξ, απαζημφιεκδ 

εκένβεζα ηαζ νοειμφξ νμήξ βζα ηδκ επζθμβή ελμπθζζιμφ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ 

δζενβαζζχκαπαναίηδηα ζηδκ επελενβαζία ηνμθίιςκ.  

‒ Να ενιδκεφμοκ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ιεηααμθέξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηζξ δζενβαζίεξ 

επελενβαζίαξ ηνμθίιςκ  

‒ Να πναβιαημπμζμφκ ιεηαηνμπή ιμκάδςκ ηαζ κα πεζνίγεηαζ ημοξ πίκαηεξ οδναηιχκ  

‒ Να απμηηήζμοκ ααζζηέξ βκχζεζξ ζηζξ ηφνζεξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ κα 

πναβιαημπμζμφκ ζζμγφβζα ιάγαξ ηαζ εκένβεζαξ 

‒ Να οπμθμβίγμοκ ιεηααθδηέξ ηαζ ζζμγφβζα ιάγαξ ζηζξ δζενβαζίεξ επελενβαζίαξ ηνμθίιςκ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Απηόλνκε εξγαζία  
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Οκαδηθή εξγαζία  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ.  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΘεσξεηηθόΜέξνοηνπ Μαζήκαηνο 

‒ Θειεθζχδεζξ έκκμζεξ Μδπακζηήξ, εζδζηή εενιυηδηα, εκεαθπία, πίκαηεξ οδναηιχκ 

‒ Θενιζηή αβςβζιυηδηα, ζλχδεξ, εκενβυηδηα κενμφ 

‒ Εζμγφβζμ ιάγαξ ηαζ ζζμγφβζμ εκένβεζαξ 

‒ Βλίζςζδ ιδπακζηήξ εκένβεζαξ. Εζμγφβζμ μνιήξ 

‒ Ρεμθμβία: έκκμζα ηαζ ιέηνδζδ ζλχδμοξ, ηφπμζ νεοζηχκ, νεμθμβζηυξ παναηηδνζζιυξ νεοζηχκ.  

‒ Μεηαθμνά μνιήξ: ηφπμζ νμήξ, ανζειυξ Reynolds, ηνζαέξ ηαηά ηδ νμή νεοζηχκ, ζζμγφβζα 

ιδπακζηήξ εκένβεζαξ-ελίζςζδ Bernoulli.  

‒ Μεηαθμνά εενιυηδηαξ: ιδπακζζιμί ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ, ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ιε αβςβή, 

ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ιε ηοηθμθμνία, ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ιε αηηζκμαμθία, δζδθεηηνζηή 

ηαζ ςιζηή εένιακζδ, ιεηαθμνά εενιυηδηαξ οπυ ζηαεενή (ιυκζιδ) ηαηάζηαζδ, ιεηαθμνά 

εενιυηδηαξ οπυ αζηαεή (ιδ-ιυκζιδ) ηαηάζηαζδ.  

‒ Μεηαθμνά ιάγαξ: κυιμξ ημο Fick, ζοκηεθεζηέξ ιεηαθμνάξ ιάγαξ, ελζζχζεζξ δζάποζδξ. 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο ηνπ Μαζήκαηνο 

Πενζθαιαάκεζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ζηα παναηάης εέιαηα: 

‒ Εζμγφβζα Μάγαξ 

‒ Μέηνδζδ Ελχδμοξ 

‒ Αζήεδζδ 

‒ Ξήνακζδ 

‒ Μεηάδμζδ εενιυηδηαξ 

‒ Φοβμηέκηνζζδ 

‒ Καείγδζδ 

‒ Ώκάιζλδ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ηδ δζδαζηαθία, ζηδκ ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ 

επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ (ιέζς ηδξ πθαηθυνιαξe-class) 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ  26 

Βνβαζηδνζαηέξ 

ακαθμνέξ/ενβαζίεξ 

50 



 

 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Βηπαζδεοηζηέξ επζζηέρεζξ 10 

  

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Δ ελέηαζδ βίκεηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ πενζθαιαάκεζ: 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (60%) πμο πενζθαιαάκεζ: 

- οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ εεςνίαξ 

- Ώκάπηολδ ημο ηνυπμο ζηέρδξ 

Γναπηή ηεθζηή ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ (40%) πμο 

πενζθαιαάκεζ: 

- οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ 

- Ώκάπηολδ ημο ηνυπμο ζηέρδξ 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Διιεληθή: 

5. ΛΏΓΏΡΕΑΔΥΏΡΏΛΏΜΠΟ (2007) ΜΔΥΏΝΕΚΔΣΡΟΦΕΜΧΝ, 

EKΑOEIΓIAXOYΑH Ε.Κ.Β. 

6. Λαιπνυπμοθμξ Ώ., Ώκέζηδξ ., (2005) Μδπακζηέξ ηαζ Θενιζηέξ Αζενβαζίεξ ηςκ 

Σνμθίιςκ: Θεςνία, Βηδυζεζξ Πφθεξ 

7. Λαιπνυπμοθμξ Ώεακάζζμξ, Ώκέζηδξ ηοθζακυξ (2005) Μδπακζηέξ ηαζ εενιζηέξ 

δζενβαζίεξ ηςκ ηνμθίιςκ- Βνβαζηδνζαηυ εβπεζνίδζμ, Βηδυζεζξ Πφθεξ 

8. Γυβηγαξ Ν., ΐαζζηέξ Ώνπέξ Μδπακζηήξ Σνμθίιςκ, Βηδυζεζξ Σγζυθα 2017  

9. PaulSingh R., Heldman D., Βζζαβςβή ζηδ Μδπακζηή Σνμθίιςκ, Βηδυζεζξ 

Πανζζζάκμο 2016 

10. BrodkeyR., HersheyH. Φαζκυιεκα Μεηαθμνάξ (ιεηάθναζδ). Βηδυζεζξ Σγζυθα, 

1989. 

Ξελόγισζζε: 
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Susanta Kumar Das, Madhusweta Das(2019) Fundamentals and Operations in Food Process 

Engineering, Taylor & Francis, CRC Press, ISBN 1466560908, 9781466560901 

-πλαθήεπηζηεκνληθάπεξηνδηθά: 

Journal of Food Engineering, Food Structure, Food and Bioproducts Processing, Innovative Food 

Science and Emerging Technologies 

 

Αλαιπηηθή Βηνηερλνινγία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Σιήια Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-63-

Σ3 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Ώκαθοηζηή ΐζμηεπκμθμβία 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΕΏΛΒΞΒΕ 2 5 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΒ ΏΚΔΒΕ 2  

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Ώκάπηολδξ δελζμηήηςκ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ  



 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

‒ πεζνίγεηαζ εέιαηα αζθάθεζαξ ενβαζηδνίμο, ηαζ δζάεεζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ενβαζηδνζαηχκ 

απμαθήηςκ 

‒ βκςνίγεζ ηζξ ανπέξ πδιεζμιεηνίαξ ηαζ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ κα αλζμθμβεί ηαζ δζαηνίκεζ 

ζθάθιαηα, αλζμπζζηία ηαζ πμζυηδηα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ιεηνήζεςκ ηαζ εθανιυγεζ ημοξ 

ηακυκεξ μνεήξ ενβαζηδνζαηήξ πναηηζηήξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ εθέβπμο αλζμπζζηίαξ ηαζ 

δζαζθάθζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. 

‒ ηαηακμεί ηζξ ααζζηέξ ανπέξ εηπφθζζδξ ηαζ δζαπςνζζιμφ ηςκ αζμιμνίςκ απυ δζάθμνα 

αζμθμβζηά δείβιαηα ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ακάθοζδ αζμιμνίςκ ηαζ ηδ 

ζδιαζία πμο έπμοκ ζηδκ ηαοημπμίδζδ, πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ αζμιμνίςκ. 

‒ επζθέβεζ ηδκ ηαηάθθδθδ ιέεμδμ βζα ηδ ιεθέηδ άβκςζηςκ δεζβιάηςκ αζμθμβζημφ 

εκδζαθένμκημξ ηαζ ζοκδοάζεζ πθδνμθμνίεξ απυ ηζξ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ βζα ηδκ πμζμηζηή ηαζ 

πμζμηζηή ακάθοζδ πμθφπθμηςκ αζμθμβζηχκ δεζβιάηςκ. 

‒ ακαπηφζζεζ ηδκ ηαηάθθδθδ ιέεμδμ βζα ηδ ιεθέηδ άβκςζηςκ δεζβιάηςκ αζμθμβζημφ 

εκδζαθένμκημξ ηαζ ανπίγεζ ένεοκα ζε ακηζηείιεκα πμο απαζημφκ ηδ πνήζδ ηςκ ακςηένς 

ενβαζηδνζαηχκ ηεπκζηχκ. 

‒ ζοκενβάγεηαζ μιαδζηά βζα εηπυκδζδ ιεθέηδξ ή πνςημηυθθμο βζα ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή 

ακάθοζδ άβκςζημο αζμθμβζημφ δείβιαημξ, πνδζζιμπμζχκηαξ δζεπζζηδιμκζηά αζαθζμβναθζηά 

δεδμιέκα. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 



 

153 
 

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  …… 

Άιιεο… 

……. 

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

- Αζθάιεηα θαη δηαρείξηζε αλαιπηηθνύ εξγαζηεξίνπ: Κακυκεξ αζθάθεζαξ ενβαζηδνίμο 

ακαθοηζηήξ αζμηεπκμθμβίαξ, δζάεεζδ ηαζ δζαπείνζζδ απμαθήηςκ, ηακυκεξ μνεήξ 

ενβαζηδνζαηήξ πναηηζηήξ. 

- Αμηνιόγεζε θαη επεμεξγαζία αλαιπηηθώλ δεδνκέλσλ: Βζζαβςβή ζηδ δεζβιαημθδρία ηαζ 

πδιεζμιεηνία βζα ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ακαθοηζηχκ ιεηνήζεςκ, αλζμπζζηία ακαθοηζηχκ 

ιεευδςκ, πνυβναιια εθέβπμο αλζμπζζηίαξ ηαζ δζαζθάθζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ιεηνήζεςκ, 

θάθιαηα ηαζ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ακαθοηζηχκ δεδμιέκςκ, πανμοζίαζδ απμηεθεζιάηςκ, 

ηνζηήνζα επζθμβήξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ ακάπηολδξ ακαθοηζηήξ ιεευδμο ηαζ ενβαζηδνζαημφ 

πνςημηυθθμο. 

- Πξνεηνηκαζία δείγκαηνο: ΐαζζηέξ ανπέξ εηπφθζζδξ – δζαπςνζζιμφ αζμιμνίςκ (ιέεμδμζ 

οβνήξ εηπφθζζδξ, εηπφθζζδ ζηενεάξ θάζδξ, εηπφθζζδ εκ ροπνχ ηαζ εκ εενιχ, ιε οπενηνίζζια 

οβνά, ιε οπενήπμοξ – ιζηνμηφιαηα, έκγοια, δζαπίδοζδ, οπενδζήεδζδ, θομθζθίςζδ). 

- Μέζνδνη θαη ηερληθέο αλάιπζεο: Φοβμηεκηνζηέξ ηεπκζηέξ ακάθοζδξ, Φαζιαημζημπία 

(θαζιαημθςημιεηνία απμννυθδζδξ  οπενζχδμοξ-μναημφ, θαζιαημθςημιεηνίαοπενφενμο, 

αημιζηή θαζιαημθςημιεηνία, θαζιαημζημπία ιμνζαηήξ εηπμιπήξ, θαζιαημιεηνία 

ιμνζαηήξ θςηαφβεζαξ, θαζιαημζημπία πονδκζημφ ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ, θαζιαημιεηνία 

ιαγχκ, ηοηθζηυξ δζπνςσζιυξ, πμθςζζιεηνία, εμθενμιεηνία, κεθεθμιεηνία), πνςιαημβναθία 

(πνμζνυθδζδ, ηαηακμιήξ, αένζα πνςιαημβναθία, οβνή πνςιαημβναθία), ζοκδοαζιέκεξ 

ηεπκζηέξ (LC/MS, GC/MSηθπ), Δθεηηνμθμνδηζηέξ ιέεμδμζ ακάθοζδξ (ζζμδθεηηνζηή 

εζηίαζδ, δζζδζάζηαηδ δθεηηνμθυνδζδ, ηνζπμεζδήξ δθεηηνμθυνδζδ, ακμζμαπμηφπςζδ), 

Δθεηηνμακαθοηζηέξ ιέεμδμζ ακάθοζδξ, Ραδζμσζμημπζηέξ ιέεμδμζ ακάθοζδξ, Θενιζηέξ 

ιέεμδμζ ακάθοζδξ (δζαθμνζηή εενιζδμιεηνία ζάνςζδξ, δζαθμνζηή εενιζηή ακάθοζδ, 

εενιμζηαειζηή ακάθοζδ, εενιζδμιεηνία ιε ζζμεενιζηή ηζηθμδυηδζδ), Βκγοιζηέξ ιέεμδμζ 

ακάθοζδξ, Νακμζοζηήιαηαοπενηαπείαξ ακάθοζδξ, Πνςηεςιζηή ακάθοζδ. 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο ηνπ Μαζήκαηνο 

Σμ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ απμηεθείηε απυ εθανιμβέξ ηαζ παναδείβιαηα ιεευδςκ 

ακάθοζδξ ιε βεςπμκζηυ ηαζ αζμιδπακζηυ εκδζαθένμκ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ηδ δζδαζηαθία, ζηδκ ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ 

επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ (ιέζς ηδξ πθαηθυνιαξe-class) 



 

 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 26 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ  26 

Βνβαζηδνζαηέξ 

ακαθμνέξ/ενβαζίεξ 

60 

Βηπαζδεοηζηέξ επζζηέρεζξ 15 

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 127 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (50%) πμο πενζθαιαάκεζ: 

- οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ εεςνίαξ 

- Ώκάπηολδ ημο ηνυπμο ζηέρδξ 

Γναπηή ηεθζηή ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ (50%) πμο 

πενζθαιαάκεζ: 

- οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ 

- Ώκάπηολδ ημο ηνυπμο ζηέρδξ 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Διιεληθή: 

‒ Clark jr. J.M. andSwitzerR.L., (2018) Πεζναιαηζηήΐζμπδιεία, 

ΠακεπζζηδιζαηέξΒηδυζεζξΚνήηδξ, ISBN 978-960-7309-25-9 

‒ DavidG. Watson (2015), Φανιαηεοηζηή Ώκάθοζδ, Βπζζηδιμκζηέξ Βηδυζεζξ 

Πανζζζάκμο Ώ.Β.ISBN 9789605830380 
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Ξελόγισζζε: 

‒ Schalkhammer, Thomas (2002) Analytical Biotechnology, ISBN 978-3-0348-8101-2 

‒ Holme D. and Peck H. (2001) Analytical Biochemistry, Pearson Education Editions. 

‒ Keith Wilson and John Walker (2000) Principles and Techniques of Practical 

Biochemistry (5
th

 edition), Cambridge University Press. 

‒ P.R. Yadav (2005) Experimental Biotechnology, Discovery Publishing House.  

‒ Rodney F. Boyer (2000), Modern Experimental Biochemistry (3rd Edition) Addison 

Wesley Longman. 

-πλαθήεπηζηεκνληθάπεξηνδηθά: 

Analytical Biotechnology, Analytical and Bioanalytical Chemistry 

 

Δλδπκηθή Βηνηερλνινγία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνπηπρηαθό 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-64-
Σ4 

ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΠΟΤΓΩΝ 

6
μ
  

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΒΝΓΤΜΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε 

δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο 

Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα 

ην ζύλνιν ηνπ 
καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο 

θαη ην 
ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑ

ΗΔ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑ

ΗΔ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ 3 5 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 2  

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ 

Γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Βπζζηδιμκζηήξ Πενζμπήξ / Βζδζηυηαημξ / Ώκάπηολδξ Αελζμηήηςκ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

Ναζ (ζηα Βθθδκζηά) 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

(URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 



 

 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 
ηθαλόηεηεο 
θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α 

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ 

ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ, μ θμζηδηήξ/ηνζα εα: 

1) Έπεζ βκχζδ ηςκ ααζζηχκ δζαηνζηχκ εκμηήηςκ πμο αθμνμφκ ζηδ ζοκεζζθμνά ηςκ εκγφιςκ ζηδ 

αζμηεπκμθμβία, ςξ ηαζ ζηδ ζφκδεζδ ημοξ ιε μζημκμιζημφξ & επζπεζνδιαηζημφξ ζηυπμοξ. 

2) Μπμνεί κα πνμάβεζ ηδκ ημζκςκζηή εοαζζεδημπμίδζδ, υζμκ αθμνά ζηδ απμθαζζζηζηή ζοκεζζθμνά 

ηςκ εκγφιςκ ζηδ φπανλδ πνμσυκηςκ & οπδνεζζχκ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ, ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα 

ακάπηολδξ κέςκ. 

3) Έπεζ βκχζδ ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηεπκζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ημκ επζηοπή 

ηαεανζζιυ εκγφιςκ ζε ενβαζηδνζαηή ηαζ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα παναβςβήξ. 

4) Έπεζ βκχζδ ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηεπκζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ αηζκδημπμίδζδ ηςκ εκγφιςκ 

ηαζ ηδκ εθανιμβή ημοξ 

5) Έπεζ βκχζδ ηςκ δζενβαζζχκ ηαζ ιεευδςκ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ εκγφιςκ ζηδ αζμιδπακία 

ηνμθίιςκ. 

6) Έπεζ βκχζδ ηςκ δζενβαζζχκ ηαζ ιεευδςκ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ εκγφιςκ ζηδ πδιζηή ηαζ 

θανιαηεοηζηή αζμιδπακία. 

7) Έπεζ βκχζδ ηςκ δζενβαζζχκ ηαζ ιεευδςκ βζα εθανιμβέξ ηςκ εκγφιςκ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ. 

8) Μπμνεί κα δζαηνίκεζ ημοξ ααζζημφξ ηαζ εζδζημφξ νυθμοξ ηςκ δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ εκγφιςκ ζε 

επίπεδμ εθανιμβήξ ημοξ, πνμηεζιέκμο κα παναπεμφκ ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα ή οπδνεζίεξ. 

9) Μπμνεί κα ακαθφεζ, αλζμθμβεί ηαζ απμθαζίγεζ βζα ηδκ ηαηά πενίπηςζδ εθανιμζζιυηδηα ηεπκζηχκ 

ηαζ εκγφιςκ πνμηεζιέκμο κα οθμπμζδεεί ζοβηεηνζιέκα ένβα ή πνμσυκηα. 

10) Μπμνεί κα ζοκενβαζηεί μιαδζηά βζα εηπυκδζδ ηαζ πανμοζίαζδ ιεθέηδξ πμο πνμαθέπεζ ηδ 

πνδζζιμπμίδζδ ή ακάπηολδ αζμηεπκμθμβίαξ εκγφιςκ, ιε εθανιμβή ηςκ παναπάκς βκχζεςκ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ δζεπζζηδιμκζηά ζφβπνμκα αζαθζμβναθζηά 

δεδμιέκα. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο  
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
αλαγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε 

ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο Λήςε 

απνθάζεσλ 

Απηόλνκε 

εξγαζία 

Οκαδηθή 

εξγαζία 

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 
Παξaγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα εβαζκόο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ 

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ 
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζθέςεο 
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1) Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ 

απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ. 

2) Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ. 

3) Λήρδ απμθάζεςκ. 

4) Ώοηυκμιδ ενβαζία. 

5) Οιαδζηή ενβαζία. 

6) Παναβςβή κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ. 

7) πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ένβςκ. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1) Εφαρμοςμζνθ ενηυμικι κινθτικι. 
2) Ξατιοφςα επεξεργαςία/τεχνολογία κακαριςμοφ ενηφμων (κατάταξθ & πθγζσ ενηφμων, 

πρωτόκολλο κατιοφςασ επεξεργαςία, μζκοδοι διαχωριςμοφ ςτερεϊν - υγρϊν, διάρρθξθ 
κυττάρων, ςτάδιο χαμθλοφ κακαριςμοφ ι προεπεξεργαςίασ, ςτάδιο υψθλοφ κακαριςμοφ και 
τεχνικζσ υγρισ χρωματογραφίασ ςτιλθσ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ και μορφοποίθςθ ενηφμων, 
παραδείγματα κακαριςμοφ ενηφμων). 

3) Ακινθτοποιθμζνοι βιοκαταλφτεσ (μζκοδοι & τεχνικζσ ακινθτοποίθςθσ, επίδραςθ ακινθτοποίθςθσ 
ςτα μοριακά και κινθτικά χαρακτθριςτικά του ενηφμου). 

4) Εφαρμογζσ των ενηφμων ςτθν βιομθχανία τροφίμων (επεξεργαςία αμφλου, αρτοποιία, ηυκοποιία, 
οινοποιία, φρουτοχυμοί, ζλαια, τυροκομία, λακτόηθ, κ.ά.). 

5) Εφαρμογζσ των ενηφμων ςε μεγάλθ κλίμακα (χαρτοποιία, υφαντουργία, βυρςοδεψία, 
απορρυπαντικά, ηωοτροφζσ). 

6) Εφαρμογζσ των ενηφμων ςτθ χθμικι βιομθχανία (αμινοξζα, φυτοφάρμακα, 
ολιγοςακχαρίτεσ, χθμικζσ ενϊςεισ, ςυμπλθρϊματα διατροφισ). 

7) Εφαρμογζσ των ενηφμων ςτθ φαρμακευτικι βιομθχανία (αντιβιοτικά, ςτεροειδι, φάρμακα κατά 
υπερχολθςτερολαιμίασ, HIV, υπζρταςθσ, κ.ά). 

8) Εφαρμογζσ των ενηφμων ςτθν ανάλυςθ (τα ζνηυμα ωσ ‘αντιδραςτιρια’ και ωσ ‘δείκτεσ’ 
αςκενειϊν, ενηυμοςφνδετοι ανοςοπροςδιοριςμοί, ενηυμικοί βιοαιςκθτιρεσ). 

9) Ενηυμικι κατάλυςθ ςε οργανικοφσ διαλφτεσ (εφαρμογζσ ςε υδατοςυμβατοφσ και μθ 
10) υδατοςυμβατοφσ οργανικοφσ διαλφτεσ, αρωματικά, ηιηανιοκτόνα, τριγλυκερίδια, πεπτίδια, 

ινςουλίνθ, αςπαρτάμθ, κ.ά.). 
11) 10). Εφρεςθ νζων ενηφμων. 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ (πνυζςπμ-ιε-πνυζςπμ). 

 

Βλ΄ απμζηάζεςξ 

ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε 

Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία 
κε ηνπο θνηηεηέο 

Βλεζδζηεοιέκα θμβζζιζηά ηαζ δζαδζηηοαηέξ 

πθαηθυνιεξ αοημ-αλζμθυβδζδξ. 

Βπζημζκςκία   ιέζς e-mail ηαζ ηδξ δζαδζηηοαηήξ 

πθαηθυνιαξ eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

 

Αζαθέλεζξ 39  

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 26  



 

 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα 

standards ηνπ 
ECTS 

Οιαδζηέξ ηαζ/ή αημιζηέξ 

ενβαζίεξ (ιεθέηεξ, 

ακαθφζεζξ άνενςκ, 

ιμκμβναθζχκ η.ά.) 

30  

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 30  

Σύλνιν Μαζήκαηνο 

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

       125 
 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Η. Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (50%), δζαααειζζιέκδξ 

δοζημθίαξ, πμο πενζθαιαάκεζ: 

- Βνςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ. 

- Βνςηήζεζξ ζφκημιδξ εεςνδηζηήξ ακάπηολδξ. 

- Πνμαθήιαηα / αζηήζεζξ ααζζζιέκα ζε εεςνδηζηέξ 

βκχζεζξ πμο ακαπηφπεδηακ ζηζξ παναδυζεζξ. 

 

ΗΗ. Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ (30%). 

 

III. Οιαδζηέξ ηαζ/ή αημιζηέξ ενβαζίεξ (20%). 

 

οκεπχξ: μ ζοκμθζηυξ ααειυξ πνμηφπηεζ ςξ άενμζζια ηςκ 

ακςηένς ηνζχκ επζιένμοξ αλζμθμβήζεςκ. 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 



 

159 
 

  
 

Οξγαλνιεπηηθόο έιεγρνο ηξνθίκσλ θαη νίλσλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-65-

Σ5 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Οξγαλνιεπηηθόο έιεγρνο ηξνθίκσλ θαη νίλσλ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 5 (ΘΒΧΡΕΏ 2, 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ 3) 

5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

ΒΕΑΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ - ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΟ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1) Λ. Ξλϊνθσ, Ενηυμικι Βιοτεχνολογία, Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ, Θράκλειο Ξριτθ, 3θ 
ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ, 2013. 
2) K. Buchholz, V. Kasche, U.T. Bornscheuer, Biocatalysis and Enzyme Technology, Wiley-VCH 
Verlag GmbH, Germany, 2005. 
3) G. Walsh, Proteins: Biochemistry and Biotechnology, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, UK, 2002. 

 
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Biotechnology and 
Bioengineering. Industrial 
Biotechnology. 
Journal of Biocatalysis and 
Biotransformation. Journal of Biotechnology. 
Journal of Enzyme and Microbial 
Technology. Journal of Molecular 
Recognition. 
Nature Biotechnology. 
Protein Expression and Purification. 
 
Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 



 

 

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

- 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ώκηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ ιεηά ηδκ δζελαβςβή εεςνδηζηήξ ηαζ ενβαζηδνζαηήξ εηπαίδεοζδξ είκαζ  κα 

ιπμνμφκ μζ ζπμοδαζηέξ κα εηηζιήζμοκ, κα πενζβνάρμοκ ηαζ κα ενιδκεφζμοκ ηα μνβακμθδπηζηά 

παναηηδνίζηδηα ηςκ ηναζζχκ ηαζ ηςκ άθθςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα 

πνμζδζμνίζμοκ ηδκ επίδναζδ ηάεε πανάβμκηα ζηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηαζ ελέθζλδξ ημο.  

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 
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Άιιεο… 

……. 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ. Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ, Λήρδ απμθάζεςκ, Ώοηυκμιδ ενβαζία, Οιαδζηή 

ενβαζία. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεςνδηζηυ ιένμξ 

διαζία μνβακμθδπηζημφ εθέβπμο, Σφπμζ μνβακμθδπηζηχκ δμηζιχκ, Πεζναιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ 

εηηέθεζδ, Ώζζεήζεζξ ηαηά ημκ έθεβπμ, Υνχια, άνςια ηαζ ειθάκζζδ, Πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηα 

μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά, Βθθδκζημί/Βονςπασημί μίκμζ, Οίκμζ απυ ημκ παβηυζιζμ αιπεθχκα, 

Ονβακμθδπηζηή δμηζιαζία απμζηαβιάηςκ, ιπφναξ, Βνιδκεία δεδμιέκςκ δμηζιχκ.  

Βνβαζηδνζαηυ ιένμξ 

Βίδδ μνβακμθδπηζηχκ δμηζιχκ, Οζθνδηζηυξ παναηηήναξ, Γεφζεζξ ηαζ ανχιαηα ζηυιαημξ, 

Πενζβναθζηή ακάθοζδ δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ μίκςκ, Ονβακμθδπηζηή δμηζιαζία απμζηαβιάηςκ, 

ιπφναξ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζζάζεζξ Power point, πνήζδ ελμπθζζιμφ ενβαζηδνίμο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Αναζηδνζυηδηα ΦυνημξΒνβαζίαξ Βλαιήκμο 

Αζαθέλεζξ 20 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 70 

Οιαδζηή ενβαζία 10 

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ  25 

  

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 125 

 



 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

 Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ πμο πενζθαιαάκεζ 

ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, επίθοζδ 

πνμαθδιάηςκ, ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ 

εεςνίαξ. 

 Πανμοζίαζδ μιαδζηήξ ενβαζίαξ. 

 Βλέηαζδ βναπηή/πνμθμνζηή ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ  

 Πανμοζίαζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ακαθμνχκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ.  

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Ώ. Σζαηίνδξ. Οζκμθμβία. Βηδμηζηυξ μίημξ Φφπαθμξ 2007.  

Ώ. Σζαηίνδξ Βθθδκζηή Οζκμβκςζία. Βηδμηζηυξ μίημξ Φφπαθμξ 2004. 

R. Jackson. Wine Tasting, Ώ Professional Handbook. Elsevier 2009. 

 

Γηαρείξηζε πνηόηεηαο ζηελ γεσξγία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-66-

Σ6 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Γηαρείξηζε πνηόηεηαο ζηελ γεσξγία 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 
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Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Μάεδια Βζδζημφ Τπυααενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/courses/OEN117/ 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σμ ιάεδια απμηεθεί ημ ααζζηυ εζζαβςβζηυ ιάεδια βζα κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ έκκμζεξ ηαζ 

ηδκ πμθζηζηή πμζυηδηαξ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηδξ δζμίηδζδξ μθζηήξ πμζυηδηαξ ζε επζπεζνήζεζξ μίκςκ ηαζ 

πμηχκ. Βλμζηεζχκμκηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ζοζηδιάηςκ δζμίηδζδξ πμζυηδηαξ ηαζ ακαπηφζζμοκ 

δελζυηδηεξ ζημ ζπεδζαζιυ, ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ. Μαεαίκμοκ ηζξ 

ανπέξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ημο πμζμηζημφ εθέβπμο ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ημκ 

εθανιυγμοκ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Καηακμμφκ ηδ θεζημονβία ηςκ 

πζζημπμζδιέκςκ ηαζ δζαπζζηεοιέκςκ ενβαζηδνίςκ πμζμηζημφ εθέβπμο, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα 

μνβακχζμοκ ακηίζημζπα ενβαζηήνζα. Ώκαβκςνίγμοκ ημοξ πζεακμφξ ηζκδφκμοξ πμο ιπμνεί κα 

ειθακίγμκηαζ ζε ηάεε ζηάδζμ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ εκυξ ηνμθίιμο, χζηε κα εθαπζζημπμζμφκ 

ηδκ πζεακυηδηα  ειθάκζζδξ πνμαθδιάηςκ αζθάθεζαξ βζα ηα ηνυθζια. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 



 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

 Ώοηυκμιδ ενβαζία 

 Οιαδζηή ενβαζία 

 πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ένβςκ 

 Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 Δ έκκμζα ηδξ πμζυηδηαξ, πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ, κμιμεεηζηέξ 

απαζηήζεζξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. 

 Ώνπέξ ηαζ ιέεμδμζ πμζμηζημφ εθέβπμο. 

 Ονβάκςζδ ηαζ εθανιμβή ημο πμζμηζημφ εθέβπμο ηαζ πζζημπμίδζδ ή δζαπίζηεοζδ 

ενβαζηδνίςκ. 

 Αζαζθάθζζδ πμζυηδηαξ ηαζ δζμίηδζδ μθζηήξ πμζυηδηαξ. 

 οζηήιαηα δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ. Σα πνυηοπα ηδξ ζεζνάξ ISO9000 

 Βθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ISO9000 ζηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. 

 Έκκμζεξ ηαζ ανπέξ ημο ζοζηήιαημξ HACCP. Καηδβμνίεξ ηζκδφκςκ. 

 Τβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ηνμθίιςκ. Πνυηοπμ ISO 22000. 

 Ώκάθοζδ ηζκδφκςκ ηαζ ηαηδβμνίεξ επζηζκδοκυηδηαξ, ηαεμνζζιυξ ηςκ ηνίζζιςκ ζδιείςκ 

εθέβπμο ηαζ ηαεμνζζιυξ ηςκ ηνίζζιςκ μνίςκ εθέβπμο. 

 Βθανιμβέξ ημο ζοζηήιαημξ HACCPζηα αθημμθμφπα πμηά. 

 πεδζαζιυξ ηδξ ακάπηολδξ ηαζ πμζυηδηαξ κέςκ πνμσυκηςκ. 

 ΐεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ πμθζηζηήξ πμζυηδηαξ ηαζ ζηναηδβζηή ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

 Δ πμζυηδηα ημο κενμφ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ. 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Παξνπζηάζεηο powerpoints, ηεζη αμηνιόγεζεο θαη 

απηνειέγρνπ, ππνζηήξημε καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e-class. 
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Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ  40 

Αζαδναζηζηή δζδαζηαθία 20 

Φνμκηζζηήνζμ 15 

οββναθή ενβαζίαξ 10 

  

  

  

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ                             40 

  

φκμθμΜαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Ώ) Γναπηή ελέηαζδ πμο πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ 

επζθμβήξ, ακάθοζδ επζηζκδοκυηδηαξ ζοζηήιαημξ αζθάθεζαξ 

ηνμθίιςκ(50 %) 

 

ΐ) Πανμοζίαζδ ενβαζίαξ (50%) 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

Ώναακζημβζάκκδξ, Ε. ., Βοζηναηζάδδξ, Μ. Μ., Μπμοκημονυπμοθμξ, Ε. Α., ISO 9000 ηαζISO 14000, 



 

 

UNIVERSITYSTUDIOPRESS (2000). 

Σγζά, Κ., Σζζαπμφνδξ, Ώ., Ώκάθοζδ επζηζκδοκυηδηαξζηα ηνίζζιαζδιεία εθέβπμο (HACCP) 

ζηδαζμιδπακία ηνμθίιςκ, Παπαζςηδνίμο (1996). 

Codex Alimentarius Commission, Principles and Guidelines for the conduct of microbial risk 

assessment.CAC/GL-30 (1999). 

International Standard ISO 22000 

 

 

Βάζεηο δεδνκέλσλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-67-

Σ7 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Βάζεηο δεδνκέλσλ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 4 (2 εεςνία, 2 

ενβαζηήνζμ) 

5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Μάεδια Βζδζημφ Τπυααενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 
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ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σμ ιάεδια απμηεθεί ημ ααζζηυ εζζαβςβζηυ ιάεδια βζα κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ έκκμζεξ ηςκ 

αάζεςκ δεδμιέκςκ, ηδκ δμιή ηαζ ημκ ηνυπμ δδιζμονβία ηςκ, ημοξ ηφπμοξ ηαζ ηζξ εθανιμβέξ ηςκ, 

ζδζαίηενα ζηζξ επζπεζνήζεζξ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

 Ώοηυκμιδ ενβαζία 

 Οιαδζηή ενβαζία 

 πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ αάζεςκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 Δ έκκμζα ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ 



 

 

 πεζζαηέξ αάζεζξ 

 Μμκηέθα δμιήξ αάζεςκ 

 οζηαηζηά αάζεςκ δεδμιέκςκ 

 Γθχζζεξ δδιζμονβία ηαζ πεζνζζιμφ ηςκ αάζεςκ 

 Βθανιμβέξ δδιζμονβίαξ αάζεςκ 

 Ώκαγήηδζδ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ 

 Δ βθχζζα SQL 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ. 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Παξνπζηάζεηο powerpoints, ηεζη αμηνιόγεζεο θαη 

απηνειέγρνπ, ππνζηήξημε καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ  40 

Αζαδναζηζηή δζδαζηαθία 20 

Φνμκηζζηήνζμ 15 

οββναθή ενβαζίαξ 10 

  

  

  

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ                             40 

  

φκμθμΜαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

 

Ώ) Γναπηή ελέηαζδ πμο πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ 

επζθμβήξ, ακάθοζδ επζηζκδοκυηδηαξ ζοζηήιαημξ αζθάθεζαξ 

ηνμθίιςκ(50 %) 

 

ΐ) Πανμοζίαζδ ενβαζίαξ (50%) 
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Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

Database management systems. I. Saaed et al. IT Series 

Database Systems. H. Garcia et al. 2009. Pearson 

 

Δμάκελν 7
ν 

Γεσξγηθά θάξκαθα 

ΓΔΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-71-Γ1 ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 
7μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Γεσξγηθά θάξκαθα 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ 
πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗ

Δ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 

 

 

ΠΗΣΩΣΗ

ΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ

 

Αζαθέλεζξ  3 5 

Βνβαζηήνζα 2  

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ 

Γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Βπζζηδιμκζηήξ Πενζμπήξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 



 

 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

Ναζ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 
ηθαλόηεηεο 
θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α 

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ 

ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

ηυπμζ ημο ιαεήιαημξ “Γεςνβζηή Φανιαημθμβία” είκαζ μζ θμζηδηέξ ιεηά ηδκ 

επζηοπή μθμηθήνςζδ υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηαδίςκ ημο ιαεήιαημξ κα έπμοκ ηζξ απαναίηδηεξ 

βκχζεζξ έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ: 

-κα ηνίκμοκ βζα ηα μθέθδ ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ πνήζδ ηςκ 

θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ 

-κα πενζβνάθμοκ ηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ ιε αάζδ ημκ μνβακζζιυ 

ζηυπμ ηαζ ημ αζμπδιζηυ ηνυπμ δνάζδξ ημοξ. 

-κα ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηοπμπμίδζδξ ηςκ 

θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ 

-κα εκημπίγμοκ ηαζ κα ηαηακμμφκ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ακαβνάθμκηαζ ζηδκ εηζηέηα 

ηςκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ 

-κα εηηεθμφκ οπμθμβζζιμφξ απαναίηδημοξ βζα ηδκ αηνζαή εθανιμβή ηςκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ 

πνμσυκηςκ 

-κα βκςνίγμοκ ηα Μέζα Πνμζςπζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ κα έπμοκ ηαηακμήζεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ 

πνήζδξ ημοξ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο  
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
αλαγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε 

ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο Λήςε 

απνθάζεσλ 

Απηόλνκε 

εξγαζία 

Οκαδηθή 

εξγαζία 
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό 

πεξηβάιινλ Παξάγσγή λέσλ 

εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ 

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζθέςεο 

• Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ 

απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ 

• Ώοηυκμιδ ενβαζία 

• Άζηδζδ ηνζηζηήξ ηαζ αοημηνζηζηήξ 

• Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. Οκμιαημθμβία, μνζζιμί ηαζ μνμθμβία ζηδκ Βπζζηήιδ ηδξ Γεςνβζηήξ Φανιαημθμβίαξ. 

2. Εζημνζηή ακαδνμιή ζηδκ ακαηάθορδ ηαζ πνήζδ Φοημπνμζηαηεοηζηχκ Πνμσυκηςκ (Φ.Π.) ηαζ 

αζμηηυκςκ (παναζζημηηυκςκ). 

3. Βηζηέηα Φ.Π. ηαζ ζημζπεία κμιμεεζίαξ. 

4. Σοπμπμίδζδ Φ.Π. ηαζ ιέεμδμζ πεζνζζιμφ ηαζ εθανιμβήξ ημοξ. 

5. Καηάηαλδ ηαζ πενζβναθή ιε αάζδ ημκ μνβακζζιυ-ζηυπμ (π.π. εκημιμηηυκα, ιοηδημηηυκα, 

γζγακζμηηυκα) ηαζ ηζξ πνήζεζξ ημοξ (ζημ ζπυνμ, ζημ έδαθμξ, ρεηαζιυξ ηθπ). 

6. Σμλζημθμβζηέξ ζδζυηδηεξ Φ.Π. ηαζ ιέζα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ. 

7. Οζημημλζηυηδηα Φ.Π., επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ οπμθείιιαηα ζηα βεςνβζηά πνμσυκηα. 

8. Βηθεηηζηυηδηα ηαζ ημλζηυηδηα Φ.Π. ηαζ αζμηηυκςκ (είζμδμξ ζημκ μνβακζζιυ ζηυπμ, εκενβμπμίδζδ, 

ιεηααμθζζιυξ, πνυκμξ ηαζ ηνυπμξ εθανιμβήξ, αζμπδιζηυξ ηνυπμξ δνάζδξ). 

9. Καηάηαλδ ηαζ πενζβναθή εκημιμηηυκςκ (αηανεμηηυκςκ ηαζ 

κδιαημδμηηυκςκ) ιε αάζδ ημ αζμπδιζηυ ηνυπμ δνάζδξ (π.π. δζαηάναλδ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, 

πανειπυδζζδ αηεηοθπμθζκεζηενάζδξ, ηακάθζα ιεηαθμνάξ ζυκηςκ, αζμζφκεεζδ ηδξ πζηίκδξ, ιοσηυ 

ζφζηδια ηθπ). 

10. Καηάηαλδ ηαζ πενζβναθή ιοηδημηηυκςκ, ιε αάζδ ημ αζμπδιζηυ ηνυπμ δνάζδξ ημοξ (π.π. 

πανειπυδζζδ ακαπκμήξ, αζμζοκεεηζηχκ ιμκμπαηζχκ ηθπ). 

11. Καηάηαλδ ηαζ πενζβναθή ηςκ γζγακζμηηυκςκ, ιε αάζδ ημ αζμπδιζηυ ηνυπμ δνάζδξ ημοξ (π.π. 

πανειπυδζζδ αζμζοκεεηζηχκ ιμκμπαηζχκ, θςημζφκεεζδξ ηθπ). 

12. Καηάηαλδ ηαζ πενζβναθή Φοημνοειζζηζηχκ εκχζεςκ. 

13. Καηάηαλδ ηαζ πενζβναθή ΐζμηηυκςκ (ημοκμοπμηημκία, απεκημιχζεζξ ηθπ). 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε 

ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε 

Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία 

κε ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε δηαθαλεηώλ Powerpoint. 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο κέζσ e-mail. 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

πξόζβαζεο ζην e-class, ζε on-line βάζεηο 

δεδνκέλσλ θιπ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

 

Αζαθέλεζξ 40  

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 13  

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ 

ελάζηδζδξ 

22  

   

   

   

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

   

   

   

Ώοημηεθήξ Μεθέηδ 50  



 

 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ ECTS 

Σύλνιν Μαζήκαηνο 

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

 

125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

Ε. Δ αλζμθυβδζδ βίκεηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

ΕΕ.Ο ααειυξ ζηδ εεςνία πνμηφπηεζ απυ ενςηήζεζξ ζφκημιδξ 

απάκηδζδξ 

 

ΕΕΕ. Ο ααειυξ ζημ ενβαζηήνζμ πνμηφπηεζ απυ ενςηήζεζξ 

ζφκημιδξ απάκηδζδξ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

Μηθξνβηνινγία ηξνθίκσλ 

ΓΔΝΗΚΑ 
ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

TBO-72-Ε2 ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΠΟΤΓΩΝ 

7o 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΜΕΚΡΟΐΕΟΛΟΓΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε 

δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, 

Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο 

απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο 

αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 
ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗ

Δ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

ΠΗΣΩΣΗ

ΚΔ 

ΜΟΝΑΓ

Δ 

Αζαθέλεζξ ηαζ Βνβαζηδνζαηέξ 
Ώζηήζεζξ 

5 6 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο 

θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην (δ). 

  

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Β. Ηιώγασ και Α. Μαρκόγλου, Γεωργικι Φαρμακολογία, 2010 
Ε. Παπαδοποφλου-Μουρκίδου, Γεωργικά Φάρμακα,Εκδόςεισ Μζκεξισ, Θεςςαλονίκθ,2008 
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

JOURNAL OF PEST SCIENCE PEST 
MANAGEMENT SCIENCE 
PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 
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To μάκθμα αυτό είναι χωριςμζνο ςε δφο κεματικζσ ενότθτεσ. Θ πρϊτθ αςχολείται με τουσ κυριότερουσ τρόπουσ ελζγχου τθσ 
ανάπτυξθσ των ανεπικφμθτων μικροοργανιςμϊν (αλλοιογόνων, πακογόνων) ςτα τρόφιμα, ενϊ θ δεφτερθ αςχολείται με τισ 
ευεργετικζσ επιδράςεισ των ωφζλιμων μικροοργανιςμϊν ςτα τρόφιμα. Τςον αφορά τθν πρϊτθ ενότθτα, ςκοπόσ αυτισ είναι οι 
φοιτθτζσ να γνωρίςουν τουσ κφριουσ φυςικοφσ και χθμικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να παρεμποδίςουμε τθ 
μικροβιακι αφξθςθ ι / και να κανατϊςουμε τουσ μικροοργανιςμοφσ ς’ ζνα οποιοδιποτε τρόφιμο, πωσ ο κάκε τρόποσ 
επιφζρει το επικυμθτό αντιμικροβιακό αποτζλεςμα (τρόποσ δράςθσ) και από ποιουσ παράγοντεσ επθρεάηεται αυτό το 
αποτζλεςμα (ςε ςχζςθ με τθ φφςθ του τροφίμου, τθ φφςθ των μικροοργανιςμϊν και τθ φφςθ τθσ αντιμικροβιακισ 
επεξεργαςίασ). Ζτςι, ς’ αυτι τθν ενότθτα αναλφονται οι διαδικαςίεσ του κακαριςμοφ και τθσ απολφμανςθσ (εξυγίανςθ), θ 
κανάτωςθ των μικροοργανιςμϊν μζςω κερμικισ επεξεργαςίασ, οι μικροβιοςτατικζσ επιδράςεισ τθσ χαμθλισ κερμοκραςίασ 

(ψφξθ, κατάψυξθ) και τθσ χαμθλισ ενεργότθτασ νεροφ (aw), θ διαδικαςίασ τθσ μείωςθσ του pH ενόσ τροφίμου μζςω 
προςκικθσ δζαθυνςκ αζεεκχκ μνβακζηχκ μλέςκ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ιζηνμαζαηήξ ακάπηολδξ, δ 
ζοκηήνδζδ ηςκ ηνμθίιςκ ιέζς ζοζηεοαζίαξ αοηχκ οπυ ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα, δ πνμζεήηδ ζηα 

ηνυθζια δζαθυνςκ πδιζηχκ ακηζιζηνμαζαηχκ μοζζχκ (ζοκηδνδηζηχκ) ηαζ ηέθμξ δ ιζηνμαζμηηυκα 

δνάζδ ηδξ αηηζκμαυθδζδξ ηςκ ηνμθίιςκ. ζμκ αθμνά ηδ δεφηενδ εκυηδηα, ζημπυξ αοηήξ είκαζ μζ 
θμζηδηέξ κα βκςνίζμοκ ηζξ ηονζυηενεξ ςθέθζιεξ δνάζεζξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ βζα ηα ηνυθζια. 

Έηζζ, αοηή εζηζάγεζ ζηα ηφνζα είδδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ γοιχζεζξ ηςκ 

ηνμθίιςκ (βαθαηηζηά ααηηήνζα), ζηδ ιζηνμαζμθμβία ιενζηχκ γοιχιεκςκ ηνμθίιςκ (βζαμφνηζ, ηονί, 
γοιχιεκα αθθακηζηά ηαζ θαπακζηά) ηαζ ηέθμξ ζημοξ πνμαζμηζημφξ ιζηνμμνβακζζιμφξ 

(Bifidobacterium, Lactobacillus) ηαζ ζηζξ πζεακμθμβμφιεκεξ εεηζηέξ επζδνάζεζξ αοηχκ ζηδκ 
ακενχπζκδ οβεία (ιείςζδ εκηενζηχκ δζαηαναπχκ, πνυθδρδ ηανηίκμο παπέμξ εκηένμο, ακμζμνφειζζδ 

ηηθ). 

Οζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ έπμοκ ςξ ζηυπμ κα ηαηακμήζμοκ ηαθφηενα μζ θμζηδηέξ ιενζηά απυ ηα 

ααζζηά εέιαηα πμο πναβιαηεφεηαζ δ εεςνία ημο ιαεήιαημξ. 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνώςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου 

επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α 

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακών Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδών ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χώρου Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακών Αποτελεςμάτων 

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ 

ππνβάζξνπ, εηδηθνύ 

ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο 

γεληθώλ γλώζεσλ, 

αλάπηπμεο 
δεμηνηήησλ 

Βζδζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

θαη 
ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑ

Η Δ 
ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

πζ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΔΛΗΓΑ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 



 

 

Θεωρία: 1. Ζλεγχοσ τθσ ειςόδου (πρόςβαςθσ) των μικροοργανιςμϊν ςτα τρόφιμα 
(διαδικαςία εξυγίανςθσ). 2. Ζλεγχοσ των μικροοργανιςμϊν μζςω κερμικισ επεξεργαςίασ. 3. 
Ζλεγχοσ των μικροοργανιςμϊν μζςω χαμθλισ κερμοκραςίασ. 4. Ζλεγχοσ των 
μικροοργανιςμϊν μζςω μειωμζνθσ ενεργότθτασ νεροφ. 5. Ζλεγχοσ των μικροοργανιςμϊν 
μζςω χαμθλοφ pH και οργανικϊν οξζων. 6. Ζλεγχοσ των μικροοργανιςμϊν μζςω 
τροποποιθμζνθσ ατμόςφαιρασ. 7. Ζλεγχοσ των μικροοργανιςμϊν μζςω χθμικϊν 
αντιμικροβιακϊν ενϊςεων (ςυντθρθτικϊν). 8. Ζλεγχοσ των μικροοργανιςμϊν μζςω 
ακτινοβόλθςθσ. 9. Πικροοργανιςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ηυμϊςεισ των τροφίμων 
(ηυμωτικοί, ωφζλιμοι). 10. Εναρκτιριεσ καλλιζργειεσ και βακτθριοφάγοι. 11. Πικροβιολογία 
ηυμϊμενων τροφίμων (ηυμϊμενα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλαντικά και λαχανικά). 12. 
Ευεργετικά εντερικά βακτιρια (προβιοτικοί μικροοργανιςμοί και επίδραςθ ςτθν υγεία του 
ανκρϊπου). 
Εργαςτήριο: 1. Επίδραςθ τθσ ενεργότθτασ νεροφ (ωςμωτικισ πίεςθσ) ςτθ μικροβιακι 
αφξθςθ. 2. Εκτίμθςθ αποτελεςματικότθτασ χθμικϊν αντιμικροβιακϊν παραγόντων – 
Πζκοδοσ διάχυςθσ από πθγαδάκι. 3. Απομόνωςθ γαλακτικϊν βακτθρίων από ηυμϊμενα 
προϊόντα γάλακτοσ (γιαοφρτια) και μελζτθ βιοχθμικϊν ιδιοτιτων (δοκιμζσ καταλάςθσ και 
ηφμωςθσ υδατανκράκων). 4. Πικροβιολογικι εξζταςθ νεροφ μζςω τθσ μεκόδου πολλαπλισ 
ηφμωςθσ ςε ςωλινεσ (μζκοδοσ πλζον πικανοφ αρικμοφ). 5. Βιοχθμικζσ δοκιμζσ ONPG και 
IMViC. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα ηερλνινγηώλ εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 
ππεπζπλόηεηαο 
Λήςε απνθάζεσλ θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ 
Απηόλνκε εξγαζία Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 

Οκαδηθή εξγαζία Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζθέςεο 

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ …… 

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ Άιιεο… 
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ ……. 
Λήρδ απμθάζεςκ 
Ώοηυκμιδ ενβαζία 

Οιαδζηή ενβαζία 

Πανάβςβή κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ 

Βπίδεζλδ ημζκςκζηήξ, επαββεθιαηζηήξ ηαζ δεζηήξ οπεοεοκυηδηαξ ηαζ εοαζζεδζίαξ ζε εέιαηα θφθμο 

Άζηδζδ ηνζηζηήξ ηαζ αοημηνζηζηήξ 
Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ‐ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 
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ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε 

Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία 

κε ηνπο θνηηεηέο 

Οζ δζαθέλεζξ (Θ ηαζ Β) πναβιαημπμζμφκηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ πανμοζζάζεζξ PowerPoint. θεξ μζ 
ζδιεζχζεζξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δζαεέζζιεξ ζημοξ 

θμζηδηέξ ζηδκ δθεηηνμκζηή πθαηθυνια αζφβπνμκδξ 

ηδθεηπαίδεοζδξ moodle 
(https://aegeanmoodle.aegean.gr/). Μέζς αοηήξ ηδξ 

πθαηθυνιαξ βίκεηαζ ηαζ δ επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ 

(ακαημζκχζεζξ). ηα πθαίζζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 
δζαδζηαζίαξ μζ θμζηδηέξ εκίμηε παναημθμοεμφκ 

εηπαζδεοηζηά videos (https://www.youtube.com/). Οζ 
ηεθζηέξ ελεηάζεζξ ημο ιαεήιαημξ πναβιαημπμζμφκηαζ 

δθεηηνμκζηά (ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, 

ζςζημφ/θάεμοξ, ακηζζημίπζζδξ) ιέζς 
ηδξ πθαηθυνιαξ moodle. 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, 

Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, 

Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, 

Δθπόλεζε κειέηεο (project), 

πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο 

κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο 

ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

 

Αζαθέλεζξ 39  

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 26  

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 85  

   

   

   

   

   

   

φκμθμ Μαεήιαημξ 

(25ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 
αλά 
πηζησηηθή κνλάδα) 
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http://www.youtube.com/)
http://www.youtube.com/)


 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 
αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη 

πνπ είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο 

θνηηεηέο. 

Δ αλζμθυβδζδ ηςκ θμζηδηχκ βίκεηαζ ιέζς ηεθζηχκ 

ελεηάζεςκ (ιέζς δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή). 

→ Οζ ενςηήζεζξ είκαζ ηδξ ιμνθήξ: 

 πμθθαπθήξ επζθμβήξ (1 ενχηδζδ ιε 4 πζεακέξ 

απακηήζεζξ, εη ηςκ μπμίςκ ιυκμ δ ιία απάκηδζδ 

είκαζ ζςζηή), 

 ζςζημφ / θάεμοξ (ιζα πνυηαζδ πμο μ θμζηδηήξ εα 

ηαθείηαζ κα ηνίκεζ ακ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ είκαζ μνευ 

ή θακεαζιέκμ) 

 ακηζζημίπζζδξ (π.π. ηα μνβακίδζα εκυξ ηοηηάνμο ιε 

ηα μκυιαηά ημοξ). 

 

Δ φθδ ημο ενβαζηδνίμο ελεηάγεηαζ ακελάνηδηα απυ ηδκ 
φθδ ηδξ εεςνίαξ ημο ιαεήιαημξ, εκχ μ ηεθζηυξ ααειυξ ημο 

ενβαζηδνίμο ζοιιεηέπεζ ηαηά 30% ζημκ ηεθζηυ ααειυ ημο 
ιαεήιαημξ. Ώπαζηείηαζ πνμαζαάζζιμξ ααειυξ (≥5) ηυζμ 

ζηδ εεςνία, υζμ ηαζ ζημ ενβαζηήνζμ, χζηε έκαξ θμζηδηήξ 

κα εεςνδεεί επζηοπχκ ζημ ιάεδια. Ώκ ηάπμζμξ επζηφπεζ 
ζημ έκα απυ ηα δφμ (εεςνία, ενβαζηήνζμ), ηυηε ηδκ 

επυιεκδ θμνά (υπμηε ηαζ ακ είκαζ αοηή) ελεηάγεηαζ ιυκμ 
ζ‟ αοηυ πμο απέηοπε. 

Πανέπεηαζ επίζδξ δ δοκαηυηδηα ελέηαζδξ ηδξ ζοκμθζηήξ 

φθδξ ηδξ εεςνίαξ ζε 2 λεπςνζζηέξ ελεηάζεζξ → Ώ‟ ηαζ ΐ‟ 
πνυμδμξ. Γζα κα πενάζεζ ηάπμζμξ ηδ εεςνία ιέζς ηςκ 2 

πνμυδςκ εα πνέπεζ κα έπεζ θάαεζ ζηδκ ηάεε ιία ααειυ ≥ 5. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μ ηεθζηυξ ααειυξ ηδξ εεςνίαξ 
πνμηφπηεζ απυ ημ ιέζμ υνμ ηςκ ααειχκ ηςκ 2 πνμυδςκ. 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ‐ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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‐ Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 

1. Μικροβιολογία Σροφίμων, Πεταφραςμζνο, Χυγγραφείσ: T.J. Montville, K.R. Matthews, Επιμζλεια: 
B. Χπθλιϊτθσ, Λ. Γιαβάςθσ, Εκδόςεισ Μων. 
 

2. Μικροβιολογία & Τγιεινή Σροφίμων, Πεταφραςμζνο, Χυγγραφείσ: Keweloh, Εκδόςεισ Μων. 

 
3. Μικροβιολογία Σροφίμων, Χυγγραφζασ: Γ. Ππαλατςοφρασ, Εκδόςεισ Ζμβρυο. 

 
4. υμπληρωματικζσ ημειώςεισ Μικροβιολογίασ Σροφίμων, Επιμζλεια: Ε. Γκιαοφρθσ, αρχείο pdf 
διακζςιμο ςτουσ φοιτθτζσ μζςω τθσ πλατφόρμασ moodle (https://aegeanmoodle.aegean.gr/). 
 
‐ υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

1. International Journal of Food Microbiology (https://www.journals.elsevier.com/international‐journal‐of‐food‐ 

microbiology) 
 

2. Food Microbiology (https://www.journals.elsevier.com/food‐microbiology/most‐downloaded‐articles) 

 

3. Journal of Food Protection (http://jfoodprotection.org/) 

4. Frontiers in Microbiology, Section Food Microbiology 

(https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/sections/food‐microbiology) 
 

5. Foodborne Pathogens and Disease (http://www.liebertpub.com/fpd) 

 

6. Journal of Food Safety (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1745‐4565) 

 

 

Βηνηερλνινγία Φπηώλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΒΟ-73-

Ε3 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 7ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΦΤΣΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 4 (2Θ+2Β) 5 

http://www.journals.elsevier.com/international
http://www.journals.elsevier.com/international
http://www.journals.elsevier.com/international
http://www.journals.elsevier.com/food
http://jfoodprotection.org/)
http://www.frontiersin.org/journals/microbiology/sections/food
http://www.frontiersin.org/journals/microbiology/sections/food
http://www.liebertpub.com/fpd)
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1745


 

 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Βζδίηεοζδξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

Μμνζαηή ΐζμθμβία Ε 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή ή Ώββθζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Οζ ζπμοδαζηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηζξ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ βζα παναβςβή βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ 

θοηχκ, ακίπκεοζδ ιεηαθθάλεςκ ηαζ δζαβμκζδζαηχκ θοηχκ, ελαβςβήξ πνήζζιςκ θοηζηχκ πνμσυκηςκ, 

ζζημηαθθζένβεζαξ, ηαζ ηαηαζηεοήξ ακαζοκδζαζιέκςκ βμκζδίςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 
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Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ  

Ώοηυκμιδ ενβαζία  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 απμιυκςζδ βμκζδίςκ θοηχκ 

 ηαηαζηεοή ακαζοκδζαζιέκμο βεκεηζημφ οθζημφ 

 ιέεμδμζ βεκεηζηήξ ηνμπμπμίδζδξ θοηχκ 

 ζζημηαθθζένβεζα 

 ακίπκεοζδ βμκζδίςκ 

 ελαβςβή βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ πνςηεσκχκ 

 ακίπκεοζδ ιεηαθθάλεςκ 

 απμιυκςζδ πνήζζιςκ θοηζηχκ πνμσυκηςκ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζζάζεζξ powerpoints, ηεζη αλζμθυβδζδξ ηαζ 

αοημεθέβπμο, οπμζηήνζλδ ιαεδζζαηήξ δζδαζηαθίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class, ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 26 

Βνβαζηδνζαηή Άζηδζδ 26 

Βνβαζία 75 

  



 

 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

  

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 127 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Πνυμδμξ (20%) 

Σεθζηέξ ελεηάζεζξ (50%) 

Ώημιζηή ενβαζία (30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Techniques in Biotechnology, Genetic Engineering, Molecular Biology and Biochemistry. Ε. 

Γμφκανδξ, 2012. 

Plant Molecular Biology and Biotechnology. Ε Γμφκανδξ, δζδαηηζηέξ ζδιεζχζεζξ 2009. 

 

Δπεμεξγαζία νίλνπ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 
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ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΒΟ-74-

Ε4 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 7ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΒΠΒΞΒΡΓΏΕΏ ΟΕΝΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 2+2 5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Βζδίηεοζδξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Οζ ζπμοδαζηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηζξ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ ηαηενβαζίαξ ηαζ ζηαεενμπμίδζδξ ηςκ 



 

 

βθεοηχκ ηαζ μίκςκ, ηαεχξ ηαζ ιε  ηδκ πνήζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ δζαοβαζηζηχκ οθζηχκ. 

Ώκηζθαιαάκμκηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ παθαίςζδξ ηςκ μίκςκ ηαζ ηςκ ζοκεδηχκ πμο πνέπεζ κα επζηναημφκ 

ηαηά ηδ δζάνηεζά ηδξ. Μαεαίκμοκ επίζδξ κα ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα ακηζιεηςπίγμοκ μνβακμθδπηζηά 

ζθάθιαηα ηαζ εηηνμπέξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ  

Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ  

Λήρδ απμθάζεςκ  

Ώοηυκμιδ ενβαζία  

Οιαδζηή ενβαζία 

πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ένβςκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Δ έκκμζα ηδξ δζαφβεζαξ ηαζ ηα ημθθμεζδή θαζκυιεκα. 

 Βπειαάζεζξ ηαζ πεζνζζιμί βζα ηδ δζαφβαζδ ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ηςκ μίκςκ. 

 Σεπκζηέξ δζαφβαζδξ ηςκ μίκςκ. Ώνπή ηδξ δζήεδζδξ ηαζ ηδξ θοβμηέκηνζζδξ. 

 ηαεενμπμίδζδ ηςκ μίκςκ ιε θοζζημπδιζηέξ ιεευδμοξ, αθθά ηαζ ιε ηδκ πνήζδ μζκμθμβζηχκ 

μοζζχκ. 

 Μεθέηδ ημο ιδπακζζιμφ ηνοζηάθθςζδξ ηαζ ηαηααφεζζδξ ηςκ αθάηςκ ημο ηνοβζημφ μλέμξ. 

 Δ εθανιμβή ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ δθεηηνμδζάθοζδξ ζημκ μζκζηυ ημιέα. 

 Μεηαθθζηά εμθχιαηα (ζζδήνμο ηαζ παθημφ) ζημκ μίκμ. Πνυθδρδ, εεναπεία ηαζ 

ακηζιεηχπζζή ημοξ. 

 Αοκαιζηυ μλεζδμακαβςβήξ ηςκ μίκςκ ηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο ημ επδνεάγμοκ. 

 Χνίιακζδ ηςκ ενοενχκ μίκςκ ηαζ ηεπκζηέξ παθαίςζδξ. 

 Μεθέηδ ηδξ πνμέθεοζδξ, ηδξ θφζδξ ηαζ ηςκ ζοκεπεζχκ ηςκ ααζζηχκ μνβακμθδπηζηχκ 

εηηνμπχκ ζημοξ μίκμοξ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 
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απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζζάζεζξ powerpoints, ηεζη αλζμθυβδζδξ ηαζ 

αοημεθέβπμο, οπμζηήνζλδ ιαεδζζαηήξ δζδαζηαθίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class, ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 26 

Βνβαζηδνζαηή Άζηδζδ 26 

Βνβαζία 50 

  

  

  

  

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 23 

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Βνςηήζεζξ φκημιδξ Ώπάκηδζδξ (20%) 

Αμηζιαζία Πμθθαπθήξ Βπζθμβήξ (30%) 

Έηεεζδ / Ώκαθμνά (20%) 

Βνβαζηδνζαηή Βνβαζία (30%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Διιεληθή 

1. Βοάββεθμξ μοθθενυξ. «Οζκμθμβία. Βπζζηήιδ ηαζ Σεπκμβκςζία». Copyright © 1997.ISBN: 

960 9699 1 6, Set: 960 699 2 4 

2. ΏνβφνδξΣζαηίνδξ. «Οζκμθμβία. Ώπυ ημ ζηαθφθζ ζημ ηναζί». Βηδυζεζξ Φφπαθμξ. Ώεήκα 

1998. ISBN: 960 7920 05 8. 

3. Andrew L. Waterhouse , Gavin Sacks , David Jeffery “Υδιεία ηαζ ΐζμπδιεία Οίκμο: Ώπυ 

ηδκΘεςνία ζηδκΟζκμπμίδζδ” ΒηδυζεζξRosili 2019 

Ξκυβθςζζδ 

1. PascalRibèreau - Gayon, Yves Glories, AlainMaujean, DenisDubourdieu.“Traitè d‟ 

OEnologie -(Vol.2)”. Dunod, Paris 1998. ISBN: 210003948 1. 

2. Ron S. Jackson. “Wine science. Principles and applications”. Academic Press, Inc. California, 

1994. ISBN: 0123790603. 

3. Emile Peynaud. “ Connaissance et travail du vin”. Dunod, Paris 1981. ISBN: 2040114173. 

4. Pascal Ribèreau - Gayon, Yves Glories, Alain Maujean, Denis Dubourdieu.“Traitè d‟ 

OEnologie -(Vol.1)”. Dunod, Paris 1998. ISBN: 210003948 1. 

5. Les Entretiens Scientifiques Lallemand. “ La microbiologie des vins mousseux V 3”. 

Lallemand © Toulouse 1994. 

6. Les Entretiens Scientifiques Lallemand. “Fermentation Technology V 2”. Lallemand © 

Toulouse 1994. 

7. Hans R. Luthi et Ulrich Vetsch.“Analyses et Apprèciation Microscopiques de vins et jus de 

fruits dans la pratique”, Collection Avenir OEnologie. 

8. Roger B. Boulton et al. “ Principles and practices of winemaking”, Aspen Publishers Inc., 

New York, c1996, ISBN: 08342 127 06. 

9. Bruce W. Zoecklein et al. “Wine analysis and Production ”, Chapman & Hall, New York, 

c1995,ASIN: 041 298 2412. 

10. Kenneth C. Fugelsang.“Wine Microbiology” , Aspen Publishers Inc., New York, c1997, 

ISBN: 0412066114. 

11. Cornelius S. Ough. “Winemaking basics”, Haworth Press, New York, 1991, ISBN: 

1560220058. 

12. Richard P. Vine et al. “Winemaking: From grape growing to marketplace”, Chapman & Hall, 

New York, c 1997, ISBN: 83421699x. 

13. David R. Storm. “Winery utilities: planning, design and operation”, Aspen Publishers Inc., 

New York, c1997, ISBN:0834219816. 

14. OIV Compendium of International Methods of Analysis of Wines and Musts 

 

-πλαθήεπηζηεκνληθάπεξηνδηθά: 

American Journal of Enology and Viticulture 

Journal International de la Vigne et du Vin 

Journal of the Science of Food and Agriculture 

Agricultural and Food Chemistry 

South African Journal of Oenologie 

 

Μνξηαθή αλαγλώξηζε 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνπηπρηαθό 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΒΤ) ΣΐΟ-
ΒΤ5 

ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΠΟΤΓΩΝ 

7μ  

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Μμνζαηή ακαβκχνζζδ 
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ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ 
πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑ

ΗΔ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 

 

 

ΠΗΣΩΣΗ

ΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ

 

Αζαθέλεζξ 2 4 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 2  

   

ΤΝΟΛΟ Π.Μ. (Από Πίλαθα 

4) 
 4 

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ 

Γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Βπζζηδιμκζηήξ Πενζμπήξ / Βζδζηυηδηαξ / Ώκάπηολδξ Αελζμηήηςκ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

Μμνζαηή ΐζμθμβία Ε 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή ηαζ Ώββθζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

(URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 
ηθαλόηεηεο 
θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α 

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ 

ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ, μ θμζηδηήξ/ηνζα εα: 

 Έπεζ βκχζδ ηςκ ααζζηχκ δμιζηχκ εκμηήηςκ πμο ζοκεέημοκ ηα αζμιυνζα. 

 Θα ιπμνεί κα ακηζθδθεεί ηαζ κα πμζμηζημπμζήζεζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ αζμιμνίςκ ζε 

ιμνζαηυ επίπεδμ. 

 Έπεζ βκχζδ ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηεπκζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ 

ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηαλφ αζμιμνίςκ ζε ιμνζαηή ηθίιαηα. 

 Έπεζ βκχζδ ηςκ δζενβαζζχκ ηαζ πνςηαβςκζζηχκ ζε ιμνζαηή ηθίιαηα βζα ηδκ πδιζηή ιεηααίααζδ 

ζήιαημξ. 

 Έπεζ βκχζδ ηςκ δζενβαζζχκ ηαζ ιεευδςκ βζα ηδκ ζπεδζαζιυ θανιάηςκ. 

 Έπεζ βκχζδ ηςκ ιδπακζζιχκ ακαδίπθςζδξ πνςηεζκχκ ηαζ ηδξ ηοηηανζηήξ ηςκ ιεηαηυπζζδξ. 

 Να ιπμνεί κα πεζνίγεηαζ πνμβνάιιαηα ιμνζαηχκ βναθζηχκ ζημκ Δ/Τ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεζ ηαζ 

ακαθφεζ αζμιυνζα. 

 Μπμνεί κα ζοκεέηεζ ενβαζίεξ ηαζ κα ακαθφεζ απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ιεθέηδ 

δμιζηχκ ζημζπείςκ αζμιμνίςκ ηαζ κα ακαπηφζεζ ηδκ ζηακυηδηα βζα on-line 

πνυζααζδ ζε αζαθζμεήηεξ ηαζ επζζηδιμκζηά πενζμδζηά. 



 

 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο  
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
αλαγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε 

θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο Λήςε 

απνθάζεσλ 

Απηόλνκε 

εξγαζία Οκαδηθή 

εξγαζία 

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 
Παξaγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα εβαζκόο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ 

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ 
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζθέςεο 

 Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ 

απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ. 

 Ώοηυκμιδ ενβαζία. 

 Οιαδζηή ενβαζία. 

 Παναβςβή κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ. 

. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Ε. ΓΒΝΕΚΒ ΏΡΥΒ. 

1. Αμιζηά ζημζπεία αζμιμνίςκ (αιζκμλέα, αάζεζξ,πνμζεεηζηά αζμιυνζα,πνςηείκεξ, πονδκζηά 

μλέα). 

2. Σφπμζ αθθδθεπζδνάζεςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακαβκχνζζδ ( πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή 

ακάθοζδ). 

α. Ώθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ αηυιςκ. 

α. Ώθθδθεπζδνάζεζξ δμιζηχκ ζημζπείςκ ιμνίςκ. 

3. Βκενβεζαηή ακάθοζδ αθθδθεπζδνάζεςκ. α. 

Μμνζαηή Μδπακζηή 

α. Μμνζαηή Αοκαιζηή. 

4. ΐαειμί ακαβκχνζζδξ, ακαβκχνζζδ ορδθήξ πζζηυηδηαξ. α. 

Ονζζιυξ ηδξ Μμνζαηήξ Ώκαβκχνζζδξ. 

α. Δ ζοιαμθή ηςκ αημιζηχκ αθθδθεπζδνάζεςκ ζηδκ ακαβκχνζζδ. ζ. 

Τδνμβμκζημί δεζιμί. 

ζζ. Δθεηηνμζηαηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ. ζζζ. 

ηενεμδμιζηή πανειπυδζζδ. 

β. Γεκζηή ιεεμδμθμβία ζηαεενμπμίδζδξ εζςη. δθ. θμνηίςκ. 

5. Πενζμπέξ ακαβκχνζζδξ πνςηεζκχκ. α. 

Αμιζηά ζημζπεία 

α. Δ εέζδ ημο οπμζηνχιαημξ. 

6. Μέβεεμξ ηαζ πμθοπθμηυηδηα πενζμπχκ ακαβκχνζζδξ. 

 

II. ΥΔΜΕΚΔ ΜΒΣΏΐΕΐΏΔ ΔΜΏΣΟ ΒΝΑΟΚΤΣΣΏΡΕΏ ΚΏΕ ΜΒΣΏΞΤ ΚΤΣΣΏΡΧΝ 

1. οκήεεζξ ιμνζαημί ιδπακζζιμί βζα ιεηααίααζδ ζδιάηςκ. α. 

Μδπακζζιμί 

α. Βκενβέξ μιάδεξ. 

2. Ονιυκεξ, κεονμιεηαδυηεξ, ημπζημί πδιζημί ιεζμθααδηέξ. 

3. Μεηααίααζδ ζήιαημξ ζηζξ ιειανάκεξ ηαζ ημ ηοηυπθαζια. 

4. ηενμεζδείξ μνιυκεξ ηαζ μζ οπμδμπείξ ημοξ. Φενμιυκεξ 

5. Αμιή ιειανακζηχκ πνςηεζκχκ. Κακάθζα ηαζ οπμδμπείξ. 

 

ΕΕΕ. ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΣΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 

1. Λμβζηυξ ζπεδζαζιυξ θανιάηςκ. 

2. Αδιζμονβία ακηζζςιαηςκ ηαηα ζχκ ηαζ ααηηδνζςκ. 

3. Βκημιμηηυκα-Παναζζημηηυκα. ΐζμπδιζηέξ δζενβαζίεξ. 
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4. Βπελήβδζδ ζδιακηζηχκ δζενβαζζχκ ηςκ θοηχκ ζημ ιμνζαηυ επίπεδμ. α. 

Μεηαηίκδζδ ζυκηςκ ζηα θοηά. 

α. Φςημζφκεεζδ. 

β. Δ ηίκδζδ ζηα θοηά. 

 

IV. ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ: Ώιζκμλέα ηαζ πνςηεσκζηή ζηενεμδζάηαλδ. Μμνζαηή ακαβκχνζζδ πονδκζηχκ μλέςκ. 

Μειανακζηέξ πνςηεΎκεξ. Ώζιμζθαζνίκδ. Πνςηεμθοηζηά έκγοια - Μμνζαηή δνάζδ. 

πεδζαζιυξ οπμζηνςιάηςκ. Δ ιμνζαηή δνάζδ ηςκ εκημιμηηυκςκ. 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ (πνυζςπμ-ιε-πνυζςπμ). Βλ απμζηάζεςξ 

ζφβπνμκδ ηαζ αζφβπνμκδ ηδθεηπαίδεοζδ. 

ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε 

Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία 
κε ηνπο θνηηεηέο 

Βλεζδζηεοιέκα θμβζζιζηά. 

Βλεζδζηεοιέκδ ζζημζεθίδα ιαεήιαημξ 

Δθεηηνμκζηή ζφβπνμκδ ηαζ αζφβπνμκδ δζαδναζηζηή 

επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ. Μμνζαηά ιμκηέθα 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

 

Αζαθέλεζξ 26 χνεξ  

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 26 χνεξ  

Οιαδζηέξ ηαζ/ή αημιζηέξ 

ενβαζίεξ (ιεθέηεξ, 

ακαθφζεζξ άνενςκ, 
ιμκμβναθζχκ η.ά.) 

40 χνεξ  

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 14 χνεξ  



 

 

επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο (project), 

πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ 
ECTS 

Σύλνιν Μαζήκαηνο 

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

106 ώξεο 

(4 ECTS) 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο 

Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 

Γνθηκίσλ, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, 

Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε / Αλαθνξά, 

Πξνθνξηθή Δμέηαζε, Γεκόζηα 

Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, 

Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (50%), δζαααειζζιέκδξ 

δοζημθίαξ, πμο πενζθαιαάκεζ: 

Πνυμδμξ (30%). 

  Οζ Οιαδζηέξ ηαζ Ώημιζηέξ Βνβαζίεξ (20%). 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Introduction to Protein Structure (Branden & Tooze) (1991). Garland Publishing Inc, ISBN 0-8153-0270-

3 

 

ΐζμπδιεία ΐαζζηέξ Ώνπέξ (Stryer) Βθθδκζηή Μεηάθναζδ (2015) Broken Hill Publishers.  

Communication within Animal Cells Greg J.Baritt , Oxford Science Pubs.1992 ISBN 0-19-

854726-9  

Plant Biochemistry and Molecular Biology Hans-Walter Heldt, Oxford Pubs. 1997 ISBN 0-

19-850179-X Molecular Plant Development Peter Westhoff , Oxford Pubs. 1998 ISBN 0-19-

850203-6 

 

Δπεμεξγαζία ηξνθίκσλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΒΤ) ΣΐΟ-
ΒΤ6 

ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΠΟΤΓΩΝ 

8μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Βπελενβαζία ηνμθίιςκ 
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ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ 
πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑ

ΗΔ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 

 

 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 2 (εεςνία) + 2 
(ενβαζηήνζα) 

4 

   

φκμθμκ 4 4 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 
δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζην 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ 

ππνβάζξνπ, εηδηθνύ 

ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο 
γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Μάεδια εζδζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

  

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα  
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο 
θαηαιιήινπ επηπέδνπ 
πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α 

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε ην 

Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ην 

Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ ααζζηχκ ανπχκ ηςκ ηονζυηενςκ ιεευδςκ επελενβαζίαξ ηαζ 

ζοκηήνδζδξ ηνμθίιςκ. Οζ θμζηδηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ιεευδμοξ πμο πενζθαιαάκμοκ γειάηζζια, παζηενίςζδ, 

απμζηείνςζδ, ημκζεναμπμίδζδ, αζδπηζηή επελενβαζία, ρφλδ, ηαηάρολδ, ελχεδζδ, αηηζκμαμθίεξ, ιαβείνεια, 

ορδθέξ οδνμζηαηζηέξ πζέζεζξ, κευηενεξ ιδ εενιζηέξ ιεευδμοξ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία πμθθαπθχκ ειπμδίςκ. Μεηά 

ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαθέλεςκ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα ζπεδζάγμοκ ακηίζημζπεξ ιεευδμοξ επελενβαζίαξ 

ηαζ ζοκηήνδζδξ ηνμθίιςκ, κα επζθέβμοκ ημκ ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ ηαζ κα επζθφμοκ ακηίζημζπα 

πνμαθήιαηα εθανιμβήξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο  
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη 
ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 



 

 

Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, Κζρμανςθ τροφίμων με θλεκτρικι ενζργεια, Ηεμάτιςμα, Υαςτερίωςθ, 

Αποςτείρωςθ, Ξονςερβοποίθςθ, Αςθπτικι Επεξεργαςία, Κερμικι Εξϊκθςθ, Παγείρεμα, ήφξθ, 

Ξατάψυξθ, Ακτινοβολίεσ Λονιςμοφ, Ωψθλζσ υδροςτατικζσ Υιζςεισ, Ρεότερεσ μθ Κερμικζσ Πζκοδοι 

Επεξεργαςίασ (Υαλμικά Θλεκτρικά Υεδία Ωψθλισ Ψάςθσ, Υαλμικό άωσ Ωψθλισ Ζνταςθσ, Υαλλόμενα 

Παγνθτικά Υεδία), Ψεχνολογία πολλαπλϊν εμποδίων 

 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε 

ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο Λήςε 

απνθάζεσλ 
Απηόλνκε εξγαζία 
Οκαδηθή εξγαζία 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα εβαζκόο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ 

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ 
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

…… 
Άιιεο… 
……. 

-Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ 

- Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

- Οιαδζηή ενβαζία 

-Βνβαζία ζε δζεπζζηδιμκζηυ πενζαάθθμκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξόζσπν κε πξόζσπν 

ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε 

Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία 
κε ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 
Δπηθνηλσλία 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

 

πγγξαθή εξγαζίαο 40 

Γηαιέμεηο 26 

Δξγαζηήξηα 26 

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ (25  

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα 
κε ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

χνεξ θυνημο ενβαζίαξ ακα 
πζζηςηζηή ιμκάδα) 

102 
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- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
-Ι.Γ.Μπλοφκα, Επεεξεργαςία και υντιρθςθ Σροφίμων, Εκδόςεισ ταμοφλθ, Ακινα, 2004 
-Β. Κιοςζογλου, Γ. Μπλζκασ, Αρχζσ Σεχνολογίασ Σροφίμων, Εκδόςεισ Άγισ-άββασ Γαρταγάνθσ, 2010 
-Κ. Σηιά, Β. Ωραιοποφλου, υντιρθςθ & υςκευαςία Σροφίμων, Ε.Μ.Π., 2003 

 
- υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Journal of Food Processing and Preservation (Wiley) 
-Π. . Ρόδθ, Μζκοδοι υντιρθςθσ Σροφίμων,Εκδόςεισ ταμοφλθ, Ακινα, 1995 
Annals of Food Processing and Preservation (JSciMed Central) 
Journal of Food Processing & Technology (OMICS International) 
Journal of Food Science and Technology (Springer) 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Σεθζηέξ ελεηάζεζξ 50% 

Πνυμδμξ 30% 

Βνβαζία 20% 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δμάκελν 8
ν
 

Αλάπηπμε θπηώλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΒΟ-Ζ1 ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
μ 
 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΦΤΣΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ   2 5 

Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 2   



 

 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

ΤΝΟΛΟ: 

 

       5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμε ο 

Γεμηνηήησλ 

Βπζζηδιμκζηήξ Πενζμπήξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

Αεκ οπάνπμοκ πνμαπαζημφιεκα ιαεήιαηα. Οζ θμζηδηέξ  

πνέπεζ κα έπμοκ ζηακμπμζδηζηή ελμζηείςζδ ιε ηζξ έκκμζεξ  

πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ Μμνθμθμβία ηαζ Φοζζμθμβία Φοηχκ ηαζ 

ζηδκ ΐζμθμβία Κοηηάνμο 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηά (Αζδαζηαθία & Βλέηαζδ) 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS  

Ώββθζηά (Αζδαζηαθία & Βλέηαζδ) 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

Τπυ ηαηαζηεοή 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Δ φθδ ημο ιαεήιαημξ ζημπεφεζ ζηδκ ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ιε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ Ώφλδζδξ ηαζ 

Ώκάπηολδξ θοηχκ, Ώκαπηολζαηή Φοζζμθμβία ηαζ ΐζμθμβία θοηχκ. Βπίζδξ ημοξ 

εζζάβεζ ζηζξ ααζζηέξ ακαπηολζαηέξ ζηναηδβζηέξ ηςκ θοηχκ ηαζ ημ πχξ αοηέξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ιεηαλφ 

ζοκμιμηαλζχκ, μιμηαλζχκ ηαζ ηάλεςκ.  

ηδ ζοκέπεζα ακαθφμκηαζ μζ εειαηζηέξ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ επζιένμοξ μνβάκςκ ημο θοημφ, υπςξ ημ 

θφθθμ, δ νίγα ηαζ ημ άκεμξ. Εδζαίηενδ έιθαζδ δίκεηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ημο αηναίμο ιενζζηχιαημξ, 

ζηδκ ακάπηολδ ημο ειανφμο ηαζ ζηδκ επαβςβή ηδξ άκεδζδξ. 

Βπίζδξ πενζβνάθμκηαζ ηαζ μζ ααζζηέξ ιεεμδμθμβίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ πεζναιαηζζιυ ζηδκ 

αφλδζδ ηαζ ακάπηολδ θοηχκ. 

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μ θμζηδηήξ / ηνζα εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 Καηακμεί ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ 

 Ώκηζθαιαάκεηαζ ημ πχξ έπμοκ ελεθζηηζηά «απακηδεεί» μζ ααζζηέξ πενζααθθμκηζηέξ πνμηθήζεζξ ζε 

αηίκδημοξ μνβακζζιμφξ 

 Μπμνεί κα ζπεδζάζεζ απθά πεζνάιαηα βζα κα απακηδεμφκ ακαπηολζαηά ενςηήιαηα 
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 Καηακμεί ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ ακαπηολζαηήξ πθαζηζηυηδηαξ ηςκ θοηχκ 

 Έπεζ ηαηακμήζεζ ηδκ ζφκδεζδ ηαζ αθθδθεπίδναζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηαζ θοζζμθμβίαξ ιε ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ θοηχκ 

 Έπεζ ακηζθδθεεί ηδ ζδιαζία ηδξ θςημζφκεεζδξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο θοημφ  

 Έπεζ ηαηακμήζεζ ηδκ ζδιαζία ηδξ βκχζδξ ηςκ δζενβαζζχκ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ ςξ πνμξ ηδκ 

παναβςβή αζμιάγαξ, πνχηςκ οθχκ βζα ηδκ αζμιδπακία, αζμεκένβεζαξ ηαζ ηνμθίιςκ 

 Έπεζ ηαηακμήζεζ ηζξ ακαπηολζαηέξ απμηνίζεζξ ηςκ θοηχκ ζε ααζμηζηέξ ηαηαπμκήζεζξ ηαζ ηζξ 

επζδνάζεζξ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ 

 Έπεζ ακαπηφλεζ ηαζ αεθηζχζεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο βζα on-line πνυζααζδ ζε αζαθζμεήηεξ ηαζ 

επζζηδιμκζηά πενζμδζηά 

 Έπεζ εκδοκαιχζεζ ηζξ δελζυηδηεξ ακάθοζδξ ηαζ πανμοζίαζδξ ενεοκδηζηχκ ηαζ αζαθζμβναθζηχκ 

δεδμιέκςκ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξaγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

1) Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ.  

2) Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ.  

3) Λήρδ απμθάζεςκ. 

4) Ώοηυκμιδ ενβαζία.  

5) Οιαδζηή ενβαζία. 

6) Παναβςβή κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ. 

7) πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ένβςκ. 

8) Άζηδζδ ηνζηζηήξ ηαζ αοημηνζηζηήξ. 

9) Βθανιμβή ηδξ βκχζδξ ζηδκ πνάλδ. 

10) εααζιυξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Βζζαβςβή ζηδκ ακάπηολδ θοηχκ, ζοκημκζζιυξ ηδξ ακάπηολδξ ζηα θοηά, μ νυθμξ ηςκ μνιμκχκ ζηδκ 

ακάπηολδ ηςκ θοηχκ. 

Μεεμδμθμβία ζηδ ιεθέηδ ακάπηολδξ θοηχκ, πνυηοπα ιμκηέθα ζηδκ ακάπηολδ θοηχκ. πέζδ ιεηαλφ 

«δθζηίαξ» ηαζ «εέζδξ» ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ηοηηανζηήξ ηφπδξ.  

Βιανομβέκεζδ, ειανομβεκεηζηά ζηάδζα ακάπηολδξ, επζδνάζεζξ ιδηνζηήξ πνμέθεοζδξ.  

ΐθαζηζηή Ώφλδζδ ηαζ Ονβακμβέκεζδ: 

Ώκάπηολδ αθαζημφ, μνβάκςζδ αηναίμο ιενζζηχιαημξ, ιμνζαηή βεκεηζηή ακάπηολδξ αθαζημφ.  

Ώκάπηολδ θφθθμο, ηαεμνζζιυξ αλυκςκ, βμκζδζαηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ζηδκ ακάπηολδ ημο θφθθμο.  



 

 

Ώκάπηολδ άκεμοξ, ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ακάπηολδξ ημο άκεμοξ, ημ ιμκηέθμ ABC.  

Ώκάπηολδ νίγαξ, ημ νζγζηυ αηναίμ ιενίζηςια, ιμνζαηή βεκεηζηή ηδξ ακάπηολδξ ηδξ νίγαξ, ακάπηολδ 

νζγζηχκ ηνζπζδίςκ. 

Γήνακζδ θοηχκ ηαζ ηοηηανζηυξ εάκαημξ 

Φςημζφκεεζδ ηαζ ακάπηολδ θοηχκ  

Ώκαπκμή ηαζ ακάπηολδ θοηχκ 

Ώβςβή κενμφ ηαζ ακάπηολδ θοηχκ 

Ώπμηνίζεζξ ηςκ θοηχκ ζημ θςξ (ακηίθδρδ ημο θςηυξ, θςημδέηηεξ, θςημιμνθμβεκεηζηέξ ακηζδνάζεζξ) 

ημημιμνθμβέκεζδ, θςημιμνθμβέκεζδ (ιδπακζζιμί νφειζζδξ ηδξ ακάπηολδξ ζημ θςξ/ζημηάδζ) 

Οζημθμβζηή ζδιαζία ηςκ θοημπνςιάηςκ (αθαζηζηυηδηα ζπενιάηςκ, ζηίαζδ) 

Φςημηνμπζζιυξ (εεςνία ηςκ ηνμπζζιχκ, μ νυθμξ ηδξ αολίκδξ) 

Φςημπενζμδζηυξ έθεβπμξ ηδξ άκεζζδξ (θοηά ιζηνήξ ηαζ ιεβάθδ ιέναξ, μ ιδπακζζιυξ ηδξ δζυδμο, δ 

ζδιαζία ηςκ θςημδεηηχκ, ιδπακζζιμί πμο νοειίγμοκ ηδκ άκεζζδ) 

Μμνθμβέκεζδ, αζμθμβζημί νοειμί ηαζ ηζκήζεζξ θοηχκ 

Πνςημβεκείξ ηαζ δεοηενμβεκείξ ιεηααμθζζιυξ θοηχκ – δ ζοιαμθή ζηδκ αφλδζδ ηαζ ακάπηολδ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ (πνυζςπμ ιε πνυζςπμ). Σμ εεςνδηζηυ ιένμξ ημο 

ιαεήιαημξ (δζαθέλεζξ) ηαεχξ ηαζ μζ ενβαζίεξ ηςκ θμζηδηχκ 

ιπμνμφκ, ακ ημ απαζημφκ μ ζοκεήηεξ, κα βίκμοκ ηαζ 

ελ‟απμζηάζεςξ ιε ηδθεηπαίδεοζδ.  

Υνήζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πθαηθυνιαξ e-class 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Βλεζδζηεοιέκα θμβζζιζηά οπμζηήνζλδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, 

δζαπείνζζδξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ επζζηδιμκζηχκ δεδμιέκςκ, 

ενβαζηδνζαηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ ιε ημοξ 

θμζηδηέξ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 26 

Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 26 

Οιαδζηή Βνβαζία ζε 

ιεθέηδ πενίπηςζδξ 

65 

Πανμοζίαζδ ηδξ ενβαζίαξ 

ζημ ιάεδια  

10 

Σύλνιν Μαζήκαηνο  

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

127 
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Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ ECTS 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Η. Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (40%), δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ, 

πμο πενζθαιαάκεζ: 

- Βνςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ. 

- Βνςηήζεζξ ζφκημιδξ εεςνδηζηήξ ακάπηολδξ. 

- Πνμαθήιαηα / αζηήζεζξ ααζζζιέκα ζε εεςνδηζηέξ 

   βκχζεζξ πμο ακαπηφπεδηακ ζηζξ παναδυζεζξ.  

 

ΗΗ. Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ (20%). 

 

III. Οζ Οιαδζηέξ ηαζ Ώημιζηέξ Βνβαζίεξ (40%). 

 

οκεπχξ: μ ζοκμθζηυξ ααειυξ πνμηφπηεζ ςξ άενμζζια ηςκ 

ακςηένς ηνζχκ επζιένμοξ αλζμθμβήζεςκ.   

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

1. Φπζηνινγία θαη Αλάπηπμε ησλ Φπηώλ. Κςδζηυξ Βφδμλμ: 59396732. Έηδμζδ: 6δ Ώιενζηακζηή-2δ 

Βθθδκζηή/2017. Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian Max Møller, Angus Murphy. ISBN: 978-618-5173-

16-6. (Βηδυηδξ): UTOPIA ΒΚΑΟΒΕ Μ. ΒΠΒ. 

2.ΐζαθίμ [329]: “Φπζηνινγία θπηώλ: Από ην κόξην ζην πεξηβάιινλ” Ρμοιπεθάηδ-Ώββεθάηδ 

Καθθζυπδ. ISBN: 978-960-524-168-1 

3. ΐζαθίμ [14787]: “Φπζηνινγία θπηώλ” Ridge Irene,Μακέηηαξ Γζάκκδξ,Μακέηηαξ Γζάκκδξ,Φανάξ 

Γζχνβμξ Κ.,Λεαίγμο Έθδ,η.ά. ISBN: 978-960-411-522-8 

 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

Plant Physiology, Plant Cell, Plant Journal, Trends in Plant Science, New Phytologist, Molecular 

Plant, Journal of Plant Physiology, Plant Physiology & Biochemistry, Journal of Experimental Botany, 

Annals of Botany. 

 

Μάξθεηηλγθ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη νίλσλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ  



 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-82-

Δ2 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Μάνηεηζκβη αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ μίκςκ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ ηαζ Ώζηήζεζξ Πνάλδξ 4 (εεςνία) 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

Γεληθνύ Τπνβάζξνπ , Δηδηθνύ 

Τπόβαζξνπ, Δηδηθόηεηαο  

Θεςνδηζηυ  

Οζημκμιίαξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS  

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σμ ιάεδια „‟Μάνηεηζκβη Οίκςκ ηαζ Πμηχκ‟‟ απμηεθεί ημ ααζζηυ εζζαβςβζηυ ιάεδια ζηζξ έκκμζεξ ημο 

ζφβπνμκμο ιάνηεηζκβη ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ αθθά ηαζ ανπχκ πμο αοηυ πνμάβεζ ιε έιθαζδ ζε 



 

197 
 

γδηήιαηα ημο άιπεθμ-μζκζημφ ημιέα ηαεχξ ηαζ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιε αοηυκ, επζπεζνήζεςκ ηαζ 

δναζηδνζμηήηςκ ήημζ δναζηδνζμηήηςκ ημονζζηζηχκ, πμθζηζζιμφ, πενζαάθθμκημξ, εογςίαξ ηαζ 

βαζηνμκμιίαξ.  

Δ φθδ ημο ιαεήιαημξ ζημπεφεζ ζηδκ εζζαβςβή ηςκ ζπμοδαζηχκ ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ημο ιάνηεηζκβη, 

ζηδ ζφκδεζδ ηδξ έκκμζαξ ηαζ ημο νυθμο ημο ζφβπνμκμο ιάνηεηζκβη ιε ημοξ εηάζημηε ζηναηδβζημφξ 

επζπεζνδιαηζημφξ ζηυπμοξ αθθά ηαζ ημ ακηίζημζπμ επζπεζνδζζαηυ / μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ ηδξ 

άιπεθμ-μζκζηήξ επζπείνδζδξ. 

οιαάθεζ, επίζδξ, ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ αλζμθυβδζδξ ημο ιάνηεηζκβη αθθά ηαζ ηςκ 

απαζηήζεςκ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ημο.   

Οζ ζπμοδαζηέξ εα πνέπεζ κα  ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ ζοκεζζθμνά ηδξ δζμζηδηζηήξ θεζημονβίαξ ημο 

ιάνηεηζκβη ζηζξ ζφβπνμκεξ μζκζηέξ επζπεζνήζεζξ αθθά ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ πμο εθανιυγμοκ ηα ζηεθέπδ 

ιάνηεηζκβη ηςκ επζπεζνήζεςκ αοηχκ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ηεζζάνςκ ααζζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο 

ιείβιαημξ ιάνηεηζκβη (πνμσυκ, πνμχεδζδ, δζακμιή, ηζιή).  

Οζ θμζηδηέξ εα πνέπεζ κα ηαηακμμφκ γδηήιαηα πμο πνμηφπημοκ ζηα πθαίζζα ημο ιάηνμ - ιίηνμ 

πενζαάθθμκημξ ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ κα πνμζανιυγμοκ ηζξ ζηναηδβζηέξ ιάνηεηζκβη  πνμζδμηχκηαξ 

ζημ ηαθφηενμ δοκαηυ απμηέθεζια, ηαεχξ ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα εθανιυγμοκ ζφβπνμκμοξ ιεευδμοξ  

ένεοκαξ αβμνάξ αθθά ηαζ ακάθοζδξ ηδξ αβμναζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. 

Σέθμξ εα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηδ δζαδζηαζία ακάθοζδξ ημο πνμσυκημξ ηαζ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ημο, 

ηαεχξ ηαζ ηςκ ηαηάθθδθςκ ζηναηδβζηχκ ημπμεέηδζδξ ημο, απμζημπχκηαξ ζηδ δδιζμονβία ηαζ 

δζαηήνδζδ αλίαξ ηαζ ζοβηνζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ , πνμζανιμζιέκεξ ζημκ άιπεθμ-μζκζηυ ημιέα ηαζ 

ζηζξ ζοκαθείξ ιε αοηυκ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ζηα πθαίζζα εκυξ ζφβπνμκμο ακηαβςκζζηζημφ 

μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ.   

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηήξ / ηνζα εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 Καηακμήζεζ ηα ααζζηά ηαζ ηνίζζια ζδιεία ημο Μάνηεηζκβη , ηαζ ηδ δζαζφκδεζδ ημοξ ιε 

βεκζηυηενμοξ μζημκμιζημφξ ηαζ επζπεζνδζζαημφξ ζηυπμοξ ιζαξ επζπείνδζδξ παναβςβήξ 

μίκμο ή μπμζαζδήπμηε άθθδξ ειπμνζηήξ- επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζοκδέεηαζ ιε 

ημκ μζκζηυ ημιέα.  

 Έπεζ βκχζδ ηςκ επζιένμοξ ενβαθείςκ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ημο Μάνηεηζκβη αθθά ηαζ ημο 

ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ αοηά πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ επζηοπή 

πανμοζία ηςκ πνμσυκηςκ ιζαξ μζκζηήξ επζπείνδζδξ ζε ιία αβμνά.  

 Καηακμεί ημ νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ ημ ηιήια ιάνηεηζκβη ζηα πθαίζζα ημο εονφηενμο 

μνβακςηζημφ ηαζ θεζημονβζημφ ζπεδζαζιμφ ιζαξ μζκζηήξ επζπείνδζδξ .  

 Βίκαζ ζε εέζδ δζαηνίκεζ ημοξ ααζζημφξ νυθμοξ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ημο ιίβιαημξ 

ιάνηεηζκβη  ζε ιία μζκζηή επζπείνδζδ ή ιία ιεθέηδ πενίπηςζδξ ηαζ κα εηηζιήζεζ ημ 

νυθμ ημοξ λεπςνζζηά αθθά ηαζ ζοκμθζηά. 

 Βίκαζ ζε εέζδ κα ζπεδζάγεζ ημ ιίβια ιάνηεηζκβη εκυξ πνμσυκημξ ή ιζαξ οπδνεζίαξ ιε 

έιθαζδ ζηα μζκζηά πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ.   

 Καηακμεί ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ημ εονφηενμ επζπεζνδζζαηυ πενζαάθθμκ ιζαξ μζκζηήξ 

επζπείνδζδξ ηαεχξ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο αοηυ ιεηααάθθεηαζ.  

 Καηακμεί ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ νυθμ ηδξ ένεοκαξ αβμνάξ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηδξ 

μνεμθμβζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο αοηή πνμάβεζ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ 

ακάθοζδξ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ιε έιθαζδ ζηδκ αβμνά ηαζ ημοξ 

ηαηακαθςηέξ μζκζηχκ πνμσυκηςκ. 

 Βκζςιαηχκεζ ηδκ ένεοκα αβμνάξ ηαζ ημ ιείβια ιάνηεηζκβη ζηδ δζαιυνθςζδ ημο 

ζηναηδβζημφ ζπεδίμο ιάνηεηζκβη εκυξ μζκζημφ πνμσυκημξ ή ιζαξ οπδνεζίαξ. 

 Ώκηζθαιαάκεηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ αβμνάξ ηαζ κα επζθέβεζ ηδκ 

ηαθφηενδ ζηναηδβζηή ημπμεέηδζδξ ηαζ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ημο ιε έιθαζδ 

ζημ μζκζηυ πνμσυκ.  

 οβηνίκεζ ηαζ κα αλζμθμβεί δζαθμνεηζηέξ ζηναηδβζηέξ ιάνηεηζκβη ιέζα απυ ιεθέηεξ 

πενζπηχζεςκ πνμζανιμζιέκεξ ζημκ μζκζηυ ημιέα . 

 Έπεζ ελμζηεζςεεί ιε ηζξ ηεπκζηέξ εθανιμβέξ ηαζ πναηηζηέξ ημο ιάνηεηζκβη ζηα πθαίζζα 

ημο άιπεθμ - μζκζημφ ηαζ άθθςκ ιε αοηυκ ζοκαθχκ ημιέςκ, ζοιιεηέπμκηαξ εκενβά 

ζηδκ εηπυκδζδ επζπεζνδζζαηχκ ζπεδίςκ ιάνηεηζκβη ηαζ ιεθεηχκ ηυζμ ζε αημιζηυ 



 

 

επίπεδμ υζμ ηαζ ζηα πθαίζζα μιάδαξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Ώοηυκμιδ Βνβαζία 

 Λήρδ απμθάζεςκ 

 Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ  

 Οιαδζηή Βνβαζία 

 πεδζαζιυξ ηαζ Αζαπείνζζδ Ένβςκ  

 Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΓΗΑΛΔΞΔΗ ΚΑΗ ΑΚΖΔΗ ΠΡΑΞΖ 

Δλδεηθηηθέο ελόηεηεο 

-Δ ελέθζλδ ημο Μάνηεηζκβη ηαζ μ ααειυξ οζμεέηδζδξ ημο απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ.  

-Πεδία εθανιμβήξ ημο ιάνηεηζκβη .(αζμιδπακζηυ, θμνέςκ ημο δδιμζίμο ηθπ ) 

-Σμ ιάνηεηζκβη ηαζ δ δδιζμονβία ακαβηχκ. 

-Ονζζιυξ ηαζ πενζεπυιεκμ ημο ιάνηεηζκβη ηαζ ημο μζκζημφ ιάνηεηζκβη.   

-Πενζαάθθμκ ιάνηεηζκβη ηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ αβμνάξ (ιε έιθαζδ ζημκ μζκζηυ ημιέα). 

-Μέεμδμζ ένεοκαξ αβμνάξ ηαζ ηαηακυδζδ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ακενχπςκ αθθά ηαζ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ (ιε έιθαζδ ζημκ μζκζηυ ημιέα). 

-Αζαιυνθςζδ ιζαξ πεθαημηεκηνζηήξ ζηναηδβζηήξ ιάνηεηζκβη ηαζ δδιζμονβία αλίαξ βζα ημοξ 

ηαηακαθςηέξ (ιε έιθαζδ ζημκ μζκζηυ ημιέα). 

-Αζαδζηαζία ηιδιαημπμίδζδξ ηαζ ζηυπεοζδξ αβμνάξ πνμσυκημξ (ιε έιθαζδ ζημ μζκζηυ πνμσυκ).  

-Αζαθμνμπμίδζδ ηαζ πςνμεέηδζδ ζημ ιάνηεηζκβη .Αζαιυνθςζδ ηαζ ηαεμνζζιυξ ιμκαδζηήξ πνυηαζδξ 

πχθδζδξ. (Με έιθαζδ ζηα πνμσυκηα ημο μζκζημφ ημιέα). 

-Ώκάθοζδ ηςκ ηεζζάνςκ ζημζπείςκ ημο ιίβιαημξ ιάνηεηζκβη (πνμσυκ -ηζιμθυβδζδ -πνμχεδζδ ηαζ 

δζακμιή ) ιε έιθαζδ ζημ πνμσυκ  ηδκ οπδνεζία ηαζ ηδκ ιάνηα (δίκεηαζ έιθαζδ ζημ μζκζηυ πνμσυκ ηαζ 

ζηζξ ζπεηζγυιεκεξ ιε αοηυ οπδνεζίεξ ηαζ ιάνηεξ).  

-Ώκάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ ζηναηδβζηέξ ηφηθμο γςήξ ηςκ πνμσυκηςκ ιε έιθαζδ ζημ μζκζηυ 
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πνμσυκ ηαζ ζηα ζοκαθή ιε αοηυ πνμσυκηα ή ηαζ οπδνεζίεξ.  

-οκμθζηυξ ζηναηδβζηυξ ζπεδζαζιυξ ιζαξ επζπείνδζδξ ή ιζαξ επί ιένμοξ επζπεζνδζζαηήξ ιμκάδαξ 

(ΒΜ), ζπεδζαζιυξ πανημθοθαηίμο δναζηδνζμηήηςκ. ηναηδβζηυξ ζπεδζαζιυξ ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ. 

(Αίδεηαζ έιθαζδ ζηζξ μζκζηέξ επζπεζνήζεζξ)  

-Δ έκκμζα ημο ηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ. Δ πέζδ Μάνηεηζκβη ηαζ ηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ. Δ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηςκ ηαηακαθςηχκ ηαζ ημο ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ. Δ δζαδζηαζία ιάνηεηζκβη ζηδκ 

δζαιυνθςζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ιάνηεηζκβη. Δ ακάθοζδ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ηαζ δδιζμονβία εκυξ 

ζπεδίμο ιάνηεηζκβη. 

-Πμθζηζηέξ ηδξ Eονςπασηήξ „Eκςζδξ ζε εέιαηα ειπμνίαξ ηαζ δζαηίκδζδξ μίκςκ ηαζ πμηχκ. 

-Ώκάθοζδ εζδζηχκ εειάηςκ ιάνηεηζκβη μίκςκ ηαζ πμηχκ ηαεχξ ηαζ θμζπχκ ζοκδευιεκςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ζε εέιαηα δζαηνμθήξ, μζκμημονζζιμφ ηαζ πμθζηζζιμφ.  

-Μεθέηεξ πενζπηχζεςκ ιάνηεηζκβη ηαζ ενβαζίεξ εθανιμβήξ ηςκ εκκμζχκ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ημο 

ιάνηεηζκβη ζημκ άιπεθμ-μζκζηυ ημιέα ηαζ ζε ζοκαθείξ ιε αοηυκ δναζηδνζυηδηεξ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

 ηδκ ηάλδ   

 Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

 Υνήζδ δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο 

 Υνήζδ πνμβνάιιαημξ πανμοζζάζεςκ (PowerPoint 

Office) 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 52 

Ώζηήζεζξ Πνάλδξ πμο 

εζηζάγμοκ ζηδκ εθανιμβή 

ιεεμδμθμβζχκ ηαζ ακάθοζδ 

ιεθεηχκ πενίπηςζδξ . 

20 

Οιαδζηή Βνβαζία ζε 

ιεθέηδ πενίπηςζδξ.  

10 

 

Βηπαζδεοηζηή εηδνμιή / 

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ 

ελάζηδζδξ 

10 

  

  

  

  

Ώοημηεθήξ Μεθέηδ 10 

φκμθμ Μαεήιαημξ  

(25 χνεξ θυνημο ενβαζίαξ 

ακά πζζηςηζηή ιμκάδα) 

102 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (60%) πνπ πεξηιακβάλεη: 



 

 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Βνςηήζεζξ ζφκημιδξ απάκηδζδξ 

Βνςηήζεζξ ακμζπηήξ απάκηδζδξ  

Πνμθμνζηή Βλέηαζδ (ηαηά εζδζηή πενίπηςζδ) 

Βνςηήζεζξ ζε εέιαηα εθανιμβήξ εεςνζχκ ηαζ ιμκηέθςκ ημο 

ιάνηεηζκβη μίκςκ ηαζ πμηχκ ζε πενζπηχζεζξ ηαζ 

πνμαθήιαηα. 

 

ΗΗ. Παξνπζίαζε Οκαδηθήο Δξγαζίαο (20%)  

     Παξνπζίαζε Αηνκηθήο εξγαζίαο (20%) 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Emmanuelle Rouzet-Gerard Seguin (2011), Μάξθεηηλγθ Οίλσλ θαη Απνζηαγκάησλ,  

Πξνγξάκκαηα δξάζεο, Σερληθέο πσιήζεσλ, ηξαηεγηθέο. Βηδυζεζξ Πνμπμιπυξ,  Εακμοάνζμξ. 

 Galina Mladenova & Hadezda Dimova (2009), Αξρέο Μάξθεηηλγθ. Βηδυζεζξ Νέμ 

Πακεπζζηήιζμ ΐμοθβανίαξ, υθζα ΐμοθβανίαξ.  

 Hall, M. and Mitchell, R. (2008), Wine Marketing: A Practical Guide, Elsevier Ltd. 

 Kerin Roger, Peterson Robert, (2011),  ηναηδβζηέξ Μάνηεηζκβη, 12δ Ώιενζηάκζηδ έηδμζδ.  

Βηδυζεζξ Σγζυθα,  Θεζζαθμκίηδ. 

 Kotler –Keller (2007), Μάνηεηζκβη - Μάκαηγιεκη  12δ Aιενζηακζηή έηδμζδ. Βηδυζεζξ 

Κθεζδάνζειμξ 2006 . 

 Kotler,P. J., & Armstrong, G. M. (2009), Βζζαβςβή ζημ Μάνηεηζκβη, Βηδυζεζξ Βπίηεκηνμ 

Ώ.Β., Θεζζαθμκίηδ. 

 Pride, W. and Ferell, O., Marketing, Houghton Mifflin Co. 

 Ώθελακδνήξ Κςζηακηίκμξ, (2011), Ώνπέξ ιάκαηγιεκη ηαζ ιάνηεηζκβη μνβακζζιχκ ηαζ 

επζπεζνήζεςκ αεθδηζζιμφ ηαζ ακαροπήξ. Βηδυζεζξ Υνζζημδμοθίδδ Θεζζαθμκίηδ.   

 Μάθθζανδξ, Π (2012), Βζζαβςβή ζημ Μάνηεηζκβη (4δέηδμζδ), Βηδυζεζξ ηαιμφθδ. 

 Μζπαήθ Β. Ναθιπάκηδξ (2013), Brand δ ζηναηδβζηή. Βηδυζεζξ Φενεκίηδ, Οηηχανζμξ, 

Ώεήκα.  

 Πακδβονάηδξ, Γ. ηαζ ζχιημξ, Γ. (2005), Μεθέηεξ Πενζπηχζεςκ Μάνηεηζκβη, Βηδυζεζξ 

ηαιμφθδ Ώ.Β., Ώεήκα. 

 Παπαζηαεμπμφθμο -Μπάθηαξ (2013), οιπενζθμνά Καηακαθςηή. Βηδυζεζξ Rosili, Ώεήκα. 

 Πεηνάηδξ Μζπαήθ (2011), Δ ένεοκα Μάνηεηζκβη. Βηδυζεζξ ηαιμφθδ Ώ.Β., Ώεήκα. 

 ένβζμξ Αδιδηνζάδδξ ηαζ Ώθελία Σγςνηγάηδ (2010), Μάξθεηηλγθ - Αξρέο –ηξαηεγηθέο- 

Δθαξκνγέο, Βηδυζεζξ Rosili  , Ώεήκα.   

 

Ακπεινγξαθία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 
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ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-H3 

 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Ώιπεθμβναθία 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 2 (εεςνία) + 2 

(ενβαζηήνζμ) 

4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

εζδζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή ηαζ Ώββθζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 



 

 

1. Να βκςνίζμοκ ηδ ζοζηδιαηζηή ηαηάηαλδ ηαζ ηαλζκυιδζδ ηςκ εζδχκ ηαζ πμζηζθζχκ ημο βέκμοξ Vitis  

2. Να βκςνίζμοκ ηα ααζζηά ενβαθεία ηδξ αιπεθμβναθζηήξ πενζβναθήξ 

 3. Να βκςνίζμο ηζξ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ αιπέθμο. 

4. Να βκςνίζμοκ ηζξ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ πμζηζθζχκ παναβςβήξ, επζηναπέγζςκ, μζκμπμζήζζιςκ ηαζ 

ζηαθζδμπμίδζδξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Γεκζηέξ Εηακυηδηεξ 

Βθανιμβή ηδξ βκχζδξ ζηδκ πνάλδ 

Οιαδζηή ενβαζία 

πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ένβςκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Βζζαβςβή ζζημνζηά δεδμιέκα –Μέεμδμζ πενζβναθήξ ηαζ ηαλζκυιδζδξ ηδξ αιπέθμο. Φαζκμηοπζηά 

παναηηδνζζηζηά – Ώιπεθμβναθζημί ηχδζηεξ ημο Αζεεκμφξ Ονβακζζιμφ Ώιπέθμο ηαζ Οίκμο (OIV). 

οζηδιαηζηή ηαηάηαλδ ηςκ αιπέθςκ – Οζημβέκεζα Vitaceae. Τπμβέκδ Vitis ηαζ Muscadinia.  

Ώιενζηάκζηα, Βονςπασηά ηαζ Ώζζαηζηά είδδ ηδξ αιπέθμο ηαζ δ ζοιαμθή ημοξ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ 

αιπέθμο, ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ θοθθμλήναξ ηαζ ηςκ αζεεκεζχκ. Σαλζκυιδζδ ηςκ πμζηζθζχκ ηδξ 

αιπέθμο ηαζ κμιμεεζία.  

Τπμηείιεκα ηδξ αιπέθμο - Πμζηζθίεξ ηςκ εζδχκ Vitis Riparia ηαζ Vitis Rupestris. Τανίδζα ηςκ εζδχκ 

Vitis Riparia ηαζ Vitis Berlandieri.  

Τανίδζα ηςκ εζδχκ Vitis Berlandieri ηαζ Vitis Rupestris -Βονςπαζημ – αιενζηάκζηα ηαζ ζφκεεηα. Αζα- 

εζδζηά οανίδζα - Καη‟ εοεείακ παναβςβά.  

Βπζηναπέγζεξ πμζηζθίεξ παναβςβήξ. Γχκεξ ηαθθζένβεζαξ πμζηζθζχκ μζκμπμζίαξ ηαζ παναβςβήξ 

πνμσυκηςκ μκμιαζίαξ πνμέθεοζδξ. Πμζηζθίεξ μζκμπμζίαξ λεκζηήξ πνμέθεοζδξ. 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ Πανμοζζάζεζξ powerpoints, ηεζη αλζμθυβδζδξ ηαζ 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

αοημεθέβπμο, οπμζηήνζλδ ιαεδζζαηήξ δζδαζηαθίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class, ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Αναζηδνζυηδηα ΦυνημξΒνβαζίαξ Βλαιήκμο 

Αζαθέλεζξ 26 

οββναθή ενβαζίαξ 40 

Βνβαζηήνζα 26 

  

  

  

  

Ώοημηεθήξιεθέηδ 20 

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 112 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Γναπηή Βλέηαζδ ιε Βνςηήζεζξ Πμθθαπθήξ Βπζθμβήξ 

(Αζαιμνθςηζηή, οιπεναζιαηζηή) 

 Γναπηή Βλέηαζδ ιε Βνςηήζεζξ φκημιδξ Ώπάκηδζδξ 

(Αζαιμνθςηζηή, οιπεναζιαηζηή) 

 Γναπηή Βλέηαζδ ιε Βνςηήζεζξ Βηηεηαιέκδξ Ώπάκηδζδξ 

(Αζαιμνθςηζηή, οιπεναζιαηζηή) 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 



 

 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

ΣΏΤΡΏΚΏ, Α.: Ώιπεθμβναθία, Βηδυζεζξ ΓΔΣΔ, 2011, ΣΏΤΡΏΚΏΚΔ, Μ.: Ώιπεθμβναθία, 

Βηδυζεζξ ΣΡΟΠΔ, 2010, ISBN 9789609935708. 

ΝΕΚΟΛΏΟΤ, Ν.Ώ.: Ώιπεθμονβία, Βηδυηδξ: Υν. ηαζ ΐ. Κμνδαθή ΟΒ, 2011 Ώνβφνδξ Σζαηίνδξ 

(2009). Βθθδκζηή Οζκμβκςζία, Βηδυζεζξ Φφπαθμο. 

Γζχνβμξ ΐέηζμξ, Αζμκφζδξ Κμφηδξ ηαζ Ώνβφνδξ Σζαηίνδξ (2012). Σμ αζαθίμ ημο ηναζζμφ, Βηδυζεζξ 

Φφπαθμο. 

Ώνβφνδξ Σζαηίνδξ “Σμ αζαθίμ ημο ηναζζμφ “,Βηδμηζηυξ μίημξ Γ. Φφπαθμξ 2004. 

UNWIN, T.: Wine and the Vine: An Historical Geography of Viticulture and the Wine Trade. 

Routledge; 1996, ISBN: 0415144167 KERRIDGE, G.H. and ANTCLIFF, A.J.: Wine Grape Varieties. 

CSIRO Publishing 1999, ISBN:0643059822 

 

οκαθή επζζηδιμκζηά πενζμδζηά 

http://www.sciencedirect.com/science/search 

 

Αιιεινεπηδξάζεηο θπηώλ-κηθξννξγαληζκώλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΒΤ) ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
o
  

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Ώθθδθμεπζδνάζεζξ θοηχκ-ιζηνμμνβακζζιχκ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 Αζαθέλεζξ 3 3 

Βνβαζηήνζα 2 2 

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

φκμθμκ 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΕΑΕΚΒΤΔ ΓΒΝΕΚΧΝ ΓΝΧΒΧΝ 

ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΑΒΞΕΟΣΔΣΧΝ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

http://www.sciencedirect.com/science/search
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ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ ηαζ ΏΓΓΛΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS  

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σμ ιάεδια ζημπεφεζ ζηδκ ηαηά ημ δοκαηυκ ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηςκ δζαθυνςκ 

εζδχκ αθθδθεπζδνάζεςκ (παναζζηζηχκ, ζοιαζςηζηχκ ηαζ θοηζηήξ ακεεηηζηυηδηαξ) ηςκ θοηχκ ιε 

δζαθυνςκ εζδχκ ιζηνμμνβακζζιμφξ (ααηηήνζα, ιφηδηεξ, πνςηυγςα). Δ ηαηακυδζδ επζπεζνείηαζ ζε 

πμθθαπθά επίπεδα, θοζζμθμβζηυ, αζμπδιζηυ ηαζ υπμο αοηυ είκαζ εθζηηυ, ακαθφεηαζ δ ιμνζαηή βεκεηζηή 

αάζδ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ. 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα: Ώπυηηδζδ ααζζηχκ βκχζεςκ πενί: 

 Σςκ εζδχκ αθθδθεπζδνάζεςκ (αθαπηζηχκ, ςθέθζιςκ, ή μοδεηένμο απμηεθέζιαημξ). 

 ηςκ ιμνζαηχκ ιδπακζζιχκ πμο δζέπμοκ ημ ηάεε είδμξ αθθδθεπίδναζδξ. 

 Καηά ημ δοκαηυκ δ ελεθζηηζηή δζάζηαζδ ηςκ ιδπακζζιχκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 



 

 

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  Άιιεο… 

……. 

Ώοηυκμιδ ενβαζία  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Πεξηερόκελν δηαιέμεσλ:  

Δηζαγσγή: Γεκζηά ζημζπεία ηδξ ιμνθμθμβίαξ, θοζζμθμβίαξ ηαζ ηαλζκμιζηήξ ααηηδνίςκ ηαζ ιοηήηςκ. 

Ώκαθμνά ζε βεκζημφξ ιμνζαημφξ ιδπακζζιμφξ ζπεηζγυιεκμοξ ιε δζα-μνβακζζιζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ. 

Βίδδ αθθδθεπζδνάζεςκ θοηχκ – ιζηνμμνβακζζιχκ. 

Ζ ζπκβαηή αιιειεπίδξαζε θπηώλ - κηθξννξγαληζκώλ: Σφπμζ θοηζηχκ αζεεκεζχκ ιζηνμαζαηήξ 

αζηζμθμβίαξ. Φοζζμθμβία, αζμπδιεία ηαζ ιμνζαηή βεκεηζηή ηδξ αθθδθεπίδναζδξ, ηυζμ ηδξ θοηζηήξ υζμ 

ηαζ ηδξ ιζηνμαζαηήξ πθεονάξ. 

Ζ αζύκβαηε αιιειεπίδξαζε: Σφπμζ ηαζ ιδπακζζιμί ηδξ θοηζηήξ ακμζίαξ. Φοζζμθμβία, αζμπδιεία ηαζ 

ιμνζαηή βεκεηζηή ηςκ ιδπακζζιχκ ακεεηηζηυηδηαξ ηςκ θοηχκ. 

Ζ ακνηβαία ζπκβησηηθή αιιειεπίδξαζε: Φοζζμθμβία, αζμπδιεία ηαζ ιμνζαηή βεκεηζηή ηδξ 

αιμζααίαξ ζοιαζςηζηήξ αθθδθεπίδναζδξ θοηχκ – ιοηήηςκ. Βηημιοηυννζγεξ, εκδμιοηυννζγεξ. Σμ 

ζοιαζςηζηυ ζφζηδια ηςκ θεζπήκςκ. Φοζζμθμβία, αζμπδιεία ηαζ ιμνζαηή βεκεηζηή ηδξ αιμζααίαξ 

ζοιαζςηζηήξ αθθδθεπίδναζδξ θοηχκ – ααηηδνίςκ. Δ αθθδθεπίδναζδ ροπακεχκ – νζγμαίςκ. Άθθεξ ιδ 

ηοπζηέξ ζοιαζςηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ θοηχκ – ααηηδνίςκ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξόζσπν κε πξόζσπν 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε ηνπο 

θνηηεηέο 

Παξνπζίαζε δηαιέμεσλ θαη ειεθηξνληθά, ύιε ζην Δclass.. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηήνζα  26 

Βνβαζία  40    

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 25 

  

  

  

  

  

φκμθμκ 130 
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θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Σεθζηέξ ελεηάζεζξ 70% 

Βνβαζία 30% 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

«Φοημπαεμθμβία», G. Agrios, 2016. Βηδυζεζξ Utopia, 2017.  

«οιπθδνςιαηζηέξ διεζχζεζξ Μμνζαηήξ ΐζμθμβίαξ ηςκ Ώθθδθεπζδνάζεςκ Φοηχκ - 

Μζηνμμνβακζζιχκ». Υαηγδθμοηάξ Βοζηάεζμξ, Πακεπζζηήιζμ Εςακκίκςκ, 2017. 

 

Ρνκπνηηθή θαη ηερληθέο αθξηβείαο 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνπηπρηαθό 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΒΤ) ΣΐΟ-
ΒΤ7 

ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 

 
  8μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Ρμιπμηζηή ηαζ ηεπκζηέξ αηνζαείαξ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ

 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ 3              4 

   

   

ΣΥΝΟΛΟ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Μάεδια Βζδζηυηδηαξ, Βπζθμβήξ Τπμπνεςηζηυ 

Βπζζηδιμκζηήξ Πενζμπήξ, Ώκάπηολδξ 

Αελζμηήηςκ 



 

 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Βθθδκζηή ή Ώββθζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

(URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Σμ ιάεδια απμζημπεί ζημ κα εζζάβεζ ημκ θμζηδηή ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ Ρμιπμηζηήξ 

Πενζβνάθμκηαζ μζ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ Ρμιπμηζηήξ, μζ πςνζηέξ πενζβναθέξ ηδξ 

εέζδξ/πνμζακαημθζζιμφ εκυξ νμιπυη ηαζ μζ πενζζηνμθέξ. 

Πανμοζζάγμκηαζ μζ ανπέξ ηδξ ηζκδιαηζηήξ ακάθοζδξ, ηυζμ βζα ημ εοεφ υζμ ηαζ βζα ημ ακηίζηνμθμ 

ηζκδιαηζηυ πνυαθδια. 

Βπίζδξ βίκεηαζ δοκαιζηή ακάθοζδ νμιπμηζηχκ ζοζηδιάηςκ αθθά ηαζ ιζα εη ααεέςκ ακάθοζδ ζηδκ 

πενζβναθή, ζπεδίαζδ αθθά ηαζ παναβςβή ηνμπζάξ. 

Πανμοζζάγμκηαζ ηεπκζηέξ εθέβπμο αθθά ηαζ πνμβναιιαηζζιμφ νμιπμηζηχκ πεζνζζηχκ. 

Σαοηυπνμκα εα βίκεζ ιζα εζζαβςβή ζηα ηζκμφιεκα νμιπυη, πανμοζζάγμκηαξ ηα είδδ ηαζ ημοξ 

ιδπακζζιμφξ ηίκδζδξ ηςκ αοηυκμιςκ νμιπυη ηαζ ηδκ ηζκδιαηζηή ημοξ. 

Σέθμξ βίκεηαζ έκα ενβαζηδνζαηυ ζπέδζμ ιεθέηδξ ιε ημκ νμιπμηζηυ αναπίμκα Kawasaki αθθά ηαζ ιζα 

εζζαβςβή ζημ Robot Operating System (ROS). 

 

Μεηά ηδκ παναημθμφεδζδ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα πνέπεζ κα: 

 Γκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ Ρμιπμηζηήξ 

 Να επζθφμοκ ααζζηά ηζκδιαηζηά πνμαθήιαηα 

 Να ζπεδζάγμοκ ηνμπζέξ νμιπμηζηχκ αναπζυκςκ 

 Να ηαηακμμφκ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηςκ ηζκμφιεκςκ νμιπυη 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

 Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ 

απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ 

 Ώοηυκμιδ ηαζ Οιαδζηή ενβαζία 

 πεδζαζιυξ ηαζ Αζαπείνζζδ Ένβςκ 

 Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 Υςνζηέξ πενζβναθέξ 

 Κζκδιαηζηή ακάθοζδ 

 Αοκαιζηή ακάθοζδ νμιπμηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

 Πενζβναθή, ζπεδίαζδ ηαζ παναβςβή ηνμπζάξ 

 Έθεβπμξ ηαζ πνμβναιιαηζζιυξ Ρμιπμηζηχκ πεζνζζηχκ 

 Βίδδ Ώοηυκμιςκ νμιπυη 

 Μδπακζζιμί ηίκδζδξ αοηυκμιςκ νμιπυη 

 Κζκδιαηζηή αοηυκμιςκ μπδιάηςκ 

 Βζζαβςβή ζημ Robot Operating System 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Θεςνδηζηή δζδαζηαθία - ακάπηολδ ηδξ φθδξ ζημκ πίκαηα – 

πνήζδ δζαθακεζχκ PowerPoint. 

 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ιε πνήζδ H/Y ηαζ MATLAB, 

K- ROSET (Kawasaki), RobotDK ηαζ ROS. 

ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υνήζδ ελεζδζηεοιέκμο θμβζζιζημφ. Τπμζηήνζλδ ηδξ 

ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ ζζημζεθίδαξ ημο 

ιαεήιαημξ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

 

Αζαθέλεζξ 26  

Ώζηήζεζξ Πνάλδξ/Βνβαζία 30  

   

   

Ώοημηεθήξ Μεθέηδ 50  

   

Σύλνιν Μαζήκαηνο  

106 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Σεθζηέξ ελεηάζεζξ 70% 

Βνβαζία 30% 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Νέεο εμειίμεηο ζηελ ακπεινπξγία - νηλνινγία 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΔΤ) 

ΣΒΟ-ΔΤ8 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΝΒΒ ΒΞΒΛΕΞΒΕ ΣΔΝ ΏΜΠΒΛΟΤΡΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

Υροτεινόμενθ Βιβλιογραφία μζςω Ευδόξου : 
Ανάλυςθ, Ζλεγχοσ και Υρογραμματιςμόσ Φομποτικϊν έειριςτϊν Χτακερισ Βάςθσ, Λωάννθσ 

Πποφταλθσ, 978-960-93-7111-7, 2015, Αυτοζκδοςθ 
Ξινθματικι, δυναμικι και ζλεγχοσ αρκρωτϊν βραχιόνων, Δουλγζρθ Ηωι, 978-960-218-502-

5, 2007, ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΞΦΛΨΛΞΘ ΑΕ 

Χυγγράμματα που διανζμονται μζςω τθσ θλεκτρονικισ ςελίδασ του μακιματοσ 
Χ. Βολογιαννίδθσ, Διαφάνειεσ, Χζρρεσ, 2018. 

Χυμπλθρωματικι προτεινόμενθ βιβλιογραφία 
"Λntroduction to autonomous mobile robots”, Roland Siegwart, Illah R. Nourbakhsh, and Davide 

Scaramuzza. - 2nd ed., Cambridge, Mass. : MIT Press, 2011. 



 

 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΕΏΛΒΞΒΕ 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

εζδίηεοζδξ βεκζηχκ βκχζεςκ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Οζ θμζηδηέξ εα βκςνίζμοκ ηζξ κέεξ ηάζεζξ/ελεθίλεζξ ζηδκ αιπεθμονβία ηαζ μζκμθμβία χζηε κα 

απμηηήζμοκ ημπζηέξ ακαθμνέξ ηαζ κα ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακδζοπίεξ ηαζ ζηδκ κέα 

πναβιαηζηυηδηα ηδξ αιπεθμονβίαξ ηαζ μζκμθμβίαξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
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αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ  

Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ  

Λήρδ απμθάζεςκ  

Ώοηυκμιδ ενβαζία  

Οιαδζηή ενβαζία 

πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ένβςκ 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Κθςκζηή Βπζθμβή 

 Πνμζηαζία ημο Ώιπεθχκα 

 Πναηηζηέξ ηθαδέιαημξ ηαζ δζαδζηαζία ειαμθζαζιμφ 

 Πνμζανιμβή ηςκ αιπεθχκςκ ζηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή 

 Αζαηήνδζδ ηςκ εδαθχκ 

 Ρμιπυη ζημοξ αιπεθχκεξ 

 Καζκμηυιεξ μζκμθμβζηέξ πναηηζηέξ 

Βκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ζηδ πνήζδ ημο SO2 βζα ηδ ζηαεενμπμίδζδ λδνχκ ή βθοηχκ ηναζζχκ. 

Βθανιμβή UVc ή παθιζημφ δθεηηνζημφ πεδίμο ζηδ ιζηνμαζμθμβζηή ζηαεενμπμίδζδ ηςκ 

ηναζζχκ.  

Βπίδναζδ ηδξ εθανιμβήξ δζαθμνεηζηχκπναηηζηχκ επελενβαζίαξ ζηα θοζζημπδιζηά ηαζ 

μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ μίκςκ. 

Νέα μζκμθμβζηά πνμσυκηα 

ΐζμπνμζηαζία 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Πανμοζζάζεζξ powerpoints, ηεζη αλζμθυβδζδξ ηαζ 

αοημεθέβπμο, οπμζηήνζλδ ιαεδζζαηήξ δζδαζηαθίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class, ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 



 

 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 60 

  

Φνμκηζζηήνζμ 20 

  

  

  

  

Ώοημηεθήξιεθέηδ 20 

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 100 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Βνςηήζεζξ φκημιδξ Ώπάκηδζδξ (20%) 

Αμηζιαζία Πμθθαπθήξ Βπζθμβήξ (30%) 

Έηεεζδ / Ώκαθμνά (20%) 

Βνβαζία (30%) 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Διιεληθή 

 

-πλαθήεπηζηεκνληθάπεξηνδηθά: 

American Journal of Enology and Viticulture 

Journal International de la Vigne et du Vin 

Journal of the Science of Food and Agriculture 

Agricultural and Food Chemistry 
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South African Journal of Oenologie 

 

πζθεπαζία ηξνθίκσλ θαη νίλνπ 

ΓΔΝΗΚA 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΒΤ) ΣΐΟ-

ΒΤ9 

 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ οζηεοαζία ηνμθίιςκ ηαζ μίκμο 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΤ. εζδζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 



 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

1. Μαεδζζαημί ηυπμζ ημο Μαεήιαημξ είκαζ: 

Δ ηαηακυδζδ ηαζ εηιάεδζδ επζζηδιμκζηχκ ηαζ ηεπκζηχκ εκκμζχκ πμο αθμνμφκ ζηδ 

ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδ θεζημονβία ηδξ ζοζηεοαζίαξ, ζηα 

οθζηά, ζηδκ παναβςβή ημοξ ηαζ ζηζξ εθανιμβέξ ημοξ.  

Μεηά ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο μ θμζηδηήξ/ηνία εα είκαζ ζε εέζδ : 

• κα δζαηνίκεζ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηαζ κα ηδκ ζοκδέεζ ιε ηδκ 

επελενβαζία, ζοκηήνδζδ, δζακμιή ηαζ ιάνηεηζκβη ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. 

• κα δζαηνίκεζ ηα δζαεέζζια οθζηά, ιμνθέξ ηαζ ζοζηήιαηα ζοζηεοαζίαξ ηαζ κα ζοζπεηίγεζ 

ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ επδνεάγμοκ ηδκ 

αζθάθεζα, πμζυηδηα ηαζ δζάνηεζα γςήξ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. 

• κα ιπμνεί κα επζθέβεζ/πνδζζιμπμζεί ηδ κμιμεεζία πμο αθμνά ζηα οθζηά ηαζ ακηζηείιεκα πμο 

πνμμνίγμκηαζ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ηνυθζια ηαζ πμηά, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ 

ζοζηεοαζζχκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ακαηφηθςζήξ ημοξ. 

• κα ιπμνεί κα επζθέβεζ/πενζβνάθεζ ηαηάθθδθα οθζηά ηαζ ιμνθέξ ζοζηεοαζίαξ βζα ηνυθζια 

ηαζ πμηάπμο ημκ/ηδκ εκδζαθένεζ ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα επζθφεζ πνμαθήιαηα πμζυηδηαξ ηαζ 

δζάνηεζαξ γςήξ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοζηεοαζία. 

Σμ ιάεδια απμζημπεί ζημ κα έπεζ απμηηήζεζ μ πηοπζμφπμξ ηζξ παναηάης ζηακυηδηεξ:  

1) κα είκαζ ζε εέζδ κα αζπμθείηαζ ιε ηδ ιεθέηδ, ένεοκα ηαζ εθανιμβή ηδξ ηεπκμθμβίαξ πάκς 

ζε ζφβπνμκμοξ ηφπμοξ ζοζηεοαζίαξ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ μίκςκ.  

2) κα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα πνδζζιμπμζεί ηδξ ααζζηέξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ημο ηαζ κα 

πνμηείκεζ ηδκ ζςζηή ζοζηεοαζία πμο εα δζαζθαθίζεζ ηδκ πμζυηδηα ηνμθίιςκ ηαζ μίκςκ.  

3) Να είκαζ ζε εέζδ κα εθανιυγεζ ηαηάθθδθα ηζξ εεςνδηζηέξ ημο βκχζεζξ πμο έπμοκ 

απμηηδεεί ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ ζπμοδχκ. 

2. Πχξ επζηοβπάκμκηαζ: 

Σμ εεςνδηζηυ ιάεδια πενζθαιαάκεζ δζαθέλεζξ, μιάδεξ ζογδηήζεςκ ζηδκ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ ιε 

θοζζηή πανμοζία ηςκ θμζηδηχκ. Σμ ενβαζηδνζαηυ ιάεδια πενζθαιαάκεζ ζειζκάνζα ηαζ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ζημ ενβαζηήνζμ ιε θοζζηή πανμοζία ηςκ θμζηδηχκ. Δ ζοιιεημπή ζηζξ 

ζογδηήζεζξ, ζηα ζειζκάνζα ηαζ ζηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ζηα πθαίζζα ημο ενβαζηδνζαημφ 

ιαεήιαημξ είκαζ οπμπνεςηζηή. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
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Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Λήρδ απμθάζεςκ  

Ώοηυκμιδ ενβαζία  

Οιαδζηή ενβαζία  

Βνβαζία ζε δζεεκέξ πενζαάθθμκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

I. Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Σμ εεςνδηζηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ ηαθφπηεζ ηζξ παναηάης εκυηδηεξ: 

1) ημπυξ ηαζ ζηυπμζ ημο ιαεήιαημξ. Γεκζηή πενζβναθή ιαεήιαημξ. οιαμθή ηδξ 

ζοζηεοαζίαξ ζηδ ζοκηήνδζδ ηςκ ηνμθίιςκ. 

2) Ονζζιμί, θεζημονβίεξ ηαζ βεκζηή δζάηνζζδ ζοζηεοαζζχκ ηνμθίιςκ ηαζ μίκςκ.  

3) Γοάθζκδ ζοζηεοαζία. (Πθεμκεηηήιαηα, Μεζμκεηηήιαηα, Γοάθζκα Αμπεία/θζάθεξ, 

Πχιαηα Γοάθζκςκ Αμπείςκ, Πχιαηα θζαθχκ μίκμο) 

4) Μεηαθθζηή ζοζηεοαζία (Ώθμοιίκζμ) ηαζ δζαανμπή ιεηαθθζηχκ ζοζηεοαζζχκ 

(Μδπακζζιυξ ηαζ πμνεία ηδξ δζάανςζδξ, Αζάανςζδ αθμοιζκίμο). 

5) Πθαζηζηή ζοζηεοαζία. Βίδδ πθαζηζηήξ ζοζηεοαζίαξ.Σνυπμζ παναζηεοήξ πθαζηζηήξ 

ζοζηεοαζίαξ. Εδζυηδηεξ πθαζηζηχκ οθζηχκ. 

6) Βπελενβαζία ηαζ ιμνθμπμίδζδ εενιμπθαζηζηχκ πμθοιενχκ.  

7) Αζαπεναηυηδηα πμθοιενχκ ζε αένζα ηαζ αηιμφξ. (Μμκάδεξ ημο ζοκηεθεζηή 

δζαπεναηυηδηαξ, Αζαπεναηυηδηα ζηα ζηαεενά αένζα, ζημοξ οδναηιμφξ, Μέηνδζδ ημο 

ζοκηεθεζηή) 

8) Υάνηζκδ ζοζηεοαζία.Βκκμζμθμβζημί υνμζ. Παναζηεοή πανηζμφ.Βίδδ πάνηζκδξ 

ζοζηεοαζίαξ ηαζ εθανιμβέξ.Πμθοζηνςιαηζηέξ ζοζηεοαζίεξ. Κμκζέναεξ ιε πανηί. 

9) Ώζδπηζηή επελενβαζία ηαζ ζοζηεοαζία. (Ώπμζηείνςζδ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ, 

Ώπμζηείνςζδ ηςκ ιέζςκ ζοζηεοαζίαξ, Πμζμηζηυξ έθεβπμξ αζδπηζηχκ ζοζηεοαζζχκ)  

10) οζηεοαζία ζε ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα. (Μέεμδμζ δδιζμονβίαξ ηνμπμπμζδιέκδξ 

αηιυζθαζναξ, Ώένζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, Μζηνμαζμθμβία ηςκ ζοζηεοαζζχκ 

ηνμπμπμζδιέκδξ αηιυζθαζναξ) 

11) Νμιμεεηζηυ πθαίζζμ βζα οθζηά ηαζ ιέζα ζοζηεοαζίαξ ηςκ πμηχκ. Πενζααθθμκηζηά 

εέιαηα.Ώκαηφηθςζδ, ηνυπμζ δζάεεζδξ. Eλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. Μεθθμκηζηέξ ηάζεζξ. 

12) Ώθθδθεπζδνάζεζξ ζοζηεοαζίαξ ιε ηνυθζια ηαζ πμηά. 

13) Αζάνηεζα γςήξ ηςκ ζοζηεοαζιέκςκ ηνμθίιςκ / πμηχκ 

 

II. Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Σμ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαηυξ απμηεθείηαζ απυ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ, ηαζ ηδκ 

επίθοζδ ηςκ αζηήζεςκ ηαζ οπμθμβζζηζηχκ πνμαθδιάηςκ. ημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ 

ζογδηχκηαζ ιε ημοξ θμζηδηέξ εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ οπμπνεςηζηή ενβαζία ηαζ δίκμκηαζ 

μδδβίεξ πμο αθμνμφκ ζε ενςηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ. Βπζπθέμκ, πνμαθέπεηαζ ιζα εηπαζδεοηζηή 

εηδνμιή - επίζηερδ ζε εηαζνεία πμο εζδζηεφεηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ζοζηεοαζζχκ ηνμθίιςκ. 

Βκυηδηεξ ημο ιαεήιαημξ: 

1) Πμζμηζηυξ έθεβπμ ηδξ δζπθήξ ναθήξ ηςκ ημκζεναμηοηίςκ. 

2) Βλέηαζδ θεοημζζδδνχκ θφθθςκ βζα ηδ ηαηαζηεοή ιεηαθθζηχκ πενζεηηχκ 

3) Αζάανςζδ αθαηάνζζηςκ ημκζεναχκ θεοημζζδήνμο: Ώπμηαζζζηένςζδ& Αζάανςζδ ιε 

αεθμκζζιυ 

4) Αζαανςηζηή ζηακυηδηα ηνμθίιςκ: Θεζμφπμξ ηδθίδςζδ 

5) ΐενκίηςια ημκζεναχκ - Αζάανςζδ θαηανζζιέκςκ ημκζεναχκ 

6) Βλςηενζηή δζάανςζδ ημκζεναχκ θεοημζζδήνμο & δζάανςζδ αθμοιζκίμο.  



 

 

7) Πμζμηζηυξ έθεβπμξ βοάθζκςκ δμπείςκ ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ πςιάηςκ 

8) Μεθέηδ ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ πάνηζκςκ πενζεηηχκ 

9) Πμζμηζηυξ έθεβπμ αζδπηζηχκ ζοζηεοαζζχκ. οζηεοαζία ζε ηνμπμπμζδιέκδ 

αηιυζθαζνα. 

10) Αζαπεναηυηδηα πθαζηζηχκ ιειανακχκ ζημοξ οδναηιμφξ. Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δζάνηεζαξ 

γςήξ ηνμθίιμο εοαίζεδημο ζε πνυζθδρδ οβναζίαξ. 

11) Αζαπςνζζιυξ ηςκ ζηνςιάηςκ πμθοζηνςιαηζηχκ ζοζηεοαζζχκ (laminates) ηαζ 

ιέηνδζδ πάπμοξ ηάεε ζηνχιαημξ. 

12) Βηπαζδεοηζηή επίζηερδ ζε εηαζνεία πμο εζδζηεφεηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ζοζηεοαζζχκ 

ηνμθίιςκ 

οββναθή ηαζ πανμοζίαζδ αζαθζμβναθζηήξ ενβαζίαξ ζε ιζηνέξ μιάδεξ ιε εέιαηαεζδζηχκ 

ζοζηεοαζζχκ υπςξ δ έλοπκδ, κμήιμκα οθζηά, αζμδζαζπχιεκδ, εκενβή, ηνμπμπμζδιέκδ, ζε 

ηεκυ, ηθπ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Βπμπηζηά Μέζα (πνήζδ ppt, videos, οθζηά επίδεζλδξ ηηθ.) 

- Ο ηνυπμξ πανάδμζδξ ημο ιαεήιαημξ εα είκαζ 

πνυζςπμ ιε πνυζςπμ ζηδκ ηάλδ ζε ιμνθή δζαθέλεςκ ηαζ 

θνμκηζζηδνζαηχκ αζηήζεςκ. 

- Βπζπθέμκ εα βίκεζ δ πνήζδ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ ηαζ 

μπηζημαημοζηζημφ οθζημφ ηαζ πμθοιεζζηχκ εθανιμβχκ βζα 

ηδκ πνμαμθή ηςκ δζαθέλεςκ (ζε ιμνθή powerpoint, 

επελήβδζδ ιε videosηηθ). 

- Οζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ εα βίκμοκ ιε ηδκ πνήζδ 

ενβαζηδνζαημφ ελμπθζζιμφ. 

- Δ ιαεδζζαηή δζδαζηαθία εα οπμζηδνίγεηαζ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class. 

- Βπζπθέμκ επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ ηαζ δ 

εκδιένςζδ βζα αμδεδηζηυ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ εα βίκεηαζ ηαζ 

ιέζς e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αναζηδνζυηδηα ΦυνημξΒνβαζίαξ Βλαιήκμο 

Αζαθέλεζξ 39 

οββναθή ενβαζίαξ 33 

  

  

  

  

  

Ώοημηεθήξιεθέηδ 30 
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Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

φκμθμ Μαεήιαημξ 102 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Δ αλζμθυβδζδ βίκεηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

πενζθαιαάκεζ: 

 Σεθζηή βναπηή ελέηαζδ ζηδ εεςνία πενζθαιαάκεζ : 

ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ενςηήζεζξ 

ζφκημιδξ ακάπηολδξ, επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. 

 Δ ααειμθυβδζδ ηςκ θμζηδηχκ ζημ ενβαζηδνζαηυ 

ηιήια ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ :  

 ιε αάζδ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

αζηήζεςκ ηαζ ζημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζηζξ 

ενβαζηδνζαηέξακαθμνέξ, ηαεχξ ηαζ  

 ιε ηεθζηή βναπηή ελέηαζδ. 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

Μπθμφηαξ Ε. 2017. οζηεοαζία Σνμθίιςκ.UNIBOOKS ΕΚΒ ISBN:9786185304324 

Παπαδάηδξ .Β 2018. οζηεοαζία Σνμθίιςκ. 2δ έηδμζδ.ΒΚΑΟΒΕ Ώ. ΣΓΕΟΛΏ & ΤΕΟΕ Ώ.Β. ΕSBN: 

978-960-418-618-1 

Ώναακζημβζάκκδξ Ε. .,ΜπμζκέαΛμοθμφδα Ώ. 2001. ημζπεία ηεπκμθμβίαξ, ιεηαπμίδζδξ ηαζ 

ζοζηεοαζίαξ ηνμθίιςκ. UniversityStudioPress. ISBN 960-12-0981-6 

Ξεκυβθςζζδ : 

Bathe, Ρ. (1997). 'Developments in the packaging of alcoholic drinks", Pira Εnternational, Leatherhead, 

Surrey, UK. 

Brody, A.L. and Marsh, K.S. (eds.), (1997). "The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology", 2nd 

edition, John Wiley & Sons Inc., New York. 

Gordon L. Robertson. 2012. Food Packaging: Principles and Practice. CRC Press (3rded.). ISBN 

9781439862414 

Ahvenainen, R. (Ed.). (2003).Novel food packaging techniques. Elsevier. 

Work, H. H. (2018).The Shape of Wine: Its Packaging Evolution. Routledge. 

 

Ννκνζεζία αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη νίλνπ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΒΤ) ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8ν 



 

 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Νμιμεεζία αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ μίκμο 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ 

κμιμεεζίαξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ, ηα εεζιζηά υνβακα ηδξ εονςπασηήξ 
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έκςζδξ ηαζ ημκ ιδπακζζιυ θήρδξ απμθάζεςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Λήρδ απμθάζεςκ  

Ώοηυκμιδ ενβαζία  

Οιαδζηή ενβαζία  

Βνβαζία ζε δζεεκέξ πενζαάθθμκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 Αζαιυνθςζδ ηαζ εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ. 

 Έθεβπμζ ηαζ εθεβηηζημί ιδπακζζιμί. 

 Βζζαβςβή ζημ ημζκμηζηυ δίηαζμ. Ίδνοζδ ηαζ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ημζκυηδηαξ, εεζιζηά υνβακα 

ηδξ ημζκυηδηαξ. 

 Κμζκμηζηυ δίηαζμ. Πδβέξ ημζκμηζημφ δζηαίμο, δζαιυνθςζδ ημζκμηζηήξ κμιμεεζίαξ. 

 Κακμκζζιυξ (ΒΚ) ανζει.479/2008 βζα ηδκ ημζκή μνβάκςζδ ηδξ αιπεθμμζκζηήξ αβμνάξ. 

 Οκμιαζίεξ πνμέθεοζδξ, βεςβναθζηέξ εκδείλεζξ  ηαζ πανμδμζζαηέξ εκδείλεζξ μίκςκ ηαζ 

αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

 Ώθνχδεζξ ηαζ αενζμφπμζ μίκμζ. 

 Οίκμζ θζηέν ηαζ ανςιαηζζιέκμζ μίκμζ. 

 Μέεμδμζ ακάθοζδξ μίκςκ ηαζ πμηχκ. 

 Βιπθμοηζζιυξ, αφλδζδ ηαζ ιείςζδ ηδξ μλφηδηαξ. 

 Βπζζήιακζδ – πανμοζίαζδ ηςκ μίκςκ ηαζ βθεοηχκ ζηαθοθήξ. 

 Ώθημμθμφπα πμηά – μνζζιυξ – υνμζ παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ. 

 Ονβακχζεζξ παναβςβχκ ηαζ δζεπαββεθιαηζηέξ μνβακχζεζξ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Παξνπζηάζεηο powerpoints, ηεζη αμηνιόγεζεο θαη 

απηνειέγρνπ, ππνζηήξημε καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e-class, εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο. 



 

 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Αναζηδνζυηδηα ΦυνημξΒνβαζίαξ Βλαιήκμο 

Αζαθέλεζξ 44 

οββναθή ενβαζίαξ 22 

  

  

  

  

  

Ώοημηεθήξιεθέηδ 35 

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 101 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Σεθζηέξ ελεηάζεζξ 70% 

Βνβαζία 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

Κακμκζζιυξ (ΒΚ) ανζει.479/2008 βζα ηδκ ημζκή μνβάκςζδ ηδξ αιπεθμμζκζηήξ αβμνάξ. 

www.minagric.grφκμθμ ζζπφμοζαξ εεκζηήξ ηαζ ημζκμηζηήξ κμιμεεζίαξ βζα αιπέθζ, μίκμ ηαζ 

http://www.minagric.gr/
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αθημμθμφπα πμηά. 

International Organization of Vine and Wine, 2005. Compendium of 

International Methods of Wine and Must Analysis. Volumes 1 and 2, OIV, Paris, 

France.  

 International Organization of Vine and Wine, 1994. Compendium of 

International Methods of Analysis of spirited beverages, alcohol and beverage 

aromatic fraction. Volumes 1 and 2, OIV, Paris, France. 

 

ρεδηαζκόο θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη νίλνπ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ  Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ 

ΣΜΖΜΑ Αγξνηηθήο Βηνηερλνινγίαο θαη Οηλνινγίαο 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΔΤ) ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 

8ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ρεδηαζκόο θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη νίλνπ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πενίπηςζδ πμο μζ πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ απμκέιμκηαζ ζε δζαηνζηά 

ιένδ ημο ιαεήιαημξ π.π. Αζαθέλεζξ, Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ 

η.θπ. Ώκ μζ πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ απμκέιμκηαζ εκζαία βζα ημ 

ζφκμθμ ημο ιαεήιαημξ ακαβνάρηε ηζξ εαδμιαδζαίεξ χνεξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ πζζηςηζηχκ ιμκάδςκ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ ηαζ ζοιιεημπζηέξ δνάζεζξ 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

 

ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΠΒΡΕΟΥΔ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ & ΏΓΓΛΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ 
ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

(URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 



 

 

 
 

ΜΒΏ ΏΠΟ ΣΔΝ ΜΒΛΒΣΔ ΚΏΕΝΟΣΟΜΕΚΧΝ ΣΡΏΣΔΓΕΚΧΝ ΚΏΕ ΠΡΏΚΣΕΚΧΝ ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΧΝ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ ΑΕΒΘΝΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΔ ΒΜΐΒΛΒΕΏ ΟΕ ΦΟΕΣΔΣΒ ΒΥΟΤΝ ΣΔΝ 

ΒΤΚΏΕΡΕΏ ΝΏ ΚΏΣΏΝΟΔΟΤΝ ΣΕ ΑΕΏΑΕΚΏΕΒ ΚΏΕ ΣΟΤ ΚΡΕΕΜΟΤ ΠΏΡΏΓΟΝΣΒ – ΒΝΣΟ ΚΕ 

ΒΚΣΟ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ‐ ΠΟΤ ΚΏΘΟΡΕΓΟΤΝ ΣΔΝ ΒΠΕΣΤΥΕΏ ΣΟΤ ΚΏΕΝΟΣΟΜΕΚΟΤ ΒΓΥΒΕΡΔΜΏΣΟ. 

ΣΔΝ ΐΏΔ ΏΤΣΔ ΜΏΘΏΕΝΟΤΝ ΝΏ ΏΝΏΓΝΧΡΕΓΟΤΝ ΣΕ ΤΝΘΔΚΒ ΠΟΤ ΒΤΝΟΟΤΝ Δ 

ΑΤΥΒΡΏΕΝΟΤΝ ΣΔΝ ΚΏΕΝΟΣΟΜΕΚΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΝΏ ΏΞΕΟΛΟΓΟΤΝ ΚΏΣΏ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΕ 

ΒΤΚΏΕΡΕΒ ΚΏΕ ΣΕ ΏΠΒΕΛΒ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη 

ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα/ πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα ηερλνινγηώλ εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο Λήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα θύινπ 
Απηόλνκε εξγαζία Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
Οκαδηθή εξγαζία Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

ΣΟ ΜΏΘΔΜΏ ΏΠΟΚΟΠΒΕ ΣΔΝ ΏΝΏΓΔΣΔΔ, ΏΝΏΛΤΔ ΚΏΕ ΤΝΘΒΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΚΏΕ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ, ΣΔΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΝΒΧΝ ΕΑΒΧΝ, ΣΔΝ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΕΚΏΝΟΣΔΣΧΝ ΏΣΟΜΕΚΔ ΚΏΕ 

ΟΜΏΑΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ, ΣΔΝ ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ Β ΝΒΒ ΚΏΣΏΣΏΒΕ ΠΟΤ ΑΕΏΜΟΡΦΧΝΟΝΣΏΕ ΚΏΕ 

ΣΔΝ ΛΔΦΔ ΚΏΣΏΛΛΔΛΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ, ΣΟΝ ΥΒΑΕΏΜΟ ΚΏΕ ΣΔΝ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΚΏΕΝΟΣΟΜΕΚΧΝ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΧΝ ΒΓΥΒΕΡΔΜΏΣΧΝ. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
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• 

ΖΡΡΣΛΑ ΞΑΛ ΥΕΦΛΕέΤΠΕΡΣ ΨΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΠΑΨΛΞΙΧ ΞΑΛΡΣΨΣΠΜΑΧ, ΚΕίΦΘΨΛΞΖΧ ΥΦΣΧΕΓΓΜΧΕΛΧ 

ΨΪΥΣΛ ΞΑΛΡΣΨΣΠΜΑΧ – ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞΙ ΞΑΛ ΠΘ ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞΘ ΞΑΛΡΣΨΣΠΜΑ, ΦΛΗΛΞΙ Ι ΧίΦΦΕΩΨΛΞΙ, 
ΞΑΛΡΣΨΣΠΜΑ ΥΦΣΝΤΡΨΣΧ Ι ΣΦΓΆΡίΧΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑΔΛΞΑΧΜΑΧ 

ΔΛΑέΦΣΡΛΞΑ ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑΨΑ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΞΑΛ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛίΡ ΕΠΥΣΦΛΞΙΧ ΑΛΣΥΣΜΘΧΘΧ ΨΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΙΧ 
ΓΡΰΧΘΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΨΕέΡΣΟΣΓΜΑΧ 

ΥΑΦΆΓΣΡΨΕΧ ΞΑΛ ΥΦΣΫΥΣΚΖΧΕΛΧ ΨΘΧ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΞΤΨΘΨΑΧ ‐ ΧΪΧΨΘΠΑ ΞΑΛΡΣΨΣΠΜΑΧ & ΕΥΛέΕΛΦΘΠΑΨΛΞΑ 
έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 

ΔΕΜΞΨΕΧ ΠΖΨΦΘΧΘΧ ΨΘΧ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΞΤΨΘΨΑΧ ΠΛΑΧ ΣΛΞΣΡΣΠΜΑΧ 

Σ ΚΕΧΠΛΞΤΧ ΧέΕΔΛΑΧΠΤΧ ΨΘΧ ΞΑΛΡΣΨΣΠΜΑΧ – έΰΦΣΛ ΑΡΆΥΨΩΘΧ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΰΡ, Ε&Α, ΥΘΓΖΧ 
έΦΘΠΑΨΣΔΤΨΘΧΘΧ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΙ ΞΑΛ MANAGEMENT ΨΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΠΑΨΛΞΙΧ ΞΑΛΡΣΨΣΠΜΑΧ ‐ ΠΕΟΖΨΕΧ 
ΥΕΦΛΥΨΰΧΕίΡ ΑΥΣ ΨΣ ΔΛΕΚΡΕΧ ΞΛ ΕΓέίΦΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 

 

ΣΛ άΣΛΨΘΨΕΧ ΠΑΚΑΛΡΣΩΡ ΨΘΡ ΕΡΡΣΛΑ, ΨΣ ΥΕΦΛΕέΣΠΕΡΣ ΞΑΛ ΨΘΡ ΧΘΠΑΧΛΑ ΨΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ ΓΛΑ 

ΨΘΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΠΑΨΛΞΘ ΑΡΨΑΓίΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑ. ΑΩΨΣ ΕΥΛΨΩΓέΑΡΕΨΑΛ ΠΕ ΨΘΡ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΞΑΛ ΑΡΑΟΩΧΘ ΕάΑΦΠΣΧΠΕΡίΡ 
ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑΨίΡ ΞΑΛ ΥΑΦΑΟΟΘΟΑ, ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΥΣΛΕΛΨΑΛ ΠΕ ΨΘΡ ΕΠΒΑΚΩΡΧΘ ΧΨΛΧ ΧέΕΨΛΞΕΧ ΚΕίΦΛΕΧ ΥΣΩ ΕέΣΩΡ 
ΔΛΑΨΩΥίΚΕΛ ΓΛΑ ΨΣ ΚΕΠΑ ΞΑΛ ΨΛΧ ΕΥΛΠΕΦΣΩΧ ΥΟΕΩΦΕΧ ΨΣΩ. 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνώςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου 

επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α (ξεχωριςτό αρχείο ςτο e‐mail) 

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακών Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδών ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χώρου Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακών Αποτελεςμάτων 
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ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ‐ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

 

ΑΕΏΛΒΞΒΕ & ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΣΔΝ ΣΏΞΔ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, 

ζηελ Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

 

 

ΥΡΔΔ ΣΠΒ ΣΔ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ. ΤΠΟΣΔΡΕΞΔ ΣΔ 

ΜΏΘΔΕΏΚΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΚΏΕ ΒΚΣΟ ΣΏΞΔ, ΜΒΧ ΣΔ 

ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΠΛΏΣΦΟΡΜΏ E‐CLASS. 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην,

 Γηαδξαζηηθή

 δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

  

Γξαζηεξηόηεη

α 

Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

 

Παναημθμφεδζδ Αζαθέλεςκ 39 
 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ αζαθζμβναθζηχκ ηαζ 

ενεοκδηζηχκ πδβχκ 
40 

 

Βηπυκδζδ ενβαζίαξ ιε ημνιυ ηδκ επζζηδιμκζηή 40 
 

 (project), πγγξαθή εξγαζίαο/εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ ECTS 

 αζαθζμβναθία   

Σύλνιν Μαζήκαηνο 

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο αλά πηζησηηθή 

κνλάδα) 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο     

Δπηινγήο,     Δξσηήζεηο     ύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 

Γνθηκίσλ, Δπίιπζε  Πξνβιεκάησλ,

 Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε     /    

Αλαθνξά,     Πξνθνξηθή     Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή 

Δξγαζία, Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο,

 Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / 

Άιιεο 
Αλαθέξνληαη     ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 
θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη 

πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο; 

 

 Σεθζηέξ ελεηάζεζξ 50% 

Πνυμδμξ 30% 

Βνβαζία 20% 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 



 

 

 

 

Δμάκελν 9
ν
 

Βηνινγία ζπζηεκάησλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ επζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-91-

Θ1 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΐζμθμβία ζοζηδιάηςκ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

ΒΕΑΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

 

‐Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
‐υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

Υιπερόπουλοσ, Υ. (2008) Επιχειρθματικι Ξαινοτομία & Business 
Clusters. ΧΨΑΠΣΩΟΘΧ. Drucker, P. F. (2006) Innovation and 
Entrepreneurship. HARPER. 
Fagerberg, Jan and David C. Mowery (Eds) (2006) The Oxford Handbook of Innovation. OXFORD 
UNIVERSITY PRESS. 

 
Gordon L. Clark, Maryann P. Feldman, Meric S. Gertler, and Dariusz Wojcik(Eds) (2018) The New 
Oxford Handbook of Economic Geography: Part III. Innovation. OXFORD UNIVERSITY PRESS. 

 
European Journal of Innovation Management, EMERALD. 

 
International Journal of Business Innovation and Research, INDERSCIENCE PUBLISHERS. 

 
Michael Porter, Innovation & Competitiveness, GCF 2011 ‐ 01 ‐25, https://www.youtube.com/watch?v=NZt6kUKE‐88 

http://www.youtube.com/watch?v=NZt6kUKE
http://www.youtube.com/watch?v=NZt6kUKE
http://www.youtube.com/watch?v=NZt6kUKE
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γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

- 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε ην 

Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ην 

Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζηακμί:  

Να ηαηακμμφκ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ αζμθμβίαξ ζοζηδιάηςκ. 

Να ιπμνμφκ κα ακαγδηήζμοκ, ιεθεηήζμοκ ηαζ ηαηακμήζμοκ ιία ιεθέηδ ιε ακηζηείιεκμ ηδκ αζμθμβία 

ζοζηδιάηςκ. 

Να ακαγδημφκ ηαζ κα ηαηακμμφκ ηζξ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ οπμθμβζζηζηήξ αζμθμβίαξ ζοζηδιάηςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί 

ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζθέςεο 



 

 

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  …… 

Άιιεο… 

……. 

Βθανιμβή ηδξ βκχζδξ ζηδκ πνάλδ 

Ώοηυκμιδ Βνβαζία  

 Οιαδζηή Βνβαζία  

Πνμαβςβή ηδξ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

Βνβαζία ζε δζεπζζηδιμκζηυ πενζαάθθμκ 

 Ώκαγήηδζδ, επελενβαζία ηαζ ακάθοζδ δεδμιέκςκ ιε ηδ πνήζδ ζφβπνμκςκ ιεευδςκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Βζζαβςβή: ηζ είκαζ δ αζμθμβία ζοζηδιάηςκ. Πμζα είκαζ ηα αζμθμβζηά δεδμιέκα: είδδ ηαζ αάζεζξ δεδμιέκςκ. 

Σα είδδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο επζθφκμκηαζ ιε πνήζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηδξ αζμθμβίαξ ζοζηδιάηςκ. Ώκάθοζδ 

βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ. Μεθέηδ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ. Μέεμδμζ θοθμβεκεηζηήξ ακάθοζδξ.  ΐζμθμβζηά 

δίηηοα. Σα ηφνζα ιαεδιαηζηά ιμκηέθα ζηα αζμθμβζηά δίηηοα. ΐζμθμβζηά ζοζηήιαηα. ΐζμπδιζηά δίηηοα. 

Μεθέηεξ πενίπηςζδξ ηαζ εθανιμβέξ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζζάζεζξ Power point, πνήζδ ελμπθζζιμφ ενβαζηδνίμο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Αναζηδνζυηδηα ΦυνημξΒνβαζίαξ Βλαιήκμο 

Αζαθέλεζξ 39 

  

Οιαδζηή ενβαζία 10 

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ  40 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 11 

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 100 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ   
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Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ πμο πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ 

πμθθαπθήξ επζθμβήξ, επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, ζοβηνζηζηή 

αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ εεςνίαξ. 

 Πανμοζίαζδ μιαδζηήξ ενβαζίαξ. 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

ΤΠΟΛΟΓΕΣΕΚΔ ΐΕΟΛΟΓΕΏ, ΥΡΕΣΟΦΟΡΟ ΝΕΚΟΛΏΟΤ 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1577 

 

Βηνκεραληθέο δπκώζεηο 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ επζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-92-

Θ2 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΐζμιδπακζηέξ γοιχζεζξ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ 3 5 

Βνβαζηήνζα 2  

   



 

 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΕΑΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΘΒΧΡΔΣΕΚΟ - ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

- 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ώκηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ ιεηά ηδκ δζελαβςβή εεςνδηζηήξ ηαζ ενβαζηδνζαηήξ εηπαίδεοζδξ είκαζ  κα  

δχζεζ ζημοξ ζπμοδαζηέξ ηδκ πθδνμθμνία ηςκ αζμηεπκμθμβζηχκ δζενβαζζχκ ηαζ ιεευδςκ υπςξ ηαζ κα 

ημοξ ηαηαζηήζεζ βκςζηά ηα κέα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ αζμηεπκμθμβία ηςκ γοιμιοηήηςκ  

ηαζ ζηζξ αζμιδπακζηέξ γοιχζεζξ. 

 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
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Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ. Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ, Λήρδ απμθάζεςκ, Ώοηυκμιδ ενβαζία, Οιαδζηή 

ενβαζία. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεςνδηζηυ ιένμξ 

Βθανιμβέξ ηδξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ζηδ Γεςνβία ηαζ ζηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ ιε έιθαζδ ζηδ 

αζμιδπακία μίκμο γφεμο ηαζ πμηχκ. Γεκεηζηή αεθηίςζδ ιζηνμμνβακζζιχκ ααηηδνίςκ, γοιχκ ηαζ 

ιοηήηςκ. Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκμζ ιζηνμμνβακζζιμί. Ώπμιυκςζδ, παναβςβή ηαζ πνήζδ ηαεανχκ 

ηαθθζενβεζχκ (άβνζςκ ζηεθεπχκ) ζηδκ παναβςβή μίκμο ηαζ γφεμο. Μεθέηδ ηδξ ηζκδηζηήξ ηδξ 

ακάπηολδξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. Κζκδηζηή απμζημδυιδζδξ οπμζηνχιαημξ. Κζκδηζηή παναβςβήξ 

πνμσυκηςκ. Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ηζκδηζηή ηδξ ακάπηολδξ ηαζ ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ. Σεπκμθμβία ηςκ γοιχζεςκ: αενυαζεξ ηαζ ακαενυαζεξ δζενβαζίεξ. ηάδζα 

γοιχζεςκ. ΐζμθμβζηέξ ζηαεενέξ γοιςηζηήξ δζενβαζίαξ. Σφπμζ αζμακηζδναζηήνςκ. πεδζαζιυξ 

θεζημονβία, έθεβπμξ αζμαζζεδηήνα. Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε 

αζμακηζδναζηήνα. οκεπήξ ηαζ αζοκεπήξ ηαθθζένβεζα. 

Βνβαζηδνζαηυ ιένμξ 

Βίδδ γοιχζεςκ ηαζ αζμακηζδναζηήνεξ. Πνμεημζιαζία ειαμθίμο. Κζκδηζηή ιζηνμαζαηχκ ηαθθζενβεζχκ. 

Βπίδναζδ ημο είδμοξ ημο οπμζηνχιαημξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ απυδμζδ ηδξ γφιςζδξ. 

Βπίδναζδ ηδξ ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ οπμζηνχιαημξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ απυδμζδ ηδξ 

γφιςζδξ. Βπίδναζδ ηδξ ανπζηήξ μλφηδηαξ ημο οπμζηνχιαημξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ απυδμζδ 

ηδξ γφιςζδξ. Βπίδναζδ ημο δζμλεζδίμο ημο εείμο. Σεπκζηέξ αηζκδημπμίδζδξ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

Παναβςβή ααηηδνζαηήξ ηοηηανίκδξ απυ μλζηά ααηηήνζα. Παναβςβή αζεακυθδξ. Παναβςβή 

πνςζηζηχκ ιε γφιςζδ. Δ ιέεμδμξ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ (PCR). 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζζάζεζξ Power point, πνήζδ ελμπθζζιμφ ενβαζηδνίμο 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Αναζηδνζυηδηα ΦυνημξΒνβαζίαξ Βλαιήκμο 

Αζαθέλεζξ 40 



 

 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 40 

Οιαδζηή ενβαζία 10 

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ  25 

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 10 

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

 Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ πμο πενζθαιαάκεζ 

ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, επίθοζδ 

πνμαθδιάηςκ, ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ 

εεςνίαξ. 

 Πανμοζίαζδ μιαδζηήξ ενβαζίαξ. 

 Βλέηαζδ βναπηή/πνμθμνζηή ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ  

 Πανμοζίαζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ακαθμνχκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ.  

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Δ. Νενακηγή. ΐζμηεπκμθμβία ηαζ ΐζμιδπακζηέξ Γοιχζεζξ. Βηδυζεζξ Έιανομ 2010.  

Δ. Νενακηγήξ, Π. Σαηανίδδξ Ώ. Νδζζχημο. ΐζμηεπκμθμβία ηαζ ΐζμιδπακζηέξ Γοιχζεζξ. 

Βνβαζηδνζαηέξ Ώζηήζεζξ, Βηδυζεζξ Έιανομ2010.  

Σν. Ρμοηάξ. ΐζμηεπκμθμβία ηνμθίιςκ. Βηδυζεζξ Γζαπμφδδ 2009. 
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Γελεηηθή βειηίσζεο ακπέινπ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πνμπηοπζαηυ, 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΐΟ-93-ε3 ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 

9μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Γεκεηζηή αεθηίςζδξ αιπέθμο 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ 

πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑ

ΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 

 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ

 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθέλεζξ ηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 2Θ + 2 Β 4 

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ 

Γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

 

Βπζζηδιμκζηήξ πενζμπήξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 
ΜΑΘΖΜΑΣΑ: Γεκεηζηή 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Βθθδκζηή (ηαζ Ώββθζηά εάκ απαζηδεεί) 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 
Ναζ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο 

θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α 

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεµα Β 
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ εζζαβςβή ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ βεκεηζηή 

αεθηίςζδ ηςκ θοηχκ ηαζ ηδξ αιπέθμο ζδζίαηενα ηαζ ζηζξ ηφνζεξ ιεεμδμθμβζηέξ/ηεπκμθμβζηέξ 

πνμζεββίζεζξ πμο αλζμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ εκυξ αεθηζςηζημφ πνμβνάιιαημξ. Με ημ 

ηέθμξ ημο ελαιήκμο, μζ θμζηδηέξ εα ιπμνμφκ κα ηαηακμήζμοκ ηαζ κα ζπεδζάζμοκ έκα ααζζηυ 

αεθηζςηζηυ πθάκμ βζα έκα πμζμηζηυ ή πμζμηζηυ βκχνζζια ηδξ αιπέθμο αλζμπμζχκηαξ ιεευδμοξ 

πμζμηζηήξ βεκεηζηήξ ηαζ ιμνζαηήξ αεθηίςζδξ. Πανάθθδθα, εα έπμοκ ελμζηεζςεεί ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

ενβαζηδνζαηέξ ηεπκζηέξ πμο αλζμπμζμφκηαζ ζοπκυηαηα ζηδ αεθηίςζδ. 



 

 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ηνκάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε 

έξγσλ πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ εβαζκόο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ηερλνινγηώλ 

Λήςε απνθάζεσλ 
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

Ώκάθοζδ, ζφκεεζδ βκχζεςκ ηαζ θήρδ απμθάζεςκ ιε αημιζηή δ/ηαζ μιαδζηή ενβαζία. 
Ώκαγήηδζδ πθδνμθμνζχκ ιε ηδ πνήζδ Δ/Τ ακαηνέπμκηαξ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ ηαεχξ ηαζ ζηδ 

αζαθζμεήηδ ημο πακεπζζηδιίμο. 

Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ ηαζ παναβςβή κέςκ ζδεχκ. 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα ηδξ αεθηίςζδξ ηςκ θοηχκ. Καηαβςβή, ελέθζλδ ηαζ ακαπαναβςβζηά ζοζηήιαηα ηςκ 

ηαθθζενβμφιεκςκ εζδχκ αιπέθμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ βεκεηζηή παναθθαηηζηυηδηα. Βζζαβςβή ηαζ αλζμπμίδζδ 

βεκεηζημφ οθζημφ. Γμκζδζαηυ απυεεια. Δ βεκεηζηή αάζδ ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ αιπέθμο. Πμζμηζηά 

βκςνίζιαηα Κθδνμκμιζηυηδηα. Ώπυηνζζδ ζηδκ επζθμβή.  

 

Μαγζηή επζθμβή. Καεανέξ ζεζνέξ. Γεκεαθμβζηή αεθηίςζδ. Καηαβςβή απυ ιειμκςιέκμοξ ζπυνμοξ. 

Ώκαδζαζηαφνςζδ. Ώκάιεζηηεξ πμζηζθίεξ. ΐεθηίςζδ ιαγζηχκ πθδεοζιχκ. οζηήιαηα εθέβπμο ηδξ 

επζημκίαζδξ: Ώοημαζοιαίααζημ, Ώννεκμζηεζνυηδηα, Υδιζηή αννεκμζηεζνυηδηα .ΐεθηίςζδ 

ζηαονμβμκζιμπμζμφιεκςκ θοηχκ: Βπακαθαιαακυιεκδ επζθμβή βζα εκδμπθδεοζιζαηή ηαζ 

δζαπθδεοζιζαηή αεθηίςζδ. Μέεμδμζ παναβςβήξ ηαζ αλζμπμίδζδ πμζηζθζχκ- οανζδίςκ. Μέεμδμζ 

παναβςβήξ ηαζ αλζμπμίδζδ ζοκεεηζηχκ πμζηζθζχκ. 

ΐζμηεπκμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ θοηχκ: Μμνζαηή αεθηίςζδ ηαζ Γεκεηζηή ιδπακζηή 

Βζδζηέξ ιέεμδμζ αεθηίςζδξ: Πμθοπθμεζδζζιυξ. Μεηαθθαλμβέκεζδ. Σεπκζηέξ In vitro - Ώπθμεζδζηή 

αεθηίςζδ. Μαηνζκέξ δζαζηαονχζεζξ. Αζαηήνδζδ,πμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ ηαημπφνςζδ ηςκ πμζηζθζχκ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κεπξόζσπν, Δμαπνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ 

ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

ΚΑΗΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, 

ζηελ Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία 
κε ηνπο θνηηεηέο 

 Υνήζδ δθεηηνμκζηχκ επμπηζηχκ αμδεδιάηςκ 
 

 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΖ 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

 

Αζαθέλεζξ 26  

Βνβαζηδνζαηέξ ηαζ 

θνμκηζζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

26  

   

   

   

   

   

   

Ώοημηεθήξ Μεθέηδ 50  
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  
 
Υ.Λ. Ξαλτςίκθσ: Βελτίωςθ άυτϊν- Αρχζσ και Πζκοδοι. Εκδόςεισ Χταμοφλθ 1989 
B.D. Singh: Plant Breeding, Principles and Methods. Kalyani Publishers 1993 Rex 

Bernardo: Breeding for Quantitative Traits in Plants, Stemma Press 
 

-Χυναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  
Crop Science, Molecular Breeding, Euphytica, Transgenic Research 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ ECTS 

Σύλνιν Μαζήκαηνο 

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

 

102 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΦΟΗΣΖΣΩΝ 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο 

Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 

Γνθηκίσλ, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, 

Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε / Αλαθνξά, 

Πξνθνξηθή Δμέηαζε, Γεκόζηα 

Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, 

Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

Δ βθχζζα αλζμθυβδζδξ είκαζ δ εθθδκζηή (ηαζ αββθζηή εάκ 

απαζηδεεί) 

Ο ααειυξ ζηδ εεςνία πνμηφπηεζ ηαηά 100% απυ ημκ ααειυ 

απυ ηδκ ηεθζηή βναπηή ελέηαζδ 

Ο ααειυξ ζημ ενβαζηήνζμ πνμηφπηεζ ηαηά 100% απυ ηδκ 

ηεθζηή βναπηή ελέηαζδ 

 

 

Δπεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απνβιήησλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TBO-94-

Θ4 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Βπελενβαζία ηαζ αλζμπμίδζδ απμαθήηςκ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΠΗΣΩΣΗΚΔ 



 

 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Αζαθμνεξ ιμνθεξ δζδαζηαθίαξ 5 (3 εεςνία + 2 

ενβαζηήνζμ) 

5 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

ΒΕΑΕΚΟΤ ΤΠΟΐΏΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΟΥΕ 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

- 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Μεηα ημ ηεθμξ ημο ιαεδιαημξ μζ θμζηδηέξ ηαηακμμφκ ηδκ δμιδ θεζημονβζαξ ιαζξ ζοβπνμκδξ ιμκαδαξ 

επελενβαζζαξ απμαθδηςκ ςζηε κα εζκαζ δοακηδ δ ζοιιεημπδ ημοξ ζημκ ζπεδζαζιμ αοηδξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
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αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ, Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ, Λήρδ απμθάζεςκ, Οιαδζηή ενβαζία, Πανάβςβή 

κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Aνπέξ ηαζ ιέηνα πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ. Kαηενβαζία οβνχκ ηαζ ζηενεχκ απμαθήηςκ. 

Aκαηφηθςζδ. πεδζαζιυξ, ηαηαζηεοή ηαζ θεζημονβία ζοζηδιάηςκ ηαεανζζιμφ οβνχκ απμαθήηςκ ηαζ 

αενμθοιάηςκ. Tεπκμμζημκμιζηή ιεθέηδ. Kαεανζζιυξ πυζζιμο φδαημξ. Πανάιεηνμζ εθέβπμο. 

Eπζζηέρεζξ ζπεηζηχκ αζμιδπακζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζηα πθαίζζα ηδξ εηήζζαξ πεκεήιενδξ 

εηπαζδεοηζηήξ εηδνμιήξ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, Αζαθέλεζξ 

 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ πανμοζζάζεςκ Power point 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

Γξαζηεξηόηεηα 
Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 26 

οββναθδ ενβαζζςκ 60 

  

  



 

 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 125 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Γζα ημ ενβαζηδνζαηυ ιάεδια: 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (70%) ηαζ ιέζμξ υνμξ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ ακαθμνχκ (30%) 

Γζα ημ εεςνδηζηυ ιάεδια: 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ  

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. B.E. Rittmann, P.L. McCarty “Environmental Biotechnology”, McGraw-Hill 2001 

2. R.L.Droste “Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment”, Wiley 1997 

3. R. Moletta coord. “Gestion des problèms environnmentaux dans les industries agroalimen-taires, 

2nd ed.”, ed. Lavoisier 2006 

4. F. Jourjon, Y. Racault, J. Rochard “Effluent Vinicoles”, Ed. Feret 2001 

 

Σερλνινγία θαη πνηνηηθόο έιεγρνο δύζνπ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Σιήια Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΔΤ) 

TBO-

ΔΤ10 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9ν 
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ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Σεπκμθμβία ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ γφεμο 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Θεςνία (Αζαθέλεζξ) 3  

   

ύλνιν 3 4 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Βζδίηεοζδξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΟΥΕ 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

ΟΥΕ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Θεςνδηζηυ Μένμξ Μαεήιαημξ 

Ο ζημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ μζ θμζηδηέξ κα είκαζ ζηακμί : 

 κα βκςνίγμοκ ηα ζηάδζα ηδξ δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ γφεμο ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηαζ ημ ζημπυ 

ημο ηάεε ζηαδίμο. 



 

 

Ο ζηυπμξ είκαζ : 

 δ ηαηακυδζδ απυ ημοξ θμζηδηέξ ηδξ δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ ηαζ αλζυθμβήξ ιπφναξ. 

Βνβαζηδνζαηυ Μένμξ Μαεήιαημξ 

Ο ζημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ θμζηδηχκ ιε : 

 ηζξ ακαθφζεζξ ζηδκ ιπφνα ηαεχξ ηαζ ημκ πμζμηζηυ έθεβπμ ηδξ ιπφναξ. 

Ο ζηυπμξ είκαζ : 

 δ ηαηακυδζδ ακαθφζεςκ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ γοεμπμίδζδ ηαζ βζα ημκ πμζμηζηυ 

έθεβπμ ηδξ ιπφναξ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ 

απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ 

 Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ  

 Ώοηυκμιδ ενβαζία  

 Οιαδζηή ενβαζία  

 εααζιυξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεςνδηζηυ Μένμξ Μαεήιαημξ:  

 Πνχηεξ φθεξ γοεμπμίδζδξ (ΐφκδ, Νενυ, Λοηίζημξ, Γφιδ γοεμπμζίαξ). 

 ηάδζα παναβςβήξ ιπφναξ (Άθεζδ αφκδξ, Πμθημπμίδζδ, Αζήεδζδ, Παναθααή αοκμβθεφημοξ, 

ΐναζιυξ-Πνμζεήηδ θοηίζημο, Ώπμιάηνοκζδ ζγδιάηςκ, Παναβςβή πνάζζκδξ ιπφναξ, 

Γφιςζδ, Χνίιακζδ, ηαεενμπμίδζδ, Παναθααή ιπφναξ, οζηεοαζία, Παζηενίςζδ). 

 Πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ζηα δζάθμνα ζηάδζα γοεμπμίδζδξ. 

 Καηδβμνίεξ ηαζ ηφπμζ ιπφναξ. 

 Νέεξ ηεπκμθμβίεξ ζηδκ παναβςβή ηδξ ιπφναξ. Παναβςβή εζδζηχκ ηφπςκ ιπφναξ. 

 Κθαζζηέξ ηαζ ζφβπνμκεξ ιέεμδμζ πμζμηζημφ εθέβπμο ηδξ ιπφναξ. Φοζζημπδιζηέξ ηαζ 

ιζηνμαζμθμβζηέξ ακαθφζεζξ. 

 Ονβακμθδπηζηυξ έθεβπμξ ιπφναξ. Βθαηηχιαηα ηδξ ιπφναξ ηαζ ηνυπμζ απμθοβήξ αοηχκ. 

 Ώλζμπμίδζδ οπμπνμσυκηςκ γοεμπμζίαξ, δζαπείνδζδ απμαθήηςκ. Σεπκμμζημκμιζηά ζημζπεία 

εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ γοεμπμζείμο. 

  

Βνβαζηδνζαηυ Μένμξ Μαεήιαημξ: 

ημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ πενζθαιαάκμκηαζ αζηήζεζξ βζα : 
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 Νενυ γοεμπμίδζδξ, πνμδζαβναθέξ ,πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ ηαηενβαζία αοημφ. 

 Λοηίζημξ, πνμδζαβναθέξ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ πμζυηδηαξ, πνμσυκηα θοηίζημο. 

 Γφιδ, ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ γφιδξ γοεμπμζίαξ, παναβςβή ηαεανήξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ 

δζαηήνδζή ηδξ, πνδζζιμπμίδζδ λδνάξ γφιδξ. 

 Παναβςβή γοεμβθεφημοξ (Άθεζδ αφκδξ, Πμθημπμίδζδ, Αζήεδζδ-παναθααή αοκμβθεφημοξ, 

ΐναζιυξ-Πνμζεήηδ θοηίζημο, Ώπμιάηνοκζδ εενιμφ ζγήιαημξ, Φφλδ, Ώενζζιυξ 

,Ώπμιάηνοκζδ ροπνμφ εμθχιαημξ). 

 Πμζμηζηυξ έθεβπμξ γοεμβθεφημοξ. 

 Ώπυδμζδ παναβςβήξ γοεμβθεφημοξ. 

 Παναβςβή πνάζζκδξ ιπφναξ (Βιαμθζαζιυξ γοεμβθεφημοξ, Γφιςζδ, Αζαπςνζζιυξ γοιχκ). 

 Παναβςβή ιπφναξ (Χνίιακζδ, ηαεενμπμίδζδ). 

 Ώπυδμζδ παναβςβήξ ιπφναξ. 

 Πνμζδζμνζζιυξ εηποθίζιαημξ ανπζημφ γοεμβθεφημοξ. Πνμζδζμνζζιυξ ααειμφ γφιςζδξ ηδξ 

ιπφναξ. 

 Πνμζδζμνζζιυξ ζαηπάνςκ ζηδ ιπφνα. Πνμζδζμνζζιυξ ηεθζημφ ααειμφ γφιςζδξ ηδξ ιπφναξ 

.Πνμζδζμνζζιυξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηδ ιπφνα. 

 Πνμζδζμνζζιυξ μθζημφ αγχημο ηαζ α-αιζκμαγχημο ζηδ ιπφνα. Πνμζδζμνζζιυξ δζαηεηοθίμο 

ζηδ ιπφνα. 

 Πνμζδζμνζζιυξ ιμκάδςκ πζηνυηδηαξ ηδξ ιπφναξ. Πνμζδζμνζζιυξ πμθοθαζκμθχκ ζηδ ιπφνα. 

 Πνμζδζμνζζιυξ πνχιαημξ, δζαφβεζαξ, ζλχδμοξ, αθνμφ ζηδ ιπφνα. 

 Ονβακμθδπηζηυξ έθεβπμξ ηδξ ιπφναξ.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

 Πανμοζζάζεζξ ιέζς Power Point 

 Ώκάνηδζδ ζδιεζχζεςκ, αζηήζεςκ, ενβαζζχκ η.θπ. 

ζημκ ζζημπχνμ ημο ιαεήιαημξ 

 οκεπήξ δθεηηνμκζηή επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ ζηδκ αίεμοζα 39 

Βνβαζία 40 

Ώκελάνηδηδ ιεθέηδ 25 

  

  

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 104 

 



 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Δ αλζμθυβδζδ βίκεηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ 

πενζθαιαάκεζ: 

 Σεθζηή βναπηή ελέηαζδ ζηδ εεςνία πενζθαιαάκεζ : 

ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ενςηήζεζξ 

ζφκημιδξ ακάπηολδξ, επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. 

 Δ ααειμθυβδζδ ηςκ θμζηδηχκ ζημ ενβαζηδνζαηυ 

ηιήια ημο ιαεήιαημξ βίκεηαζ :  

 ιε αάζδ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

αζηήζεςκ ηαζ ζημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζημ ενβαζηδνζαηυ 

διενμθυβζμ (Τπμπνεςηζηέξ) ηαεχξ ηαζ  

 ιε ηεθζηή βναπηή ελέηαζδ. 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Βθθδκζηή : 

 Γνδβμνάηδξ, Υ. ηαζ ΐ. Θεμδμζίμο, Σεπκμθμβία ΐοκμπμίδζδξ Γοεμπμίδζδξ, ΣΒΕ Ώεήκαξ 

2008. 

 Vogel, W., Μπφνα. Βηδυζεζξ Φοπαθμο 

Ξεκυβθςζζδ : 

 Lewis, M.J.  and T. W. Young, Brewing, Chapman & Hall, 1995. 

 Palmer, G. H. Cereal science and malting technology-The future. Journal of the American 

Society of Brewing Chemists 50 (4) : 121-129,1992. 

 

 

Ναλνβηνηερλνινγία θαη βηναηζζεηήξεο 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ  Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΒΤ) ΣΐΟ-
ΒΤ11 

ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΠΟΤΓΩΝ 

9μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΝΏΝΟΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΐΕΟΏΕΘΔΣΔΡΒ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ 
πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑ

ΗΔ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 

 

 

ΠΗΣΩΣΗ

ΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ
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Αζαθέλεζξ 3 4 

   

   

ΤΝΟΛΟ Π.Μ. (Από Πίλαθα 
4) 

 4 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 
δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζην 
4. 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ, εηδηθνύ 

ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο γεληθώλ 

γλώζεσλ, αλάπηπμεο 
δεμηνηήησλ 

Βζδίηεοζδξ βεκζηχκ βκχζεςκ, ΒΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

Γεκζηή ηαζ ακυνβακδ πδιεία 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή ηαζ Ώββθζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

(URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 
ηθαλόηεηεο 
θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α 

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ 

ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Παξάξηεκα Β 
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί ηε βαζηθή εηζαγσγή ζην επηζηεκνληθό πεδίν ησλ βηναηζζεηήξσλ θαη ηεο 

λαλνηερλνινγίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηηο βηνεπηζηήκεο, ηαεχξ ηαζυθςκ ηςκ επζιένμοξ 

ηεπκζηχκ ηαζ ιεευδςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ, ιεθέηδ ηαζ εθανιμβή αοηχκ ζηδ 

ζφβπνμκδ ακαθοηζηή ηαζ δζαβκςζηζηή επζζηήιδ, ζηδκ αζθάθεζα ηνμθίιςκ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. 

Ή ύιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεύεη ζηελ εηζαγσγή ησλ ζπνπδαζηώλ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

Νακμηεπκμθμβίαξ, ηςκ ΐζμαζζεδηήνςκ, ηδξ Δθεηηνμπδιείαξ ηαζ ηδξ Μζηνμιδπακζηήξ, ηαθφπημκηαξ 

έκα εονφηαημ πεδίμ ζοιπθδνςιαηζηχκ βκχζεςκ, ιε εηηεκή ζημζπεία ιζηνμνεοζημιδπακζηήξ, 

θςημκζηήξ, αζμιμνζαηχκ δζενβαζζχκ, ιμνζαηήξ ακαβκχνζζδξ, ακαθοηζηήξ πδιείαξ ηαζ πμζμηζημφ 

εθέβπμο. 

Δπίζεο αλαθέξεηαη ζε εηζαγσγηθέο έλλνηεο θαη κεζνδνινγίεο ζπεδίαζδξ ηαζ πνμηοπμπμίδζδξ 

ιζηνμδθεηηνμιδπακζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ αζμαζζεδηήνςκ, δζελαβςβή ακαθφζεςκ ιε ζοζηήιαηα 

ορδθήξ απυδμζδξ (highthroughput), πνήζδ έιπεζνςκ ζοζηδιάηςκ, βκχζδ ηςκ οθζηχκ 

ιζηνμδθεηηνμιδπακζηχκ ζοζηδιάηςκ (πονίηζμ, πμθοιενή οθζηά η.θ.π.). ηαζ ηςκ ααζζηχκ 

ηεπκμθμβζχκ ιζηνμιδπακζηήξ (θζεμβναθία η.θ.π.). 



 

 

Σέινο, ζηόρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε θαηαλόεζε από ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ζδιαζίαξ ηςκ 

αζμαζζεδηήνςκ ηαζ ηδξ κακμηεπκμθμβίαξζηδ ζφβπνμκδ ακαθοηζηή ηαζ δζαβκςζηζηή επζζηήιδ ηαζ ηδκ 

επζιένμοξ ζοκεζζθμνά ζημκ ιεηαπμζδηζηυ ημιέα, ηδ αζμιδπακία ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ, εκχ πανάθθδθα 

ζοκεζζθένεζ ζηδκ πνμμπηζηή ηδξ δζαηνζηήξ επαββεθιαηζηήξ απαζπυθδζδξ ιε ελεζδίηεοζδ ζηζξ 

ακαθοηζηέξ δζενβαζίεξ ιε πνμδβιέκεξ ιεευδμοξ. 

 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Έρεη θαηαλόεζε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ βηναηζζεηήξσλ θαη ηεο λαλνηερλνινγίαο, ηηο 

ζπλδεδεκέλεο ηερλνινγίεο θαη ηα πεδία εθαξκνγώλ ηνπο. 

 Έπεζ βκχζδ ηςκ ενβαθείςκ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ηδξ Μζηνμιδπακζηήξ ηαζ ηδξ ακάθοζδξ ααζζζιέκδξ 

ζε δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα αζμαζζεδηήνςκ. 

 Βίκαζ ζε εέζδ κα ζπεδζάζεζ ααζζηέξ ιζηνμιδπακζηέξ δζαηάλεζξ. 

 Βίκαζ ζε εέζδ κα δζελάβεζ ενβαζηδνζαηέξ ακαθφζεζξ ιε πνήζδ ημοθάπζζημκ δφμ δζαθμνεηζηχκ 

ηφπςκ αζμαζζεδηήνςκ. 

 Υνδζζιμπμζεί ηζξ βκχζεζξ ημο βζα ηδκ ακαγήηδζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ 

ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζκμηυιςκ αζμαζζεδηδνζαηχκ ζοζηδιάηςκ 

ακάθοζδξ. 

 οκενβάγεηαζ ιε ημοξ ζοιθμζηδηέξ ημο βζα κα δδιζμονβήζμοκ ηαζ κα πανμοζζάζμοκ έκα ζπέδζμ 

εθανιμβήξ κακμηεπκμθμβζηχκ ηαζ αζμαζζεδηδνζαηχκ πνμζεββίζεςκ ζε πναβιαηζηή 

εθανιμβή/ακαθοηζηή ακάβηδ ηδξ επζθμβήξ ημοξ, ηαηέπμκηαξ πανάθθδθα δελζυηδηεξ βναπηήξ ηαζ 

πνμθμνζηήξ επζημζκςκίαξ απμηεθεζιάηςκ ένβμο. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο  
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
αλαγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε 

ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο Λήςε 

απνθάζεσλ 

Απηόλνκε 

εξγαζία 

Οκαδηθή 

εξγαζία 
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα εβαζκόο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ 

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ 
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 
ζθέςεο 

 Ώοηυκμιδ Βνβαζία 

 Βνβαζία ζε δζεπζζηδιμκζηυ πενζαάθθμκ 

 Παναβςβή κέςκ ενεοκδηζηχκ ζδεχκ 

 Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
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ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ (αιθζεέαηνμ ηαζ αίεμοζα ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ) 

ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε 

Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία 

κε ηνπο θνηηεηέο 

Λμβζζιζηυ πανμοζίαζδξ (PowerPoint) 

Τπμζηήνζλδ Μαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class 

Ώλζμθυβδζδ ενβαζζχκ ηαζ ημζκμπμίδζδ εθέβπμο 

πνμυδμο ιέζς e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 
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11. Πικρορευςτομθχανικζσ διατάξεισ για βιολογικζσ εφαρμογζσ. 

Πικρορευςτομθχανικά ςυςτιματα για διαχωριςμό πρωτεϊνϊν. 

Πικρορευςτομθχανικά διαγνωςτικά ςυςτιματα για άμεςθ διάγνωςθ πακογόνων 

ουςιϊν 

12. Χυςτιματα τεχνθτισ νοθμοςφνθσ ςτουσ βιοαιςκθτιρεσ 

13. Εφαρμογζσ Πικροθλεκτρομθχανικϊν Χυςτθμάτων ςτισ Επιςτιμεσ τθσ ηωισ 

(LifeScience). Ανάλυςθ DNA. Εφαρμογζσ ςυςτοιχιϊν μικρο-θλεκτροδίων. 

14. Εφαρμογζσ βιοαιςκθτιρων ςτθν αςφάλεια τροφίμων και το περιβάλλον 

15. Εφαρμογζσ βιοαιςκθτιρων ςτθν ιατρικι και τισ βιοεπιςτιμεσ 

16. Άλλεσ εφαρμογζσ των βιοαιςκθτιρων 

1. Λςτορικι εξζλιξθ των βιοαιςκθτιρων. 

2. Βαςικζσ ζννοιεσ νανοτεχνολογίασ 

3. Χτοιχεία θλεκτροχθμείασ 

4. Ξυκλικι βολταμετρία, βολταμετρία και χρονοαμπερομετρία 

5. άαςματοςκοπία θλεκτροχθμικισ εμπζδθςθσ 

6. Σπτικοί βιοαιςκθτιρεσ 

7. Ξυτταρικοί βιοαιςκθτιρεσ 

8. Πζκοδοι ακινθτοποίθςθσ βιομορίων 

9. Πικροθλεκτρομθχανικά Χυςτιματα (MEMS) – Ειςαγωγι ςτθν Πικρομθχανικι. 

Εμπορικζσ εφαρμογζσ 

10. Βαςικζσ Ψεχνολογίεσ Πικρομθχανικισ: Οικογραφία. Εγχάραξθ (Ωγρι, θρι). 

Επιφανειακι μικρομθχανικι. Πικρομθχανικι όγκου. 

11.  

12.  



 

 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ ECTS 

Βνβαζία  70  

   

Σύλνιν Μαζήκαηνο 

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

 

106 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ ζηδ εεςνία ημο ιαεήιαημξ 

(50%)  

 

Πνυμδμξ (20%) 

 

Βνβαζία (30%) 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 
 

Μνξηαθή βηνινγία ΗΗ-Οκηθέο ηερληθέο 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΒΤ) ΣΐΟ-
ΒΤ12 

ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΠΟΤΓΩΝ 

9μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Μμνζαηή αζμθμβία ΕΕ-Οιζηέξ ηεπκζηέξ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 Μ. Προδρομίδθσ,ΘλεκτροχθμικοίΑιςκθτιρεσ &Βιοαιςκθτιρεσ,2010 

 F.S. Ligler, Optical Biosensors: Present & Future, Elsevier 2002 

 J.Y.Yoon, Introduction to Biosensors: From Electric Circuits to Immunosensors, Springer 2012 

 J. Li, N. Wu,Biosensors Based on Nanomaterials and Nanodevices (Nanomaterials and their 
Applications), CRC 2013 

 
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Biosensors and Bioelectronics 

 Sensors & Actuators 

http://www.amazon.com/Biosensors-Based-Nanomaterials-Nanodevices-Applications/dp/1466551518/ref%3Dsr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1385548002&sr=1-6&keywords=Biosensors
http://www.amazon.com/Biosensors-Based-Nanomaterials-Nanodevices-Applications/dp/1466551518/ref%3Dsr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1385548002&sr=1-6&keywords=Biosensors
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ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο 
αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν 

ησλ 
πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑ

ΗΔ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 

 

 

ΠΗΣΩΣΗ

ΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ

 

Αζαθέλεζξ 3  4 

   

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ 

Γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Βζδίηεοζδξ βεκζηχκ βκχζεςκ, ΒΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

Μμνζαηή αζμθμβία Ε 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή ή Ώββθζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

(URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 
ηθαλόηεηεο 
θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α 

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ 

ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 
θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα: 

 Έπεζ ηαηακμήζεζ ηδ ζοιαμθή ηδξ ηεπκμθμβίαξ ημο ακαζοκδοαζιέκμο DNA ζηδ ναβδαία, ηαζ 

ζοκεπζγυιεκδ ιέπνζ ζήιενα, πνυμδμ ηςκ αζμεπζζηδιχκ 

 Έπεζ ελμζηεζςεεί ιε ηα ηεπκμθμβζηά ιμνζαηά ενβαθεία βζα ηδ ιεθέηδ ζπεδυκ μπμζμοδήπμηε 

μνβακζζιμφ 

 Θα έπεζ πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ εεςνδηζηέξ ημο βκχζεζξ βζα κα ηαηακμήζεζ ηζξ ανπέξ θεζημονβίαξ 

ηςκ ιμνζαηχκ ενβαθείςκ 

 έπεζ ηαηακμήζεζ ημοξ ηνυπμοξ δδιζμονβίαξ ιεηαθθάλεςκ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ημοξ ζημκ μνβακζζιυ 

 έπεζ ακαπηφλεζ ηδκ ηνζηζηή ηαζ δδιζμονβζηή ημο ζηέρδ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ 

 εα ιπμνεί κα εθανιυζεζ ηζξ βκχζεζξ ημο βζα ηδκ επίθοζδ αζμθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο εα 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ ημζκςκζηή πνυμδμ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο  



 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
αλαγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε 

θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο Λήςε 

απνθάζεσλ 

Απηόλνκε 

εξγαζία Οκαδηθή 

εξγαζία 
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα εβαζκόο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ 

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ 
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζθέςεο 

 Εηακυηδηα ζπεδζαζιμφ απθχκ πεζναιάηςκ 

 Ώοηυκμιδ ηαζ / ή μιαδζηή Βνβαζία 

 Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1) Βζζαβςβή ζηα ααζζηά ενβαθεία ηδξ Σεπκμθμβίαξ Ώκαζοκδοαζιέκμο 

DNA( Βκδμκμοηθεάζεξ πενζμνζζιμφ ηαζ ηνμπμζδηζηά έκγοια (ηάλεζξ, μκμιαημθμβία, εέζεζξ ακαβκχνζζδξ) 

2) Ώνπέξ ηαζ ζοζηήιαηα ηθςκμπμίδζδξ (πθαζιίδζα, ααηηδνζμθάβμζ, ημζιίδζα, ΐACs, YACs) 3)Ώπμιυκςζδ 

κμοηθεζκζηχκ μλέςκ ηαζ ιέεμδμζ ακάθοζδξ (ιέεμδμζ απμιυκςζδξ DNA ηαζ RNA, πδηηή αβανυγδξ/ 

πμθοαηνοθαιίδδξ, ιέεμδμζ απμηφπςζδξ -Southern, Northern- ηαζ ανπέξ οανζδζζιμφ) 

4) Γμκζδζςιαηζηέξ ηαζ cDNA αζαθζμεήηεξ (ηαηαζηεοή , έθεβπμξ ηαζ ακάθοζδ ηθχκςκ) 

5) Γμκζδζςιαηζηέξ πνμζεββίζεζξ εονείαξ ηθίιαηαξ (Μέεμδμζ αθθδθμφπζζδξ ημο DNA αθθδθμφπζζδ 

ηοπαίαξ πνμζπέθαζδξ, αθθδθμφπζζδ γεοβανςηχκ άηνςκ, α΄΄δθμφπζζδ επυιεκδξ βεκζάξ –NGS. 

Μζηνμζοζημζπίεξ) 

6) Ώθοζζδςηή ακηίδναζδ ηδξ πμθοιενάζδξ (PCR) ( ΐαζζηέξ ανπέξ, εηηζκδηέξ, PCR- 

πναβιαηζημφ πνυκμο, εθανµμβέξ) 

7) Μεηαβναθμιζηή ηαζ ιεηααμθμιζηή 

8) Μεηαθθαλζβέκεζδ ηαζ βμκζδζαηή απεκενβμπμίδζδ 

9) Πνμηανοςηζηά-εοηανοςηζηά ζοζηήιαηα έηθναζδξ βμκζδίςκ. 

10) Βπαβςβή ηδξ βμκζδζαηήξ έηθναζδξ (οπμηζκδηέξ ηαζ δείηηεξ επζθμβήξ) 

11) Μεηαθμνά DNA ζε γςζηά ηφηηανα (πδιζηέξ, ιδπακζηέξ θοζζηέξ ηαζ αζμθμβζηέξ ιέεμδμζ. Ioί ηαζ 

ααημοθμζμί). 

12) Γεκεηζηή ηνμπμπμίδζδ γχςκ (ιέεμδμζ παναβςβήξ δζαβμκζδζαηχκ πμκηζηχκ, 

εδθαζηζηχκ ηαζ πηδκχκ). Μεηαθμνά βμκζδζςιάηςκ (Xenopus. Μεηαθμνά βμκζδζχιαημξ ζε αζπυκδοθα: 

Αζαβμκζδζαηέξ ιφβεξ. Γμκζδζαηή εεναπεία) 

13) Δ πανειαμθή ημο RNA (RNA Interference – RNAi) ηαζ εθανιμβέξ ηδξ ηεπκζηήξ. 

ΐζμεκημιμηηυκα 

14) φβηνζζδ ηαζ ακάθοζδ βμκζδζςιάηςκ ( Αδιυζζεξ αάζεζξ αθθδθμοπζχκ DNA, RNA ηαζ πνςηεσκχκ . 

οβηνζηζηή βμκζδζςιαηζηή ) 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ (αιθζεέαηνμ ηαζ αίεμοζα ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ) 

ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε 

Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία 
κε ηνπο θνηηεηέο 

Λμβζζιζηυ πανμοζίαζδξ (PowerPoint) 

Τπμζηήνζλδ Μαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class 

Ώλζμθυβδζδ ενβαζζχκ ηαζ ημζκμπμίδζδ εθέβπμο 

πνμυδμο ιέζς e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 
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Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο (project), 

πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ 
ECTS 

Αζαθέλεζξ 36 χνεξ  
 

 

   

   

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ 

(ακάθοζδ άνενςκ, 

ηεθαθαίςκ αζαθίςκ, η.θπ.) 

           70 χνεξ 

 

 

Σύλνιν Μαζήκαηνο 

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

106 ώξεο 

 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο 

Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 

Γνθηκίσλ, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, 

Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε / Αλαθνξά, 

Πξνθνξηθή Δμέηαζε, Γεκόζηα 

Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, 

Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (50%) πμο πενζθαιαάκεζ: 

- Βνςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ 

- Βνςηήζεζξ ηνζηζηήξ ακάθοζδξ ζπεηζηά ιε εέιαηα 

ιμνζαηήξ μζημθμβίαξ ηαζ πνμζανιμβήξ 

- οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ εεςνίαξ 

 

Πνυμδμξ (20%) 

 

Πανμοζίαζδ Οιαδζηήξ ή αημιζηήξ ενβαζίαξ (30%) 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 
 

Πηζηνπνίεζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη νίλνπ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΒΤ) ΔΞΑΜΖΝΟ 
ΠΟΤΓΩΝ 

9μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Πζζημπμίδζδ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ μίκμο 

-Υροτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

1) ΑναςυνδυαςμζνοDNA (2010) 
Χυγγραφζασ: Watson D.A. κα 

Εκδοτικόσ Σίκοσ: Ακαδθμαϊκζσ εκδόςεισ Λ Ππάςδρα & ΧΛΑ ΣΕ 
ISBN: 978-960-88412-5-3 



 

 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο 
αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν 

ησλ 
πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑ

ΗΔ ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 

 

 

ΠΗΣΩΣΗ

ΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ

 

Αζαθέλεζξ 3  4 

   

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Τπνβάζξνπ , Γεληθώλ 

Γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθήο 

Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Βζδίηεοζδξ βεκζηχκ βκχζεςκ, ΒΤ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή ή Ώββθζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ 

ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

(URL) 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 
ηθαλόηεηεο 
θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α 

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ 

ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 
θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα: 

 Έπεζ ηαηακμήζεζ ηδ ζοιαμθή ηδξ ηεπκμθμβίαξ ημο ακαζοκδοαζιέκμο DNA ζηδ ναβδαία, ηαζ 

ζοκεπζγυιεκδ ιέπνζ ζήιενα, πνυμδμ ηςκ αζμεπζζηδιχκ 

 Έπεζ ελμζηεζςεεί ιε ηα ηεπκμθμβζηά ιμνζαηά ενβαθεία βζα ηδ ιεθέηδ ζπεδυκ μπμζμοδήπμηε 

μνβακζζιμφ 

 Θα έπεζ πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ εεςνδηζηέξ ημο βκχζεζξ βζα κα ηαηακμήζεζ ηζξ ανπέξ θεζημονβίαξ 

ηςκ ιμνζαηχκ ενβαθείςκ 

 έπεζ ηαηακμήζεζ ημοξ ηνυπμοξ δδιζμονβίαξ ιεηαθθάλεςκ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ημοξ ζημκ μνβακζζιυ 

 έπεζ ακαπηφλεζ ηδκ ηνζηζηή ηαζ δδιζμονβζηή ημο ζηέρδ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ 

 εα ιπμνεί κα εθανιυζεζ ηζξ βκχζεζξ ημο βζα ηδκ επίθοζδ αζμθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο εα 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ ημζκςκζηή πνυμδμ 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο  
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Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
αλαγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε 

θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο Λήςε 

απνθάζεσλ 

Απηόλνκε 

εξγαζία Οκαδηθή 

εξγαζία 
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα εβαζκόο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ 

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ 
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζθέςεο 

 Εηακυηδηα ζπεδζαζιμφ απθχκ πεζναιάηςκ 

 Ώοηυκμιδ ηαζ / ή μιαδζηή Βνβαζία 

 Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ ιάεδια πενζθαιαάκεζ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηαζ ηζξ έκκμζεξ ηςκ ζοζηδιάηςκ πζζημπμίδζδξ πμο εθανιυγμκηαζ 

ζηδκ ιεηαπμίδζδ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ παναβςβή ημο μίκμο.  

Ώκάθοζδ ηςκ 7 ανπχκ ημο ζπεδίμο HACCP ηαζ ηςκ πνμαπαζημφιεκςκ πνμβναιιάηςκ πμο ηεηιδνζχκμοκ ηδκ 

αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβζεζκή ηςκ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ. Ώκαβκχνζζδ ηςκ ηζκδφκςκ (ακάθοζδ ηζκδφκςκ) ηαζ 

δζενεφκδζδ ηςκ ζδιείςκ πμο ελαθείθμοκ ημκ ηίκδοκμ (ηνίζζια ζδιεία εθέβπμο). Ώκάθοζδ ηαζ ζπεδζαζιυξ εκυξ 

δζαβνάιιαημξ νμήξ, επαθήεεοζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ CCP. 

Μεθέηδ ηςκ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκςκ Πνμηφπςκ πμο εθανιυγμκηαζ ζηδκ ιεηαπμίδζδ ηςκ αβνμηζηχκ 

πνμσυκηςκ ηαζ ζηδ παναβςβή μίκμο:  

1. φζηδια Αζαπείνζζδξ ηδξ Ώζθάθεζαξ ηςκ Σνμθίιςκ 

2. φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ ηαζ Βκενβεζαηή Αζαπείνζζδξ 

3. φζηδια Τβζεζκήξ ηαζ Ώζθάθεζαξ ηςκ Βνβαγυιεκςκ 

 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖ 

 

ΣΡΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηδκ ηάλδ (αιθζεέαηνμ ηαζ αίεμοζα ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ) 

ΥΡΖΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε 

Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία 
κε ηνπο θνηηεηέο 

Λμβζζιζηυ πανμοζίαζδξ (PowerPoint) 

Τπμζηήνζλδ Μαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class 

Ώλζμθυβδζδ ενβαζζχκ ηαζ ημζκμπμίδζδ εθέβπμο 

πνμυδμο ιέζς e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

 

Αζαθέλεζξ 36 χνεξ  
 

 

   

   



 

 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο (project), 

πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ 
ECTS 

Μζηνέξ αημιζηέξ ενβαζίεξ 

(ακάθοζδ άνενςκ, 

ηεθαθαίςκ αζαθίςκ, η.θπ.) 

           70 χνεξ 

 

 

Σύλνιν Μαζήκαηνο 

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

106 ώξεο 

 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο 

Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 

Γνθηκίσλ, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, 

Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε / Αλαθνξά, 

Πξνθνξηθή Δμέηαζε, Γεκόζηα 

Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, 

Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (50%) πμο πενζθαιαάκεζ: 

- Βνςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ 

- Βνςηήζεζξ ηνζηζηήξ ακάθοζδξ ζπεηζηά ιε εέιαηα 

ιμνζαηήξ μζημθμβίαξ ηαζ πνμζανιμβήξ 

- οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ εεςνίαξ 

 

Πνυμδμξ (20%) 

 

Πανμοζίαζδ Οιαδζηήξ ή αημιζηήξ ενβαζίαξ (30%) 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 
 

 

Giacomarra, M., Galati, A., Crescimanno, M., Tinervia, S. (2016). “The integration of quality and 
safety concerns in the wine industry: the role of third-party voluntary certifications”. Journal of 
Cleaner Production Volume 112, Part 1, 20 January 2016, Pages 267-274 
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πκπεξηθνξά θαηαλαισηή 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ επζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Πνμπηοπζαηυ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΒΤ) ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 

9μ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ οιπενζθμνά ηαηακαθςηή 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ 
πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗ

ΑΗΔ 

ΩΡΔ 
ΓΗΓΑΚΑΛΗ
Α 

 

 

ΠΗΣΩΣΗ

ΚΔ 

ΜΟΝΑΓ

Δ 

Αζαθέλεζξ 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 
δηδαθηηθέο 
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4. 
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Βπζζηδιμκζηήξ Πενζμπήξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

Αεκ οπάνπμοκ 
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ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 
ηθαλόηεηεο 
θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 
Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α 

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ 

ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 



 

 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ιοήζεζ ημοξ θμζηδηέξ ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ οιπενζθμνάξ ημο 

Καηακαθςηή, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα ημοξ ελμζηεζχζεζ ιε ηδ πνήζδ ηεπκζηχκ ηαζ ενβαθείςκ βζα ηδκ 

εθανιμβή αοηχκ. 

Σμ ιάεδια πνμζθένεηαζ ζε πνμπηοπζαηυ επίπεδμ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ Βονςπασηυ Πθαίζζμ 

Βπαββεθιαηζηχκ Πνμζυκηςκ βζα ηδ δζά αίμο ιάεδζδ (ΒΠΒΠ) αθμνά πνμζυκηα επζπέδμο 6. ημ 

επίπεδμ αοηυ ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα απμζημπμφκ: 

α) ζηδκ απυηηδζδ πνμπςνδιέκςκ βκχζεςκ ζε έκα πεδίμ ενβαζίαξ ή ζπμοδήξ, μζ μπμίεξ 

ζοκεπάβμκηαζ ηνζηζηή ηαηακυδζδ εεςνζχκ ηαζ ανπχκ 

α) ζηδκ ακάπηολδ πνμπςνδιέκςκ δελζμηήηςκ ηαζ απμδεδεζβιέκδξ δελζμηεπκίαξ/ 

ηαζκμημιζηυηδηαξ 

βζα ηδκ επίθοζδ ζφκεεηςκ ηαζ απνυαθεπηςκ πνμαθδιάηςκ ζε ελεζδζηεοιέκμ πεδίμ 

ενβαζίαξ ή ζπμοδήξ 

β) ζηδκ ακάπηολδ επαββεθιαηζηχκ ζηακμηήηςκ πμο αθμνμφκ ηδ δζαπείνζζδ ζφκεεηςκ ηεπκζηχκ 

ή 

δναζηδνζμηήηςκ ή ζπεδίςκ ενβαζίαξ, ιε ακάθδρδ εοεφκδξ βζα ηδ θήρδ απμθάζεςκ ζε 

απνυαθεπηα πενζαάθθμκηα ενβαζίαξ ή ζπμοδήξ. Βπζπθέμκ κα ιπμνεί κα ακαθαιαάκεζ ηδκ 

εοεφκδ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ακάπηολδξ αηυιςκ ηαζ μιάδςκ. 

Με αάζδ ηα παναπάκς, ιε ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ, μζ θμζηδηέξ ακαιέκεηαζ κα έπμοκ 

ηζξ: 

• Γκχζεζξ χζηε κα ιπμνμφκ κα: 

o Καηακμήζμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ ιεθέηδξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο Καηακαθςηή ζε ιζα 
ακηαβςκζζηζηή αβμνά ηαζ πχξ δ ζοιπενζθμνά ημο ηαηακαθςηή ιπμνεί κα 

ανίζηεηαζ ιέζα ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ ημο ιάνηεηζκβη ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ 

ζηναηδβζηήξ 

o Ώκηζθδθεμφκ ημ ιδπακζζιυ ιε ημκ μπμίμ ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ δζαιμνθχκμοκ 
ζηάζεζξ μζ ηαηακαθςηέξ 

o Ώκαβκςνίγμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ ηαηακαθςηχκ 
παίνκμοκ απμθάζεζξ 

o Βπζθέβμοκ ιέζς ηνζηζηήξ ηαζ ακαθοηζηήξ ζηέρδξ ηζξ πμζμηζηέξ – πμζμηζηέξ 
ιεευδμοξ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ηαηακαθςηχκ. 

o Ώκαβκςνίγμοκ ηαζ πενζβνάθμοκ ζδιεία πμο επζδέπμκηαζ αεθηίςζδ ζηζξ 

επζπεζνδιαηζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ ελοπδνέηδζδξ ηαζ ζηακμπμίδζδξ ηςκ πεθαηχκ 

o Βπζθέβμοκ ιέζς ηνζηζηήξ ηαζ ακαθοηζηήξ ζηέρδξ ζοβηεηνζιέκεξ ιεευδμοξ 
ακάπηολδξ πνμσυκηςκ ηαζ ηιδιαημπμίδζδξ ηδξ αβμνάξ 

• Αελζυηδηεξ χζηε κα ιπμνμφκ κα: 

o Βκανιμκίγμοκ ηδκ ζηναηδβζηή ιάνηεηζκβη ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ηαηακαθςηχκ 
ζηζξ αβμνέξ πμο εα οπδνεηήζμοκ 

o Βλεηάγμοκ ηδκ επίδναζδ ιζαξ ζεζνάξ παναβυκηςκ (ελςηενζημί ηαζ εζςηενζημί) πμο 
επδνεάγμοκ ηδκ ηαηακαθςηζηή απυθαζδ 

o Ώκαθφμοκ ηαζ αλζμθμβμφκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ζηναηδβζηχκ ιάνηεηζκβη 
ζημοξ ηαηακαθςηέξ. 

• Εηακυηδηεξ χζηε κα ιπμνμφκ κα: 

o Ώολήζμοκ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ηαηακαθςηχκ ιέζς παναδμζζαηχκ ηαζ 
ηαζκμηυιςκ εκενβεζχκ 

o Λαιαάκμοκ ζφκεεηεξ απμθάζεζξ αηυια ηαζ ζε απνυαθεπηα πενζαάθθμκηα βζα ηδκ 
ζηναηδβζηή ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ιάνηεηζκβη ζηζξ ηαηακαθςηζηέξ αβμνέξ 

o οκενβαζημφκ, κα ζοκημκίγμοκ ηαζ κα εθέβπμοκ ηα ειπθεηυιεκα ζηεθέπδ ηδξ 
επζπείνδζδξ χζηε κα εθανιυγμκηαζ μνεά μζ ζπεδζαγυιεκεξ ζηναηδβζηέξ 

ιάνηεηζκβη. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο  
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 
αλαγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 
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• ΒΑΧΛΞΕΧ ΕΡΡΣΛΕΧ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΛΞΘΧ ΧΩΠΥΕΦΛάΣΦΑΧ 
• ΑΡΨΛΟΘήΘ, ΠΑΚΘΧΘ, ΧΨΑΧΘ ΞΑΛ ΧΩΠΥΕΦΛάΣΦΑ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΘ 
• ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΛ, ΞΣΛΡίΡΛΞΣΛ, ∆ΘΠΣΓΦΑάΛΞΣΛ ΥΑΦΑΓΣΡΨΕΧ ΞΑΛ ΧΩΠΥΕΦΛάΣΦΑ 

ΞΑΨΑΡΑΟίΨΘ 

• ∆ΛΑ∆ΛΞΑΧΛΑ ΟΘήΘΧ ΑΓΣΦΑΧΨΛΞίΡ ΑΥΣάΑΧΕίΡ 
• ΧΩΠΥΕΦΛάΣΦΑ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΘ ΞΑΛ ΨΣ ΠΕΛΓΠΑ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ 
• ΚΕίΦΛΑ ΞΑΛ ΠΕΚΣ∆ΣΛ ΞΑΨΑΨΠΘΧΘΧ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΛΞΘΧ ΑΓΣΦΑΧ 
• ΑΡΑΟΩΧΘ ∆ΛΑΞΦΛΨίΡ ΕΥΛΟΣΓίΡ ΧΨΘΡ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΛάΣΦΑ 
• ΠΕΨΑ-ΑΓΣΦΑΧΨΛΞΘ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΛάΣΦΑ 
• ΛΞΑΡΣΥΣΛΘΧΘ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΘ 

• ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ ΞΑΛ ΧΩΠΥΕΦΛάΣΦΑ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΘ 
• ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΘ 
• ΧΩΠΥΕΦΛάΣΦΑ ΞΑΨΑΡΑΟίΨΘ ΧΨΣ 

o ΟΛΑΡΛΞΣ ΕΠΥΣΦΛΣ 
o ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 
θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο Λήςε 

απνθάζεσλ 

Απηόλνκε 

εξγαζία Οκαδηθή 

εξγαζία 
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ 
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα εβαζκόο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ 

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ 
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 
ζθέςεο 

• Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ 

απαναίηδηςκ ηεπκμθμβζχκ 

• Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ 

• Λήρδ απμθάζεςκ 

• Ώοηυκμιδ ή Οιαδζηή ενβαζία 

• Βνβαζία ζε δζεεκέξ πενζαάθθμκ 

• εααζιυξ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ ζηδκ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα 

• Άζηδζδ ηνζηζηήξ ηαζ αοημηνζηζηήξ 

• Πνμαβςβή ηδξ εθεφεενδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ επαβςβζηήξ ζηέρδξ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
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Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 
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Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε 
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κε ηνπο θνηηεηέο 

Υνήζδ μπηζημαημοζηζημφ ηαζ αθθδθεπζδναζηζημφ οθζημφ ιε 

ηδ αμήεεζα ΣΠΒ 

Τπμζηήνζλδ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ ιε 

ημοξ θμζηδηέξ ιέζς ηδξ δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

 
Γξαζηεξηόηεηα 

Φόξηνο 

Δξγαζίαο 

Δμακήλνπ 
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Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα standards 

ηνπ ECTS 

Ώοημηεθήξ Μεθέηδ 16  

Σύλνιν Μαζήκαηνο 

(25 ώξεο θόξηνπ εξγαζίαο 

αλά πηζησηηθή κνλάδα) 

 

100 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΦΟΗΣΖΣΩΝ 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο 

Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 

Γνθηκίσλ, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, 

Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε / Αλαθνξά, 

Πξνθνξηθή Δμέηαζε, Γεκόζηα 

Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, 

Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο 

Ε. Γναπηή ηεθζηή ελέηαζδ (70%) πμο πενζθαιαάκεζ: 

- Βνςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ 

- Ώκάθοζδ νυθςκ ηαζ εκδζαθενμιέκςκ ιενχκ ζε ζφκημιδ 

ιεθέηδ πενίπηςζδξ 

- Βπίθοζδ πνμαθδιάηςκ ζπεηζηχκ ιε ημ ακηζηείιεκμ ημο 

ιαεήιαημξ 

- οβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ζημζπείςκ εεςνίαξ 

ΕΕ. Ώημιζηή ή Οιαδζηή Βνβαζία (30%) 

ημπυξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ μ έθεβπμξ ηςκ δελζμηήηςκ πμο 

ακέπηολακ μζ ζπμοδαζηέξ ζε ενβαθεία ηαζ οπδνεζίεξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηαηακαθςηή ηαζ δ 

ζηακυηδηά ημοξ κα ζπεδζάγμοκ ηαζ κα οθμπμζμφκ έκα ένβμ 

μιαδζηά ή αοηυκμια. 

   ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Απνζηαγκαηνπνητα 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ Γεςηεπκζηχκ Βπζζηδιχκ 

ΣΜΖΜΑ Ώβνμηζηήξ ΐζμηεπκμθμβίαξ ηαζ Οζκμθμβίαξ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΔΤ) ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Απνζηαγκαηνπνητα 
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ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΕΏΛΒΞΒΕ 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

εζδζημφ οπμαάενμο 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ κα ηαηακμήζεζ ηδκ ηεπκμθμβία παναβςβήξ 

ηςκ δζάθμνςκ απμζηαβιάηςκ ηαζ κα πναβιαημπμζεί ηζξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηυζμ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία υζμ ηαζ ζημκ πμζμηζηυ έθεβπμ ηςκ απμζηαβιάηςκ. 

 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 



 

 

1.Να ηαηακμήζμοκ ηδκ ιεεμδμθμβία παναβςβήξ δζαθυνςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ, ηδ θεζημονβία ηαζ 

πνήζδ ημο ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ. 

2.Να βκςνίγμοκ ηδκ θεζημονβία ηςκ ιδπακδιάηςκ παναβςβήξ απμζηαβιάηςκ. 

3.Να παναζηεοάγμοκ αθημμθμφπα πμηά ιε ζφβπνμκεξ ηαζ παναδμζζαημφξ ιεευδμοξ. 

4.Να παναημθμοεμφκ ηαζ κα εθέβπμοκ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ 

5.Να επζθέβμοκ ηα ηαηάθθδθα υνβακα ηαζ κα εέημοκ ζε θεζημονβία ηζξ ηαηάθθδθεξ ιεευδμοξ 

ακαθφζεςξ 

6.Να εθανιυγμοκ ηζξ ηαηάθθδθεξ πδιζηέξ ηαζ θοζζημπδιζηέξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ ζηα αθημμθμφπα 

πμηά 

7.Να εθέβπμοκ ηα δεδμιέκα ηςκ ακαθφζεςκ. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 

απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1.ΕΣΟΡΕΏ ΠΏΡΏΓΧΓΔ 

Βζηαζίεξ βζα ηζξ νίγεξ παναβςβήξ απμζηαβιάηςκ. Δ ελέθζλδ ηδξ παναβςβήξ. Βίδδ απμζηαβιάηςκ. 

 

2.ΟΤΓΟ 

Υδιζηή ζφζηαζδ, Ώκδευθδ, ηαεανή αθημυθδ, ανςιαηζηέξ φθεξ, απυζηαλδ, ακαιίλεζξ. Αζήεδζδ 

ειθζάθςζδ. 

 

3.ΏΜΐΤΚΒ ΏΠΟΣΏΞΔ ΟΤΓΟΤ 

Σεπκμθμβία απυζηαλδξ ηαζ δζαπςνζζιμφ ηθαζιάηςκ 

 

4.ΜΠΡΏΝΣΕ 

Γφιςζδ ποιμφ ζηαθοθζχκ, απυζηαλδ δζαπςνζζιυξ ηθαζιάηςκ. Ώκάιζλδ, ειθζάθςζδ. 

 

5.ΏΜΐΤΚΒ ΏΠΟΣΏΞΔ ΜΠΡΏΝΣΕ 

Σεπκμθμβία απυζηαλδξ ζε άιαοηεξ αζοκεπμφξ θεζημονβίαξ ηαζ δζαπςνζζιμφ ηθαζιάηςκ. 

 

6.ΠΏΛΏΕΧΔ ΜΠΡΏΝΣΕ 
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Παναβςβή  αανεθζχκ. Υνήζδ αανεθζχκ. Ώθθαβέξ ζηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ απμζηαβιάηςκ. ήιακζδ 

Μπνάκηζ. Νμιμεεζία 

7.ΏΡΜΏΝΕΏΚ; ΚΟΝΕΏΚ 

Παναβςβή ηναζζμφ βζα απυζηαλδ. Μδπακήιαηα ζοκεπμφξ ηαζ αζοκεπμφξ θεζημονβίαξ, παθαίςζδ. 

Πενζμπέξ παναβςβήξ. 

 

8.ΡΟΤΜΕ 

Γφιςζδ ποιμφ γαπανμηάθαιμο, ιεθάζαξ, απμζηαηηζηέξ ζοζηεοέξ, παθαίςζδ. 

 

9.ΐΟΣΚΏ ΣΓΕΝ ΏΚΟΤΏΐΕΣ 

Παναβςβή αυηηαξ, ηγζκ, αημοααίη ηαζ άθθςκ αθημμθμφπςκ ανςιαηζζιέκςκ πμηχκ. 

 

10.ΟΤΕΚΕ 

Βπελενβαζία αιοθμφπςκ οθχκ, ζαηπανμπμίδζδ, θνίλδ, πμθημπμίδζδ, γφιςζδ απυζηαλδ παθαίςζδ.. 

Πενζμπέξ παναβςβήξ. 

 

11.ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΏ  ΠΏΡΏΓΧΓΔ 

Ώπμζηαηηζηά ιδπακήιαηα αζοκεπμφξ ηαζ ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ 

 

12.ΏΠΟΣΏΓΜΏΣΏ ΦΡΟΤΣΧΝ 

Γφιςζδ ποιμφ θνμφηςκ. Ώπυζηαλδ, παθαίςζδ. 

 

13.ΛΕΚΒΡ 

Λζηέν ιε εηπφθζζδ, ιε απυζηαλδ, ιε ηνέια βάθαηημξ. 

 

14.ΜΒΣΡΔΔ ΏΡΧΜΏΣΕΚΧΝ ΤΣΏΣΕΚΧΝ ΜΒ ΏΝΏΛΤΣΕΚΒ ΜΒΘΟΑΟΤ 

Μέεμδμζ ιέηνδζδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αθημυθδ απμζηαβιάηςκ ηαζ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ. Μέηνδζδ 

ακςηένςκ αθημμθχκ, αθδεΰδςκ, εζηένςκ, πηδηζηήξ μλφηδηαξ 

 

15.ΜΒΣΡΔΔ ΜΒ ΏΒΡΕΟ ΥΡΧΜΏΣΟΓΡΏΦΕΏ 

Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ανςιαηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ  απμζηαβιάηςκ. Έθεβπμξ ηδξ παναβςβζηήξ 

δζαδζηαζίαξ. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1.Μέηνδζδ αθημμθζημφ ηίηθμο ηαζ πνήζδ πζκάηςκ.  

Γοάθζκδ απμζηαηηζηή ζοζηεοή απυζηαλδξ. 

 

2.Ώκαιίλεζξ οδνμαθημμθζηχκ δζαθοιάηςκ. 

οζημθή ηαζ δζαζημθή, αναίςζδ, εκίζποζδ. 

 

3.Ώπυζηαλδ ζε πάθηζκμ αιαοηα. 

Ώπυζηαλδ ζηέιθοθςκ ζηδ πάθηζκδ απμζηαηηζηή ζοζηεοή ηδξ ζπμθήξ. 

 

4.φζηαζδ αηιχκ κενμφ αθημυθδξ. 

Μέηνδζδ ζφζηαζδξ αηιχκ ηαζ δζαθφιαημξ κενμφ αθημυθδξ ζε εζδζηή απμζηαηηζηή ζοζηεοή. 

 

5.Ώπυζηαλδ ιε απμζηαηηζηή ζοζηεοή ιε δίζημοξ 

Λεζημονβία ηδξ απμζηαηηζηήξ ζοζηεοήξ 9 δίζηςκ ηδξ πμθήξ. Υάναλδ ηαιποθχκ θεζημονβίαξ. 

 

6.Μέηνδζδ ηδξ απαζημφιεκδξ βζα απυζηαλδ εκένβεζα. 

Μέηνδζδ ηαηακάθςζδξ θεηηζηήξ εκένβεζαξ, οπμθμβζζιυξ απυδμζδξ. Μέηνδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ζε 

κενυ ρφλδξ. 

 

7.Μεηνήζεζξ μιάδςκ ζοζηαηζηχκ ιε ακαθοηζηέξ ιεευδμοξ. 

Πνμπαναζηεφδ δζαθφιαημξ. Μέηνδζδ πηδηζηήξ μλφηδηαξ. 

8.Μέηνδζδ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αθδεΰδεξ. 

Μέηνδζδ αθδεΰδχκ ιε ακαθοηζηή ιέεμδμ. 

 

9.Μέηνδζδ πενζεηηζηυηδηαξ ζε εζηένεξ. 

Μέηνδζδ εζηένςκ ιε ακαθοηζηή ιέεμδμ. 



 

 

 

10.Λεζημονβία Ώενίμο Υνςιαημβνάθμο. 

οκεήηεξ θεζημονβίαξ. 

 

11.Λεζημονβία Ώενίμο Υνςιαημβνάθμο. 

Παναζηεοή ηαζ πνςιαημβναθία πνυηοπμο δζαθφιαημξ. 

 

12.Λεζημονβία αενίμο πνςιαημβνάθμο. 

Υνςιαημβναθία ηθαζιάηςκ απυζηαλδξ ηναζζμφ. 

 

13.Λεζημονβία αενίμο πνςιαημβνάθμο. 

Υνςιαημβναθία ηθαζιάηςκ απυζηαλδξ ηναζζμφ. 

 

14.Λεζημονβία αενίμο πνςιαημβνάθμο. 

Βκημπζζιυξ ημνοθχκ ηαζ οπμθμβζζιμί. 

 

15.Λεζημονβία αενίμοπνςιαημβνάθμο. 

Μέηνδζδ πενζεηηζηυηδηαξ ζεΏκδευθδ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ηδ δζδαζηαθία, ζηδκ ενβαζηδνζαηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ 

επζημζκςκία ιε ημοξ θμζηδηέξ (ιέζς ηδξ πθαηθυνιαξe-class) 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Γξαζηεξηόηεηα 
ΦόξηνοΔξγαζίαο 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 40 

Βνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ  60 

Βνβαζηδνζαηέξ ακαθμνέξ 20 

Βηπαζδεοηζηέξ επζζηέρεζξ 10 

  

  

  

  

  

φκμθμΜαεήιαημξ 130 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 

Δ ελέηαζδ βίκεηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ πενζθαιαάκεζ: 
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Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Γναπηή ελέηαζδ βζα ημ εεςνδηζηυ ιένμξ (50%): 

Πενζθαιαάκεζενςηήζεζξ ζφκημιςκ απακηήζεςκ, ενςηήζεζξ 

ακάπηολδξ 

 

Γναπηή ελέηαζδ βζα ημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ (40%): 

Πενζθαιαάκεζεπίθοζδαζηήζεςκ, ενςηήζεζξ ζφκημιςκ 

απακηήζεςκ, ενςηήζεζξ ακάπηολδξ 

 

Βνβαζηδνζαηέξ ακαθμνέξ (10%) 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

 

Διιεληθή: 

1. Ώνβφνδξ Σζαηίνδξ.«Πμημβναθία», Γ. Φφπαθμξ 2007 

2. Βοάββεθμξ μοθθενυξ «Οίκμξ ηαζ Ώπμζηάβιαηα», Έηδμζδ ημο ζδίμο 1997 

3. Ώνβφνδξ Σζαηίνδξ «Βνβαζηδνζαηέξ ζδιεζχζεζξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ Ώκάθοζδξ Ώπμζηαβιάηςκ 

». ΣΒΕ. 

Ξελόγισζζε: 

1. Ώ.Δ.Rose “AlcoohlicBeverages” Academic Press 1977 

2. Recueil des methodesinternationales d΄ analyse des boissonsspiritueuses, des alcools et de la 

fraction aromatique des boissons Office International de la Vigne et du vin, 1994 

3.  Alan H. Varnam and Jane P “Beverages : technology, chemistry and microbiology”. 

Sutherland Chapman & Hall, 1994 

-πλαθήεπηζηεκνληθάπεξηνδηθά: 

American Journal of Enology and Viticulture 

Journal International de la Vigne et du Vin 

Journal of the Science of Food and Agriculture 

Agricultural and Food Chemistry 

 

Σerroir θαη δηαρείξηζε ακπειώλσλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

ΥΟΛΖ ΓΒΧΣΒΥΝΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΐΕΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΟΕΝΟΛΟΓΕΏ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΕΏΚΟ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΔΤ) ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9ν 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ TERROIR ΚΏΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΏΜΠΒΛΧΝΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΩΡΔ 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 



 

 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 3 4 

   

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ 

Βζδίηεοζδξ 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Βθθδκζηή 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. 

πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα 

κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ην Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Οζ ζπμοδαζηέξ ιεηά ηδκ απυηηδζδ ααζζηχκ βκχζεςκ βζα ημ αιπέθζ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο 

(αβνμμκμιζηέξ ηαζ θοζζμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ) αθθά ηαζ υπςξ ηαζ αιπεθμονβίαξ ηαζ παναβςβήξ 

ηναζζχκ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηδξ θοζημπνμζηαζίαξ είκαζ ζε εέζδ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ δδιζμονβία 

ηαζ δζαπείνζζδ ημο αιπεθχκα. 

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο 
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απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη 

επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 

Ώκαγήηδζδ, ακάθοζδ ηαζ ζφκεεζδ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ ηςκ απαναίηδηςκ 

ηεπκμθμβζχκ  

Πνμζανιμβή ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ  

Λήρδ απμθάζεςκ  

Ώοηυκμιδ ενβαζία  

Οιαδζηή ενβαζία 

πεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ένβςκ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 Terroir 

o Δ έκκμζα ημο terroir ζηδκ αιπεθμονβία: ιζα πμθοεπζζηδιμκζηή έκκμζα 

o Ο νυθμξ ημο ηθίιαημξ 

o Ο νυθμξ ηδξ οδαηζηήξ ηαζ αγςημφπμο ενέρδξ βζα ημ αιπέθζ 

o Βκίζποζδ εδαθζηήξ αλίαξ ημο ζοζηήιαημξ αθάζηδζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ 

o Έκα πανάδεζβια ημο εδάθμοξ ζε ιζα γχκδ ΠΟΠ 

 Ώβνμμζημθμβία 

o Ώνπέξ ηαζ ζοζηαηζηά ζημζπεία ηδξ πναηηζηήξ ηδξ αβνμμζημθμβίαξ 

o Γεςνβία βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ ζυθςκ, ανπχκ ηαζ εθανιμβχκ ζημκ αιπεθχκα 

o Μεθέηδ πενίπηςζδξ: εβηαηάζηαζδ ηαζ ζφκεεζδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ –μ νυθμξ ηδξ θοθθζηήξ 

επζθάκεζαξζηδκαιπεθμονβία δζαηήνδζδξ ηςκ εδαθχκ. 

 Ώοημδζάβκςζδ ηαζ επζεεχνδζδ αιπεθχκα 

o Ώνπέξ ηδξ αοημδζάβκςζδξ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πνυζςπμ ιε πνυζςπμ 

ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

Πανμοζζάζεζξ powerpoints, ηεζη αλζμθυβδζδξ ηαζ 

αοημεθέβπμο, οπμζηήνζλδ ιαεδζζαηήξ δζδαζηαθίαξ ιέζς ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ πθαηθυνιαξ e-class, ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. 

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Γξαζηεξηόηεηα ΦόξηνοΔξγαζίαο 



 

 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή 

Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 

κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / 

εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Δμακήλνπ 

Αζαθέλεζξ 39 

  

Βνβαζία 45 

  

Ώοημηεθήξ ιεθέηδ 20 

  

  

  

  

φκμθμ Μαεήιαημξ 104 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ  

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ 

είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Βνςηήζεζξ φκημιδξ Ώπάκηδζδξ (20%) 

Αμηζιαζία Πμθθαπθήξ Βπζθμβήξ (30%) 

Έηεεζδ / Ώκαθμνά (20%) 

Βνβαζία (30%) 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Διιεληθή 

3. Βοάββεθμξ μοθθενυξ. «Οζκμθμβία. Βπζζηήιδ ηαζ Σεπκμβκςζία». Copyright © 1997.ISBN: 

960 9699 1 6, Set: 960 699 2 4 

4. ΏνβφνδξΣζαηίνδξ. «Οζκμθμβία. Ώπυ ημ ζηαθφθζ ζημ ηναζί». Βηδυζεζξ Φφπαθμξ. Ώεήκα 

1998. ISBN: 960 7920 05 8. 

3. Andrew L. Waterhouse , Gavin Sacks , David Jeffery “Υδιεία ηαζ ΐζμπδιεία Οίκμο: Ώπυ 

ηδκΘεςνία ζηδκΟζκμπμίδζδ” ΒηδυζεζξRosili 2019 

Ξκυβθςζζδ 

15. PascalRibèreau - Gayon, Yves Glories, AlainMaujean, DenisDubourdieu.“Traitè d‟ 

OEnologie -(Vol.2)”. Dunod, Paris 1998. ISBN: 210003948 1. 

16. Ron S. Jackson. “Wine science. Principles and applications”. Academic Press, Inc. California, 
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1994. ISBN: 0123790603. 

17. Emile Peynaud. “ Connaissance et travail du vin”. Dunod, Paris 1981. ISBN: 2040114173. 

18. Pascal Ribèreau - Gayon, Yves Glories, Alain Maujean, Denis Dubourdieu.“Traitè d‟ 

OEnologie -(Vol.1)”. Dunod, Paris 1998. ISBN: 210003948 1. 

19. Les Entretiens Scientifiques Lallemand. “ La microbiologie des vins mousseux V 3”. 

Lallemand © Toulouse 1994. 

20. Les Entretiens Scientifiques Lallemand. “Fermentation Technology V 2”. Lallemand © 

Toulouse 1994. 

21. Hans R. Luthi et Ulrich Vetsch.“Analyses et Apprèciation Microscopiques de vins et jus de 

fruits dans la pratique”, Collection Avenir OEnologie. 

22. Roger B. Boulton et al. “ Principles and practices of winemaking”, Aspen Publishers Inc., 

New York, c1996, ISBN: 08342 127 06. 

23. Bruce W. Zoecklein et al. “Wine analysis and Production ”, Chapman & Hall, New York, 

c1995,ASIN: 041 298 2412. 

24. Kenneth C. Fugelsang.“Wine Microbiology” , Aspen Publishers Inc., New York, c1997, 

ISBN: 0412066114. 

25. Cornelius S. Ough. “Winemaking basics”, Haworth Press, New York, 1991, ISBN: 

1560220058. 

26. Richard P. Vine et al. “Winemaking: From grape growing to marketplace”, Chapman & Hall, 

New York, c 1997, ISBN: 83421699x. 

27. David R. Storm. “Winery utilities: planning, design and operation”, Aspen Publishers Inc., 

New York, c1997, ISBN:0834219816. 

28. OIV Compendium of International Methods of Analysis of Wines and Musts 

 

-πλαθήεπηζηεκνληθάπεξηνδηθά: 

American Journal of Enology and Viticulture 

Journal International de la Vigne et du Vin 
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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΠ του τμήματοσ Αγροτικήσ Βιοτεχνολογίασ και 

Οινολογίασ (τABO) 

Άρθρο 1. Γενικζσ διατάξεισ 

Ψο ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Χεπτεμβρίου κάκε χρόνου και λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου του 

επομζνου. Θ φοίτθςθ ςτο τΑΒΣ είναι πενταετισ και ολοκλθρϊνεται ςε 10 εξάμθνα των 13 εβδομάδων 

το κάκε ζνα. Πε απόφαςθ τθσ Χυγκλιτου, μετά από πρόταςθ τθσ Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ, 

επιτρζπεται θ παράταςθ τθσ διάρκειασ του εξαμινου το πολφ δφο εβδομάδεσ, προκειμζνου να 

ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ ελάχιςτοσ αρικμόσ εβδομάδων διδαςκαλίασ. Ξατά ςυνζπεια το μάκθμα 

κεωρείται ωσ μθ διδαχκζν για διδαςκαλία λιγότερθ των 13 εβδομάδων. Διακοπι του εκπαιδευτικοφ 

ζργου αλλά και τθσ εν γζνει λειτουργίασ ενόσ Υανεπιςτθμίου, πζρα από τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία, είναι δυνατι με απόφαςθ τθσ Χυγκλιτου και μόνο για εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. 

Ξάκε μάκθμα ζχει ζναν αρικμό πιςτωτικϊν μονάδων-ECTS. Σι φοιτθτζσ εξετάηονται κατά τθν περίοδο 

Λανουαρίου-άεβρουαρίου ςτα μακιματα των χειμερινϊν εξαμινων, τθν περίοδο του Λουνίου ςτα 

μακιματα των εαρινϊν εξαμινων και κατά τθν περίοδο του Χεπτεμβρίου εξετάηονται ςτα μακιματα 

τόςο του χειμερινοφ όςο και του εαρινοφ εξαμινου. Σι επί πτυχίω φοιτθτζσ (πζραν του 11ου εξαμινου 

ςπουδϊν) ζχουν το δικαίωμα να εξετάηονται ςε όλα τα μακιματα και ςτισ τρεισ εξεταςτικζσ περιόδουσ. 

H ανϊτατθ διάρκεια φοίτθςθσ ςτισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιςτο 

αρικμό εξαμινων που απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου, ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 

ςπουδϊν του Ψμιματοσ, προςαυξανόμενο κατά 100%, δθλαδι 10 ζτθ. Σι φοιτθτζσ ζχουν το δικαίωμα 

να αναςτείλουν, με ζγγραφθ αίτθςι τουσ ςτθ Γραμματεία του Ψμιματοσ, τισ ςπουδζσ τουσ για όςα 

εξάμθνα, ςυνεχόμενα ι μθ, επικυμοφν, και πάντωσ όχι περιςςότερα από τον ελάχιςτο αρικμό 

εξαμινων που απαιτοφνται για τθ λιψθ πτυχίου ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν, 

δθλαδι όχι πάνω από 10 εξάμθνα. Ψα εξάμθνα αυτά δεν κα προςμετρϊνται ςτθν παραπάνω ανϊτατθ 

διάρκεια φοίτθςθσ. Σι φοιτθτζσ που αναςτζλλουν κατά τα ανωτζρω τισ ςπουδζσ τουσ δεν ζχουν τθ 

φοιτθτικι ιδιότθτα κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα αναςτολισ. Για τθν απϊλεια τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ 

εκδίδεται ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ από τθ Γραμματεία του Ψμιματοσ, με τθν οποία βεβαιϊνονται 

και τα μακιματα, ςτα οποία ο φοιτθτισ ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ. Ξάκε φοιτθτισ ςε περίπτωςθ 

διαγραφισ και αποφοίτθςθσ του από το Ψμιμα οφείλει να παραδϊςει τα παρακάτω ζγγραφα: (α) 

δελτίο φοιτθτικοφ ειςιτθρίου (πάςο), (β) βιβλιάριο υγείασ, (γ) βεβαίωςθ μθ χρζωςθσ βιβλίων από τθ 

βιβλιοκικθ. 

Σ φοιτθτισ ολοκλθρϊνει τισ ςπουδζσ του και παίρνει πτυχίο όταν επιτφχει ςτα προβλεπόμενα 

μακιματα και ςυγκεντρϊςει τον απαιτοφμενο αρικμό μακθμάτων και πιςτωτικϊν μονάδων. 

Χυγκεκριμζνα, για τθν απόκτθςθ του πτυχίου του τΑΒΣ απαιτείται: α) Επιτυχισ εξζταςθ ςε 51 

υποχρεωτικά μακιματα (238 ECTS), β) Επιτυχισ εξζταςθ ςε μακιματα επιλογισ (16 ECTS τουλάχιςτον), 

γ) Εκπόνθςθ πρακτικισ άςκθςθσ  και δ) Επιτυχισ εκπόνθςθ προπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ -ΥΔΕ- 

(30 ECTS). 

Σ φοιτθτισ που ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε περιςςότερα μακιματα επιλογισ, από όςα προβλζπονται 

για τθν απόκτθςθ πτυχίου, μπορεί να επιλζξει με Ωπεφκυνθ Διλωςι του ςτθ Γραμματεία εκείνα τα 

οποία κζλει να προςμετρθκοφν. Ψα επιπλζον μακιματα επιλογισ, που δεν προςμετρϊνται ςτον βακμό 

πτυχίου, αναγράφονται ςτθν αναλυτικι βακμολογία και το Υαράρτθμα Διπλϊματοσ. 
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Άρθρο 2. Δήλωςη μαθημάτων 

Χτθν αρχι κάκε εξαμινου και ςε τακτι προκεςμία, μζςα ςε δφο εβδομάδεσ από τθν ζναρξθ των 

μακθμάτων του αντίςτοιχου εξαμινου, κάκε φοιτθτισ οφείλει να κάνει διλωςθ μακθμάτων. Πε τθ 

διλωςθ των μακθμάτων ο φοιτθτισ αποκτά το δικαίωμα: 

1) να παρακολουκιςει το κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ των μακθμάτων που διλωςε, 

2) να παραλάβει τα διδακτικά βοθκιματα που διατίκενται για τα μακιματα αυτά, 

3) να ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ των μακθμάτων που διλωςε. 

Θ παραπάνω διλωςθ γίνεται θλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο φοιτθτι. Πετά τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ δεν γίνονται δεκτζσ δθλϊςεισ, οφτε αιτιςεισ για αλλαγι διλωςθσ θ οποία ζχει κατατεκεί 

εμπρόκεςμα. Σποιαδιποτε αλλαγι κα πρζπει να εγκρικεί από τθ Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ. Ψο κάκε 

μάκθμα αποτελείται από κεωρθτικι και εργαςτθριακι εκπαίδευςθ. Χε οριςμζνα μακιματα θ 

εργαςτθριακι εκπαίδευςθ αντικακίςταται από αςκιςεισ ι/και φροντιςτιρια. Ψα εργαςτιρια, ι οι 

αςκιςεισ ςτα διάφορα μακιματα είναι υποχρεωτικά κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ. Αν θ 

εργαςτθριακι εκπαίδευςθ ι οι αςκιςεισ είναι προαπαιτοφμενα τθσ κεωρθτικισ διδαςκαλίασ ενόσ 

μακιματοσ τότε απαιτείται προ-ςυνεννόθςθ του φοιτθτι με το διδάςκοντα. 

Κατά την δήλωςη των μαθημάτων, ιςχφουν οι κάτωθι κανόνεσ: 

1. Θ διλωςθ μακθμάτων ιςοδυναμεί με εγγραφι ςτο εξάμθνο. 

2. Σι φοιτθτζσ μποροφν να δθλϊςουν τα μακιματα που προςφζρονται ςτο εξάμθνο που φοιτοφν και 

μζχρι 3 οφειλόμενα μακιματα παρελκόντων ετϊν (ν+3) και ςυνόλου 30 διδακτικϊν μονάδων. 

3. Σι φοιτθτζσ από το 7ο εξάμθνο και πζρα μποροφν να δθλϊςουν περιςςότερα μακιματα, μζχρι και 

ςυνόλου 50 διδακτικϊν μονάδων. 

4. Σι επί πτυχίω φοιτθτζσ (≥ 11ο εξάμθνο) μποροφν να δθλϊςουν οφειλόμενα μακιματα παρελκόντων 

ετϊν χειμερινοφ και εαρινοφ εξαμινου χωρίσ περιοριςμοφσ. 

5. Σι φοιτθτζσ μποροφν να δθλϊνουν μακιματα ίςου ι μικρότερου εξαμινου, όχι μεγαλφτερου. 

Άρθρο 3. Βαθμολογία 

Θ επίδοςθ των φοιτθτϊν ςε κάκε μάκθμα, βακμολογείται ςτθν κλίμακα «μθδζν» – «δζκα» (0 – 10), με 

ελάχιςτο βακμό επιτυχίασ το πζντε (5) και άριςτα το δζκα (10) με ακρίβεια μζχρι ενόσ δεκαδικοφ 

ψθφίου, και κατατίκεται ςτθν Γραμματεία του Ψμιματοσ από τον διδάςκοντα, αφοφ περαςτεί 

θλεκτρονικά μζςω τθσ πλατφόρμασ web-class. Θ βακμολογία του φοιτθτι ςε κάκε μάκθμα κακορίηεται 

από το διδάςκοντα, ο οποίοσ υποχρεοφται να οργανϊςει κατά τθν κρίςθ του γραπτζσ ι και προφορικζσ 

εξετάςεισ ι να ςτθριχκεί ςε κζματα ι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

O βακμόσ πτυχίου υπολογίηεται ωσ εξισ: Σ βακμόσ κάκε μακιματοσ πολλαπλαςιάηεται με τον αρικμό 

των ECTS του μακιματοσ και το άκροιςμα όλων των επιμζρουσ γινομζνων διαιρείται με το άκροιςμα 

των ECTS όλων των μακθμάτων. Θ Υτυχιακι Εργαςία, λογίηεται ωσ μακιματα με τα ανάλογα ECTS 

Αναλυτικότερα, ζχουμε ότι: 

Βαθμόσ Πτυχίου =  (Βαθμόσ Μαθήματοσ x ECTS Μαθήματοσ) /  (ECTS Μαθημάτων) 

Σ χαρακτθριςμόσ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν, ανάλογα με τον τελικό βακμό ςε ακρίβεια μζχρι δφο 

δεκαδικϊν ψθφίων που επιτυγχάνουν ςτο πτυχίο τουσ, ζχει ωσ εξισ: 

Ξαλϊσ: 5 ζωσ 6.49 

Οίαν καλϊσ: 6.5 ζωσ 8.49 

Άριςτα: 8.5 ζωσ 10 

Άρθρο 4. ΠΔΕ 



 

 

Για τθ λιψθ του πτυχίου του τΑΒΣ είναι υποχρεωτικι θ εκπόνθςθ προπτυχιακισ διπλωματικισ 

εργαςίασ (ΥΔΕ), θ οποία είναι πειραματικοφ ι βιβλιογραφικοφ χαρακτιρα. 

Χχετικά με τθ διεξαγωγι των ΥΔΕ ιςχφουν τα εξισ: 

1) Ξάκε μζλοσ ΔΕΥ δίνει κατάλογο προτεινόμενων κεμάτων ΥΔΕ ςτθ γραμματεία πριν τθν ζναρξθ του 

5ου εξαμινου, 

2) Για κάκε προτεινόμενο κζμα δίνεται το «κεματικό πεδίο», το οποίο αποτελεί ζναν γενικό τίτλο, ο 

οποίοσ κατά τθν εκπόνθςθ τθσ ΥΔΕ κα οριςτικοποιείται ωσ ακριβισ τίτλοσ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι 

γλϊςςα, 

3) Για κάκε προτεινόμενο κζμα δίνεται το είδοσ του κζματοσ (Υειραματικι – Βιβλιογραφικι). Θ 

πειραματικι εμπεριζχει ςτοιχεία ςυλλογισ πρωτογενϊν δεδομζνων μζςω πειραματικισ ζρευνασ, ενϊ θ 

βιβλιογραφικι αποτελεί αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ, 

4) Ξάκε προτεινόμενο κζμα επιβλζπεται από 3μελι ςυμβουλευτικι-εξεταςτικι επιτροπι (ζνασ 

επιβλζπων και δφο εξεταςτζσ), 

5) Για κάκε προτεινόμενο κζμα δίνεται ο μζγιςτοσ αρικμόσ των φοιτθτϊν που δφνανται να το 

επιλζξουν. Σι πειραματικζσ ΥΔΕ μπορεί να είναι είτε ατομικζσ, είτε ομαδικζσ με μζγιςτο αρικμό 4 

φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν, 

6) Σι βιβλιογραφικζσ ΥΔΕ μπορεί να είναι είτε ατομικζσ είτε ομαδικζσ με μζγιςτο αρικμό 2 

φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν. 

Ξατά τθν ζναρξθ του 5ου εξαμινου τα προτεινόμενα κζματα των ΥΔΕ κα αναρτϊνται για διάςτθμα δφο 

εβδομάδων ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του Ψμιματοσ, ϊςτε οι φοιτθτζσ να ζχουν 

το χρόνο να επεξεργαςτοφν τα κζματα και να καταλιξουν ςτθν επιλογι τουσ. Χε ςυγκεκριμζνεσ και 

αποκλειςτικζσ θμερομθνίεσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ του 5ου εξαμινου κα ενθμερϊνονται από τθ Γραμματεία 

με ανακοίνωςθ ότι μποροφν να προςζρχονται για να δθλϊςουν το κζμα τθσ επιλογισ τουσ. 

• Από τθ ςτιγμι που ζνασ τίτλοσ επιλζγεται από κάποιον φοιτθτι (ι όςουσ απαιτεί το κζμα), θ ΥΔΕ 

αυτι δεν κα είναι επιλζξιμθ από κανζναν άλλο και ο τίτλοσ κα αποςφρεται. Σι επόμενοι φοιτθτζσ κα 

υποχρεοφνται να επιλζξουν από τα κζματα που απομζνουν, 

• Σι φοιτθτζσ/τριεσ του 5ου εξαμινου κα πρζπει να επιλζξουν υποχρεωτικά κάποιο κζμα, ειδάλλωσ θ 

Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ κα τουσ ανακζτει υποχρεωτικά κάποιο από τα εναπομείναντα προτεινόμενα 

κζματα, 

• Θ ΥΔΕ κεωρείται ολοκλθρωμζνθ ζπειτα από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 3μελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ 

(επιβλζπων και εξεταςτζσ). Ξατόπιν, ο Επιβλζπων ενθμερϊνει τθ Γραμματεία ότι θ ΥΔΕ είναι ζτοιμθ 

προσ δθμόςια παρουςίαςθ, 

• Σι δθμόςιεσ παρουςιάςεισ όλων των ΥΔΕ είναι υποχρεωτικζσ και διεξάγονται ςε ςυγκεκριμζνθ 

θμζρα, 3 φορζσ/ζτοσ, ςε θμερομθνίεσ που κα αναρτϊνται και εμπίπτουν ςε περιόδουσ μετά το πζρασ 

κάκε εξεταςτικισ και πάντωσ πολφ πριν τισ κακοριςμζνεσ από το ΔΛΥΑΕ θμερομθνίεσ ορκωμοςίασ, 

• Θ κάκε παρουςίαςθ διαρκεί 15-20 λεπτά και ακολουκοφν ερωτιςεισ-ςυηιτθςθ με τθν εξεταςτικι 

επιτροπι. Ζπειτα από τθν παρουςίαςθ οι φοιτθτζσ/τριεσ παραδίδουν τθν τελικι ΥΔΕ ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι (CD) μορφι ςε 3 αντίτυπα (Γραμματεία και 3μελι εξεταςτικι επιτροπι), 

• Θ βακμολόγθςθ τθσ ΥΔΕ γίνεται από τα 3 μζλθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ και αποτελεί τον μζςο όρο 

των τριϊν βακμολογθτϊν. Σ κάκε φοιτθτισ/τρια λαμβάνει ατομικι βακμολόγθςθ για τθν απόδοςι 

του, ανεξαρτιτωσ εάν το κζμα τθσ ΥΔΕ ιταν ομαδικό. Ψο ζγγραφο τθσ βακμολόγθςθσ υπογράφεται 

από τθ 3μελι εξεταςτικι επιτροπι και παραδίδεται ςτθ Γραμματεία, 
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• Σι οδθγίεσ μορφοποίθςθσ και δομισ του κειμζνου είναι ςυγκεκριμζνεσ και είναι διακζςιμεσ ςτθν 

ιςτοςελίδα του Ψμιματοσ. 

ίσ επιβλζπων ορίηεται μζλοσ ΔΕΥ, ι Ερευνθτισ αναγνωριςμζνου ερευνθτικοφ κζντρου, ι μζλοσ ΕΔΛΥ 

του Ψμιματοσ με ΔΔ, ι ςυμβαςιοφχοσ ΥΔ 407/80 διδάςκων του Ψμιματοσ. Θ πτυχιακι εργαςία 

εκπονείται ςτουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ του τΑΒΣ, ι/και ςε δθμόςιουσ ερευνθτικοφσ/ακαδθμαϊκοφσ 

φορείσ. Χε περίπτωςθ που οι πτυχιακζσ εργαςίεσ εκπονοφνται εκτόσ Ψμιματοσ, ςτα μζλθ τθσ Ψριμελοφσ 

Χυμβουλευτικισ Επιτροπισ πρζπει να ορίηεται ωσ επιβλζπων μζλοσ ΔΕΥ του Ψμιματοσ. 

Θ παρουςίαςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ δεν μπορεί να γίνει ςε διάςτθμα ςυντομότερο από 3 μινεσ από 

τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ εκπόνθςθσ. 

Ξατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγγραφισ τθσ Υτυχιακισ Εργαςίασ, ο φοιτθτισ οφείλει να ελζγξει, ςε 

ςυνεργαςία με τον επιβλζποντα κακθγθτι, με ειδικό λογιςμικό το ποςοςτό αυτολεξεί αντιγραφισ του 

κειμζνου που κατακζτει και να ςυμπεριλάβει τθν ζκκεςθ αναφοράσ του λογιςμικοφ κατά τθν κατάκεςθ 

τθσ Υτυχιακισ. Ψο ποςοςτό ακριβοφσ αντιγραφισ κειμζνου δεν δφναται ςυνολικά να υπερβαίνει το 

30%. Χτο ποςοςτό αυτό δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. 

Άρθρο 5. Πειθαρχικζσ ποινζσ 

Χε περίπτωςθ αντιγραφισ, οι ποινζσ επιβάλλονται από τθ Χυνζλευςθ Ψμιματοσ και είναι διοικθτικισ 

φφςθσ, δθλαδι ο φοιτθτισ αποκλείεται από τισ εξετάςεισ για το διάςτθμα τθσ ποινισ. Σ φοιτθτισ 

διατθρεί το δικαίωμα να ςυμμετζχει ςτθν εξζταςθ άλλων μακθμάτων, εφόςον πλθροί τισ 

προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτον ιςχφοντα κανονιςμό ςπουδϊν του Ψμιματοσ, αλλά και το 

syllabus του εκάςτοτε μακιματοσ. Χε περίπτωςθ που εφεςιβλθκεί θ αρχικι απόφαςθ-ποινι ςτα 

αρμόδια ανϊτερα όργανα του Υανεπιςτθμίου, ιςχφει θ απόφαςθ των αρμοδίων οργάνων του 

Υανεπιςτθμίου. 

Θ Γραμματεία του Ψμιματοσ είναι υπεφκυνθ για τθν διατιρθςθ του αρχείου και τθν εφαρμογι των 

ποινϊν. 

Άρθρο 6. Πρακτική Άςκηςη 

Θ Υρακτικι Άςκθςθ (ΥΑ) των άοιτθτϊν του τΑΒΣ είναι κεςμοκετθμζνθ ςτο Ψμιμα και ιςχφουν τα 

παρακάτω: 

• Αναγνωρίηεται ωσ εγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν ςυνδεδεμζνθ με το 

Υρόγραμμα Χπουδϊν, 

• Είναι υποχρεωτικι για τθν απόκτθςθ του πτυχίου και αναγράφεται ςτο Υαράρτθμα Διπλϊματοσ. 

• Θ διάρκειά τθσ είναι δφο μινεσ και διεξάγεται κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ (Λοφλιο και Αφγουςτο), 

μεταξφ του 4ου και 5ου ζτουσ των ςπουδϊν. Σι φοιτθτζσ υποχρεοφνται να πραγματοποιιςουν τθν ΥΑ  ςε 

φορείσ, τόςο του δθμόςιου όςο και του ιδιωτικοφ τομζα, 

• Είναι εποπτευόμενθ από τα μζλθ ΔΕΥ (Επόπτεσ) του Ψμιματοσ, τα οποία ορίηονται από τον 

Επιςτθμονικό Ωπεφκυνο (ΕΩ) και εγκρίνονται από τθ Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ, για τθν εκάςτοτε 

ακαδθμαϊκι χρονιά, 

• Σι Επόπτεσ είναι επιφορτιςμζνοι με τθν παρακολοφκθςθ και τθν κακοδιγθςθ των αςκοφμενων 

φοιτθτϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ΥΑ, κακϊσ και με τθν αξιολόγθςθ του φοιτθτι και του φορζα. 

Ψο Υρόγραμμα Υρακτικισ Άςκθςθσ (ΥΑ) του τΑΒΣ αποςκοπεί ςτο internship όλων των φοιτθτϊν του ςε 

επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του ιδιωτικοφ ι δθμόςιου τομζα ϊςτε: 

• να εφαρμόςουν τθν γνϊςθ που απζκτθςαν με τισ ςπουδζσ τουσ και να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ που 



 

 

κα κλθκοφν να επιδείξουν ςτο πρϊτο εργαςιακό τουσ περιβάλλον, 

• να δθμιουργθκεί ζνασ δίαυλοσ επικοινωνίασ μεταξφ του τΑΒΣ και επιχειριςεων, προκειμζνου να 

διευκολυνκεί θ ςυνεργαςία τουσ. 

Επιςτθμονικά Ωπεφκυνοσ τθσ ΥΑ του Ψμιματοσ είναι ο εκάςτοτε εκλεγμζνοσ Υρόεδροσ του Ψμιματοσ. 

έριςιμεσ οδθγίεσ και ζντυπα απαραίτθτα για τθ διαδικαςία ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ ΥΑ, είναι 

ςυγκεκριμζνεσ και είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ψμιματοσ. 
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
 

1. Θ  Υρακτικι Άςκθςθ διαρκεί δφο μινεσ (1θ Λουλίου ζωσ 31θ Αυγοφςτου), μεταξφ του 4
ου

 και 5
ου

 ζτουσ 
των ςπουδϊν, πραγματοποιείται ςε χϊρουσ εκτόσ ΔΛΥΑΕ., είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ φοιτθτζσ 
και πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 25 του νόμου 1474 (άΕΞ 128/7-9-1984, τ. 
Α’) και τισ αποφάςεισ του τΑΒΣ. 

2. Θ Υρακτικι Άςκθςθ (ΥΑ) των άοιτθτϊν του τΑΒΣ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 
Υρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ» (ΕΧΥΑ 2014-2020) και είναι κεςμοκετθμζνθ ςτο 
Ψμιμα όπου ιςχφουν τα παρακάτω: 
• Αναγνωρίηεται ωσ εγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν ςυνδεδεμζνθ με το 
Υρόγραμμα Χπουδϊν, 
• Είναι υποχρεωτικι για τθν απόκτθςθ του πτυχίου και αναγράφεται ςτο Υαράρτθμα Διπλϊματοσ. 
• Θ διάρκειά τθσ είναι δφο μινεσ και διεξάγεται κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ (Λοφλιο και Αφγουςτο). Σι 
φοιτθτζσ υποχρεοφνται να πραγματοποιιςουν τθν ΥΑ  ςε φορείσ, τόςο του δθμόςιου όςο και του 
ιδιωτικοφ τομζα, 
• Είναι εποπτευόμενθ από τα μζλθ ΔΕΥ (Επόπτεσ) του Ψμιματοσ, τα οποία ορίηονται από τον Επιςτθμονικό 
Ωπεφκυνο (ΕΩ) και εγκρίνονται από τθ Χυνζλευςθ του Ψμιματοσ, για τθν εκάςτοτε ακαδθμαϊκι χρονιά, 
• Σι Επόπτεσ είναι επιφορτιςμζνοι με τθν παρακολοφκθςθ και τθν κακοδιγθςθ των αςκοφμενων 
φοιτθτϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ΥΑ, κακϊσ και με τθν αξιολόγθςθ του φοιτθτι και του φορζα. 
Ψο Υρόγραμμα Υρακτικισ Άςκθςθσ (ΥΑ) του τΑΒΣ αποςκοπεί ςτο internship όλων των φοιτθτϊν του ςε 
επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του ιδιωτικοφ ι δθμόςιου τομζα ϊςτε: 
• να εφαρμόςουν τθν γνϊςθ που απζκτθςαν με τισ ςπουδζσ τουσ και να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ που κα 
κλθκοφν να επιδείξουν ςτο πρϊτο εργαςιακό τουσ περιβάλλον, 
• να δθμιουργθκεί ζνασ δίαυλοσ επικοινωνίασ μεταξφ του τΑΒΣ και επιχειριςεων, προκειμζνου να 
διευκολυνκεί θ ςυνεργαςία τουσ. 

3. Σι φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να παρακολουκοφν τισ ανακοινϊςεισ που αφοροφν ςτθν ΥΑ και 
αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Ψμιματοσ κακϊσ επίςθσ και τα αναρτθμζνα αρχεία που αφοροφν τθν 
Υρακτικι Άςκθςθ και βρίςκονται ςε ειδικι κζςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Ψμιματοσ. Ξατάςταςθ των 
φοιτθτϊν που ζχουν αποκτιςει δικαίωμα πραγματοποίθςθσ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ ςφμφωνα με τισ 
παραπάνω προχποκζςεισ, όπωσ επίςθσ και το χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν εκ μζρουσ των φοιτθτϊν 
ανακοινϊνεται ςτισ αρχζσ Παρτίου. Σι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ ενεργειϊν πρζπει να τθροφνται 
απαρζγκλιτα κακϊσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ ο/θ φοιτθτισ/τρια χάνει το δικαίωμα πραγματοποίθςθσ 
τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ. άοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν επιλεγεί να ςυμμετάςχουν ςε πρόγραμμα Υρακτικισ 
Άςκθςθσ ERASMUS κατά το ανοιξιάτικο εξάμθνο που προθγείται του καλοκαιριοφ που ςκοπεφουν να 
πραγματοποιιςουν τθν Υρακτικι τουσ Άςκθςθ, οφείλουν να ενθμερωκοφν για τισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ από τον Ωπεφκυνο/Χυντονιςτι. 

4. Σ Ωπεφκυνοσ Ωλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει τθ 
Γραμματεία του Ψμιματοσ για τθν επιτυχι πραγματοποίθςθ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ και τθν πίςτωςθ 
ςτθν καρτζλα του φοιτθτοφ/τριασ των ECTS που αντιςτοιχοφν ςτθν Υρακτικι Άςκθςθ ςφμφωνα με το 
Υρόγραμμα Χπουδϊν. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν επιτυχι αξιολόγθςθ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ 
είναι οι εξισ: Α. Εβδομαδιαία αποςτολι ςτον Επόπτθ (μζλοσ Δ.Ε.Υ.) e-mail ςτο οποίο περιγράφονται 
αναλυτικά με επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ, οι θμεριςιεσ δραςτθριότθτεσ τθσ παρελκοφςθσ εβδομάδασ 
του αςκοφμενου κατά τθν περίοδο τθσ Άςκθςθσ. Β. Χφνταξθ και κατάκεςθ ςτθ Γραμματεία τθσ 
Υρακτικισ Άςκθςθσ του Ψμιματοσ ΑΒΣ «Ζκκεςθ πεπραγμζνων ΥΑ», θ οποία δεν πρζπει να ζχει 
αξιολογθκεί από τον επόπτθ μζλοσ ΔΕΥ ωσ ελλιπισ. Γ. Αποςτολι θλεκτρονικά με e-mail τθσ Ζκκεςθσ 
ςτον επόπτθ μζλοσ Δ.Ε.Υ. και Δ. Ενυπόγραφθ βεβαίωςθ του φορζα υποδοχισ για επιτυχι περάτωςθ 
τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ. 

5. Θ επιλογι του άορζα Ωποδοχισ (ά.Ω.) για τθν πραγματοποίθςθ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ είναι 
αποκλειςτικι ευκφνθ του φοιτθτι/τριασ.  

6. Θ ςυμφωνία μεταξφ του επιλεγζντοσ ά.Ω. και του αςκοφμενου φοιτθτοφ/τριασ επικυρϊνεται με τθν 
υπογραφι Υρωτοκόλου ςυνεργαςίασ που υπογράφεται ςε πρϊτθ φάςθ από τον υπεφκυνο του ά.Ω. και 
ςε δεφτερθ φάςθ από τον Ωπεφκυνο/Χυντονιςτι τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ του Ψμιματοσ ΑΒΣ. 

7. Θ παρουςία των φοιτθτϊν/τριϊν είναι υποχρεωτικι όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (πενκιμερο) 
(ςυμπεριλαμβάνεται και το Χάββατο εάν αυτό ζχει ςυμφωνθκεί μεταξφ του φοιτθτοφ και του ά.Ω. κατά 
τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ) κακ’ όλθ τθ διάρκεια του θμεριςιου 8ωραρίου του 



 

 

ά.Ω. και δεν επιτρζπονται απουςίεσ εκτόσ εάν αυτζσ οφείλονται ςε λόγουσ υγείασ που πρζπει να 
τεκμθριϊνονται με ςχετικά ζγγραφα. 

8. Απαγορεφεται κατά τθ διάρκεια τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ θ εκπόνθςθ μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ 
Υτυχιακισ Διατριβισ του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςτο ά.Ω. 

9. Σ ά.Ω. ςτο τζλοσ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ οφείλει να βεβαιϊςει ενυπόγραφα τθν επιτυχι 
πραγματοποίθςθ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ. 

10. Για τθν επιλογι από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ του άορζα Ωποδοχισ όπου κα αςκθκοφν κα πρζπει να 
λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω: 

I. Υροτείνεται ο άορζασ Ωποδοχισ κατά προτίμθςθ να ανικει ςτον Λδιωτικό Ψομζα. 

II. Χε κάκε άορζα Ωποδοχισ επιτρζπεται για τθν ίδια χρονικι περίοδο και το ίδιο αντικείμενο 
απαςχόλθςθσ/Άςκθςθσ μζχρι τρεισ (5) φοιτθτζσ. 

III. Δεν επιτρζπεται να επιλεγεί ωσ ά.Ω. ανϊτερο ι ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

IV. Κα πρζπει, με βάςθ τισ δραςτθριότθτεσ του ά.Ω. και τα αναγραφόμενα ςτοιχεία  του άορζα 
Ωποδοχισ (ά.Ω.), να τεκμθριϊνεται θ ςυνάφεια του ά.Ω. με τον τομζα τθσ αγροτικισ βιοτεχνολογίασ 
ι οινολογίασ.  

11. Θ γενικότερθ ςυμπεριφορά κατά τθ διάρκεια πραγματοποίθςθσ τθσ Υρακτικισ Άςκθςθσ εκ μζρουσ των 
αςκοφμενων πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν ακαδθμαϊκι τουσ ιδιότθτα, να είναι ςφννομθ και οι 
αςκοφμενοι οφείλουν να ακολουκοφν πιςτά τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ και εμπιςτευτικότθτασ 
κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςιακι ρφκμιςθ ι κανονιςμό που 
ιςχφει ςτο άορζα Ωποδοχισ του. 

12. Σ υπεφκυνοσ υλοποίθςθσ/υποςτιριξθσ τθσ ΥΑ διατθρεί το δικαίωμα διαγραφισ του φοιτθτοφ/τριασ 
που ακετεί τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του/τθσ, όπωσ π.χ., θ μθ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ 
ενεργειϊν, θ μθ κατάκεςθ ζκκεςθσ πεπραγμζνων (ι κατάκεςθ ζκκεςθσ που αξιολογείται ωσ ελλιπισ), 
θ αδικαιολόγθτθ απουςία από το χϊρο άςκθςισ του, θ μθ αποςτολι e- mails ςτισ υποδεικνυόμενεσ 
θμερομθνίεσ, θ μθ ςφννομθ ςυμπεριφορά, κ.ά. Χε περίπτωςθ διαγραφισ ο φοιτθτισ/τρια οφείλει να 
πραγματοποιιςει τθν ΥΑ του το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

271 
 

ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

 

ΨΠΘΠΑ Αγροτικισ Βιοτεχνολογίασ και Σινολογίασ 

1ο χιλιόμετρο Δράμασ – Πικροχωρίου, 

661 00 Δράμα  

Ψθλ. Γραμματείασ Ψμιματοσ: 2521 60443 

Fax:2521 032932 

e-mail: info@abo.ihu.gr 

 

ΥίΧ ΚΑ άΨΑΧΕΨΕ ΧΨΘ ΔΦΑΠΑ 

ΞΨΕΟ Δράμασ (Ακινα): 210 5130220 

ΞΨΕΟ Δράμασ (Κεςςαλονίκθ): 2310 595420 

ΞΨΕΟ Δράμασ (Δράμα): 25210 32446, 47211 

ΣΧΕ Ακινασ: 210 5297777, 5297312 

ΣΧΕ Κεςςαλονίκθσ: 2310 595420 ΣΧΕ Δράμασ: 25210 32444 

Αεροδρόμιο Ξαβάλασ (έρυςοφπολθ): 25910 53273 

Taxi: 25210 21112, 22022, 32100 

 


