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ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάλυση Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11002/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και μεθόδους 

του Διαφορικού Λογισμού και του Ολοκληρωτικού Λογισμού πραγματικών συναρτήσεων μιας 
πραγματικής μεταβλητής που συγκροτούν τον Απειροστικό Λογισμό μιας μεταβλητής. Κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν στα παρακάτω θέματα της Αναλύσεως, 
τα οποία στη συνέχεια θα εμπεδώσουν και θα εφαρμόσουν σε διάφορα φυσικά προβλήματα. 

• Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών 

• Πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής 

• Όρια και συνέχεια συναρτήσεων μιας μεταβλητής 

• Παράγωγοι συναρτήσεων μιας μεταβλητής 

• Δυναμοσειρές και σειρές Taylor 

• Αόριστα και ορισμένα ολοκληρώματα 

• Γενικευμένα ολοκληρώματα 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11002/
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Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 
το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για την ευρύτερη και βαθύτερη κατανόηση εννοιών της 
Μαθηματικής Ανάλυσης, να έχουν κατανοήσει τις σημαντικές εφαρμογές του Απειροστικού Λογισμού 
στις φυσικές επιστήμες και να μπορούν να εφαρμόζουν άμεσα τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία 
για την επίλυση φυσικών προβλημάτων. Παράλληλα στόχος είναι η ανάπτυξη της μαθηματικής 
σκέψης των φοιτητών/τριών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση και αξιοποίηση βιβλιογραφίας 
• Η ανάπτυξη των ικανοτήτων της ακρίβειας, της γενίκευσης και της αφαίρεσης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1) Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων - Πραγματικοί αριθμοί 

• Η έννοια του συνόλου, παράσταση συνόλων, υποσύνολο, διαγράμματα Venn, τομή συνόλων, 
ένωση συνόλων, διαφορά συνόλων, βασικά σύνολα αριθμών (φυσικοί, ακέραιοι, ρητοί, 
πραγματικοί αριθμοί), διαστήματα 

• Πραγματικοί αριθμοί: πράξεις, διάταξη, πληρότητα 

• Συνέπειες της πληρότητας: Αρχιμήδεια ιδιότητα του συνόλου των φυσικών αριθμών, ακέραιο 
μέρος, πυκνότητα των ρητών και των άρρητων στο σύνολο των πραγματικών αριθμών 

• Μαθηματική Επαγωγή 
 

2) Συναρτήσεις 

Η έννοια της συνάρτησης μεταξύ δύο συνόλων, πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών συνάρτησης, 
πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής, γραφική παράσταση συνάρτησης, 
πολυωνυμικές συναρτήσεις, ρητές συναρτήσεις, τριγωνομετρικές συναρτήσεις, εκθετικές και 
λογαριθμικές συναρτήσεις, υπερβολικές συναρτήσεις, συναρτήσεις πολλαπλού τύπου, αντίστροφη 
συνάρτηση, αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις, σύνθεση συναρτήσεων, φραγμένες 
συναρτήσεις, άρτιες και περιττές συναρτήσεις, περιοδικές συναρτήσεις, μονοτονία συνάρτησης 

 

3) Όρια συναρτήσεων - Συνεχείς συναρτήσεις - Ομοιόμορφα συνεχείς συναρτήσεις 

• Η έννοια του σημείου συσσώρευσης ενός συνόλου, όρια συναρτήσεων σε πραγματικό αριθμό, 
πλευρικά όρια, όρια συναρτήσεων στο άπειρο, ιδιότητες των ορίων, όρια βασικών συναρτήσεων, 
απροσδιόριστες μορφές 

• Συνεχείς συναρτήσεις, είδη ασυνέχειας, ιδιότητες συνεχών συναρτήσεων, συνέχεια βασικών 
συναρτήσεων, βασικά θεωρήματα: Bolzano – ενδιάμεσων τιμών – μέγιστης και ελάχιστης τιμής, 
συνέχεια της αντίστροφης μιας συνεχούς συνάρτησης, συνέχεια των αντίστροφων 
τριγωνομετρικών συναρτήσεων 

• Ομοιόμορφα συνεχείς συναρτήσεις, η διαφορά της ομοιόμορφης συνέχειας από τη σημειακή, 
βασικές προτάσεις 

 

4) Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών 

• Η έννοια της ακολουθίας, ακολουθίες που ορίζονται αναδρομικά, αριθμητική πρόοδος, 
γεωμετρική πρόοδος, σύγκλιση ακολουθίας, φραγμένες και μονότονες ακολουθίες, ιδιότητες 
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ορίων ακολουθιών, ακολουθιακή συνέχεια, υπακολουθίες, θεώρημα Bolzano-Weierstrass, 
ακολουθίες Cauchy, βασικά όρια 

• Η έννοια της σειράς, σύγκλιση σειράς, άθροισμα σειράς, ιδιότητες συγκλινουσών σειρών, 
αρμονική σειρά, γεωμετρικές σειρές, τηλεσκοπικές σειρές, κριτήρια σύγκλισης σειρών με μη 
αρνητικούς όρους: κριτήριο συγκρίσεως – κριτήριο οριακής συγκρίσεως – κριτήριο της ρίζας 
(Cauchy) – κριτήριο του λόγου (d' Alembert), εναλλασσόμενες (εναλλάσσουσες) σειρές, κριτήριο 
Leibniz, απόλυτη σύγκλιση, θεώρημα Riemann 

 

5) Παράγωγοι συναρτήσεων 

Παράγωγος συνάρτησης σε σημείο, φυσική ερμηνεία παραγώγου – ρυθμός μεταβολής, παράγωγοι 
βασικών συναρτήσεων, κανόνες παραγώγισης, παράγωγος σύνθετης συνάρτησης (κανόνας 
αλυσιδωτής παραγώγισης), παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης, παράγωγοι των αντίστροφων 
τριγωνομετρικών συναρτήσεων, εφαπτομένη καμπύλης, γραμμικοποίηση και διαφορικά, παράγωγος 
ανώτερης τάξης, συναφείς ρυθμοί, βασικά θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού: μέσης τιμής – Rolle –
Darboux – κανόνας L' Hospital 

 

6) Μελέτη συνάρτησης - Προβλήματα βελτιστοποίησης 

Ακρότατα συνάρτησης, θεώρημα Fermat, κριτήριο δεύτερης παραγώγου, κριτήριο n-οστής 
παραγώγου, κυρτές και κοίλες συναρτήσεις, βασικά θεωρήματα, σημεία καμπής, ασύμπτωτες 
γραφικής παράστασης συνάρτησης, κατακόρυφη ασύμπτωτη, οριζόντια ασύμπτωτη, πλάγια 
ασύμπτωτη, χάραξη γραφικής παράστασης συνάρτησης, προβλήματα βελτιστοποίησης και 
εφαρμογές 

 

7) Αόριστα και ορισμένα ολοκληρώματα 

• Παράγουσα ή αρχική συνάρτηση, αόριστο ολοκλήρωμα, ολοκληρώματα στοιχειωδών 
συναρτήσεων, γραμμική ιδιότητα του αόριστου ολοκληρώματος, μέθοδοι αόριστης 
ολοκλήρωσης: ολοκλήρωση με αντικατάσταση – ολοκλήρωση κατά παράγοντες, ολοκλήρωση 
ρητών συναρτήσεων, ολοκληρώματα ρητών παραστάσεων του 𝑒𝑥, ολοκληρώματα ρητών 
παραστάσεων των 𝑠𝑖𝑛𝑥 και 𝑐𝑜𝑠𝑥, ολοκληρώματα με ριζικά, αναδρομικοί τύποι 

• Διαμέριση κλειστού διαστήματος, κάτω και άνω άθροισμα (Darboux) φραγμένης συνάρτησης, 
κάτω και άνω ολοκλήρωμα φραγμένης συνάρτησης, ολοκλήρωμα Riemann, κριτήριο 
ολοκληρωσιμότητας κατά Riemann, συναρτήσεις ολοκληρώσιμες κατά Riemann, αθροίσματα 
Riemann, γραμμική ιδιότητα και άλλες ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος, θεώρημα μέσης 
τιμής Ολοκληρωτικού Λογισμού, τα θεμελιώδη θεωρήματα του Ολοκληρωτικού Λογισμού, 
μέθοδοι ολοκλήρωσης: ολοκλήρωση με αντικατάσταση – ολοκλήρωση κατά παράγοντες, 
εφαρμογές των ορισμένων ολοκληρωμάτων: υπολογισμός εμβαδού επίπεδου χωρίου, όγκος 
στερεού εκ περιστροφής, μήκος λείας καμπύλης, έργο μεταβλητής δύναμης κατά μήκος ευθείας, 
κέντρο μάζας λεπτής ράβδου 

 

8) Γενικευμένα Ολοκληρώματα 

Γενικευμένα ολοκληρώματα Α' είδους, κριτήριο του ολοκληρώματος για σειρές, γενικευμένα 
ολοκληρώματα Β' είδους, γενικευμένα ολοκληρώματα Γ' είδους, κριτήρια σύγκλισης, εμβαδόν μη 
φραγμένου επίπεδου χωρίου, συνάρτηση Γάμμα του Euler, μετασχηματισμός Laplace 

 
9) Ακολουθίες και Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές - Ανάπτυγμα Taylor 

Ακολουθίες συναρτήσεων, σύγκλιση ακολουθίας συναρτήσεων: κατά σημείο – ομοιόμορφη, 
γεωμετρική ερμηνεία της ομοιόμορφης σύγκλισης, συνέπειες της ομοιόμορφης σύγκλισης, σειρές 
συναρτήσεων, σύγκλιση σειράς συναρτήσεων: κατά σημείο - ομοιόμορφη, κριτήριο Weierstrass, 
συνέπειες της ομοιόμορφης σύγκλισης, δυναμοσειρές, ακτίνα και διάστημα σύγκλισης 
δυναμοσειράς, παραγώγιση και ολοκλήρωση δυναμοσειρών, σειρές Taylor και Maclaurin, θεώρημα 
Taylor 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο με τη φυσική παρουσία του 
διδάσκοντα και των φοιτητών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass. 
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα για την παρουσίαση 
βασικών θεμάτων της θεωρίας. 
Χρήση σύγχρονου μαθηματικού λογισμικού και 
μαθηματικών εργαλείων (Wolfram Mathematica, Maple) 
που βοηθούν στην κατανόηση και αφομοίωση της ύλης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  

Αυτοτελής Μελέτη κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου 

46  

Εκπόνηση γραπτών 
εργασιών και επίλυση 
ασκήσεων κατ’ οίκον 

26  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση τρίωρης 
διάρκειας. 

Πιθανή διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης κατά την κρίση 
του διδάσκοντα (συνολική παρουσία, προσπάθεια και 
ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού εξαμήνου). 

 

Η ακριβής διαδικασία αξιολόγησης ανακοινώνεται στους 
φοιτητές/τριες και αναρτάται στο Open eClass στην αρχή του 
εξαμήνου. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 
[1] Γεωργίου Δημήτριος, Ηλιάδης Σταύρος, Μεγαρίτης Αθανάσιος, Πραγματική Ανάλυση, 3η Έκδοση, 

Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2018, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77106793. 
[2] Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, THOMAS Απειροστικός λογισμός (μετάφραση της 

14ης αμερικανικής έκδοσης), ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018, Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 77107082. 

[3] Σ. Νεγρεπόντης, Σ. Γιωτόπουλος, Ε. Γιαννακούλιας, Απειροστικός Λογισμός, Τόμος Ι, Εκδόσεις 
Συμμετρία, 1999, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 45322. 

[4] Σ. Νεγρεπόντης, Σ. Γιωτόπουλος, Ε. Γιαννακούλιας, Απειροστικός Λογισμός, Τόμος ΙΙα, Εκδόσεις 
Συμμετρία, 2000, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 45323. 

[5] Σ. Νεγρεπόντης, Σ. Γιωτόπουλος, Ε. Γιαννακούλιας, Απειροστικός Λογισμός, Τόμος ΙΙβ, Εκδόσεις 
Συμμετρία, 1999, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 45324. 

[6] Παντελίδης Γεώργιος Ν., Ανάλυση, Τόμος Ι, Εκδόσεις Ζήτη, 2008, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
10966. 

[7] Michael Spivak, Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός, ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
2010, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 213. 

[8] Tom M. Apostol, Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός, Τόμος Ι, Εκδόσεις Ατλαντίς, 2007, 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1936. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενική Φυσική Ι (Μηχανική –Ταλαντώσεις - Κύματα - 
Θερμοδυναμική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11001/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα με στόχο στην εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες 
της Μηχανικής και της Θερμοδυναμικής. 
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει : την Κίνηση και τους Νόμους του Νεύτωνα, το Έργο Δύναμης και την 
Μεταβολή της Κινητικής Ενέργειας, την Ώση Δύναμης και την Μεταβολή της Ορμής, την Σχετικιστική 
Μηχανική, την Δυναμική και Ενεργειακή Θεώρηση της Στροφικής Κίνησης Στερεού, την Ισορροπία και 
την Ελαστικότητα, την Βαρυτική Αλληλεπίδραση, την Περιοδική Κίνηση και την Κυματική με 
εφαρμογές στα Μηχανικά Ελαστικά Κύματα και τέλος τις κύριες έννοιες και τα αξιώματα της 
Θερμοδυναμικής με εφαρμογές στα Ιδανικά Αέρια. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει και τις αντίστοιχες 
εφαρμογές 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες, αρχές και νόμους που 
σχετίζονται με τη Μηχανική του Υλικού σημείου, του Στερεού Σώματος, των Ρευστών 
αλλά και της Θερμοδυναμικής. 

• Να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. 
• Να αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11001/
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• Να αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της 
καθημερινής πραγματικότητας. 

• Να συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες 
του στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και την εκπόνηση εργασιών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 
Μηχανική: 

 
• Κινηματική σε μία και δύο διαστάσεις, συστήματα αναφοράς και γαλιλαιϊκός 

μετασχηματισμός, κυκλική κίνηση, σχετική κίνηση. 

• Δυναμική και νόμοι του Νεύτωνα, τριβή, ορμή και ώθηση, διατήρηση ορμής. Βαρύτητα και 
νόμος της Παγκόσμιας Έλξης. 

• Έργο και ενέργεια, κινητική και δυναμική ενέργεια, διατήρηση ενέργειας, κρούσεις 

•  Δυναμική στερεού σώματος, ροπή αδράνειας, στροφορµή, διατήρηση στροφορμής, 
περιστροφή στερεού σώματος, κινητική ενέργεια περιστροφής, κύλιση. 

 
Ταλαντώσεις και Κύματα: 

 
• Ελεύθερη ταλάντωση και απλή αρμονική κίνηση, μαθηματικό και φυσικό εκκρεμές, 

υπέρθεση αρμονικών κινήσεων, ταλαντώσεις με απόσβεση, εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, 
συντονισμός. 

• Κυματική κίνηση, επίπεδα και σφαιρικά κύματα, ηχητικά κύµατα και ακουστική, 
φαινόµενο Doppler, επαλληλία και στάσιµα κύµατα. 

 
Θερμοδυναμική: 

 
• Θερμοκρασία και ιδανικό αέριο, κινητική θεωρία αερίων, κατανομή Maxwell, εσωτερική 

ενέργεια, θερμοχωρητικότητα, πραγματικά αέρια, καταστατικές εξισώσεις ιδανικών και 
πραγματικών αερίων, κινητική θεωρία αερίων, 1ος νόμος της Θερµοδυναµικής, 
αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές διαδικασίες, εντροπία και θερμότητα, 2ος νόµος της 
Θερµοδυναµικής. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Physics Applets & Shockwave 
Animations που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Φυσική: Μηχανική και Θερμοδυναμική, Τόμος Α, H. Young, Παπαζήσης, 1994, Αθήνα 

• Serway & Jewett, Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010. 

• Resnik R., Halliday D., Krane K.S., Φυσική, Έκδοση Γ. & Α. Πνευματικός, 2009. 

• Wolfson Richard (Συγγρ.) Κατσικίνη Μαρία, Κουνάβης Παναγιώτης, Κουσουρής 
Κωνσταντίνος (Επιμ.), Θεμελειώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, 2019 

• Sears & Zemansky's University Physics, Vol. 1, 13th Edition 13th Edition 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γραμμική Άλγεβρα-Αναλυτική Γεωμετρία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Κορμού) / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11003/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα  

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη οικειότητας του φοιτητή με τις έννοιες της γραμμικής άλγεβρας 
και της αναλυτικής γεωμετρίας καθώς και την απόκτηση ευχέρειας εφαρμογής των εμπεριεχόμενων 
μεθόδων στην επίλυση σύνθετων, σχετιζόμενων με το αντικείμενο του μαθήματος, προβλημάτων. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια αναμένεται να: 

• έχει κατανοήσει σε βάθος τις βασικές αρχές και έννοιες της Γραμμικής άλγεβρας και 
αναλυτικής γεωμετρίας. 

• εφαρμόζει τις εμπεριεχόμενες μεθόδους στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. 

• αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές. 
• αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της 

καθημερινής πραγματικότητας. 

εΓενικές Ικανότητες  

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11003/
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Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Αναλυτική Γεωμετρία 
 

Διανυσματικός Λογισμός: 

• Άλγεβρα διανυσμάτων 

• Συγγραμμικά και συνεπίπεδα διανύσματα. 

• Εσωτερικό, εξωτερικό και μικτό γινόμενο διανυσμάτων. 
 

Ευθεία και επίπεδο στον χώρο 

• Διανυσματικές, παραμετρικές και αναλυτικές εξισώσεις ευθείας και επιπέδου στο Χώρο. 

• Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων. 

• Κοινή κάθετος και ελάχιστη απόσταση ασύμβατων ευθειών. 

• Προβολή ευθείας σε επίπεδο και απόσταση σημείου από επίπεδο. 
 

Καμπύλες στο επίπεδο: 

• Αναλυτικές και παραμετρικές εξισώσεις επίπεδης καμπύλης. 

• Κωνικές τομές. 

• Πολικές συντεταγμένες και πολικές εξισώσεις ευθείας και κωνικών τομών. 

• Εξισώσεις αξιοσημείωτων επίπεδων καμπυλών. 

• Αλλαγή συστήματος συντεταγμένων (παράλληλη μετατόπιση και στροφή αξόνων) στο 
επίπεδο. 

 

Γραμμική Άλγεβρα Ι 
 

Πίνακες και ορίζουσες: 

• Ιδιότητες και άλγεβρα πινάκων. 
• Αντίστροφοι, ορθογώνιοι, συμμετρικοί, και σύνθετοι πίνακες. 

• Ορίζουσα τετραγωνικού πίνακα και ιδιότητες οριζουσών. 

• Ομογενή και μη ομογενή γραμμικά συστήματα και η λύση τους με τη μέθοδο απαλοιφής 
Gauss και τη μέθοδο Cramer. 

• Υπολογισμός αντίστροφου τετραγωνικού πίνακα με τη μέθοδο Gauss και τη μέθοδο Cramer. 
 

Διανυσματικοί χώροι: 

• Γραμμικός συνδυασμός διανυσμάτων και γραμμική ανεξαρτησία. 

• Διανυσματικοί υποχώροι. Άθροισμα και ευθύ άθροισμα διανυσματικών υποχώρων. 

• Βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου. 

• Πίνακας αλλαγής βάσης διανυσματικού χώρου. 
 

Γραμμικοί μετασχηματισμοί: 

• Πυρήνας και εικόνα γραμμικού μετασχηματισμού. 
• Πίνακας μετάβασης γραμμικού μετασχηματισμού. 
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• Γραμμικοί γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στο επίπεδο. Πίνακας στροφής στο επίπεδο και 
στον χώρο. 

 
Χαρακτηριστικά τετραγωνικού πίνακα 

• Όμοιοι πίνακες και Βαθμός πίνακα. 

• Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα τετραγωνικού πίνακα. 

• Διαγωνοποίηση τετραγωνικού πίνακα. 

• Θεώρημα Cayley-Hamilton 

• Ελάχιστο πολυώνυμο τετραγωνικού πίνακα. 
 

Διανυσματικοί χώροι εσωτερικού γινομένου: 

• Ιδιότητες χώρων εσωτερικού γινομένου. 

• Ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt. 

• Τετραγωνικές μορφές. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών κ 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Επίλυση προβλημάτων 

 
Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 

πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Γραμμική άλγεβρα και εφαρμογές 

• Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές,Strang G., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005. 
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• Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, Φελλούρης Α., ιδιωτική έκδοση, 2017. 

• Γραμμική Άλγεβρα Αναλυτική Γεωμετρία και Εφαρμογές, Καδιανάκης Ν. Καρανάσιος Σ., 
ιδιωτική έκδοση, 2011. 

• Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία, Θανάσης Χρυσάκης, ιδιωτική έκδοση, 1998 

• Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα, Χατζάρας Ιωάνννης, Γραμμένος Θεοφ., Εκδόσεις Τζιόλα, 
2012. 

• Αναλυτική Γεωμετρία, 2η Έκδοση, Γεωργίου Δημήτριος, Ηλιάδης Σταύρος, Εκδόσεις Τζιόλα, 
2017. 

• Αναλύτική Γεωμετρία, Ανδρεαδάκης Σ., Εκδόσεις Συμμετρία, 1999. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι ( C ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 6 

Εργαστήριο 2  

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11004/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα με στόχο στην εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών 
στην επιστήμη και τέχνη του προγραμματισμού υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές εισάγονται 
στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων, τη σχεδίαση προγραμμάτων στο μοντέλο του διαδικαστικού 
προγραμματισμού και την υλοποίησή τους με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Επίσης, 
διδάσκονται τεχνικές ελέγχου και αποσφαλμάτωσης προγραμμάτων. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για 
φοιτητές χωρίς προηγούμενη προγραμματιστική εμπειρία, ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες και 
προχωρώντας σταδιακά σε περισσότερο απαιτητικά θέματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άμεση 
πρακτική εφαρμογή των αποκτούμενων γνώσεων μέσω της ανάθεσης προγραμματιστικών εργασιών. 
Το μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτικά εβδομαδιαία εργαστήρια, καθώς και περιοδικές εργασίες 

προγραμματισμού στη C 

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει : Εισαγωγή στους Η/Υ, Δομημένο Προγραμματισμός με την Γλώσσα C και 
εφαρμογές τους σε πραγματικά προβλήματα που ενδιαφέρουν τους ερευνητές ποικίλων γνωστικών 
περιοχών της Φυσικής. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11004/
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
 

1. Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού εφαρμογών γενικά, και ειδικότερα τα 

στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού C. 

2. Έχει γνώση όλων των δομικών στοιχείων που απαιτούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων σε 

γλώσσα C. 

3. Είναι σε θέση να σχεδιάζει αλγορίθμους για την επίλυση σχετικά σύνθετων προβλημάτων και να 

τους υλοποιεί εφαρμόζοντας θεμελιώδεις αρχές της C. 

4. Επιλύει προβλήματα, μεταφέροντας την υπάρχουσα γνώση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες 

προγραμματισμού σε γλώσσα C, σε νέες καταστάσεις/προβλήματα και νέες γλώσσες 

προγραμματισμού. 

5. Συνεργαστεί αρμονικά και παραγωγικά με τους συμφοιτητές του για να υλοποιήσουν μεγάλα 
προγράμματα στη γλώσσα που βοηθούν την επίλυση πραγματικών προβλημάτων 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις . 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στους Η/Υ: Αναπαράσταση Δεδομένων. Υλικό και Λογισμικό. 

• Δομημένος Προγραμματισμός με τη γλώσσα C: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. 

Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. 

Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). 

Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων -Αποτελεσμάτων. 

• Εργαστηριακή εξάσκηση στους H/Y και στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσα C). 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 26 
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βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Δουλειά σε ομάδες 26 

Αυτοτελής Μελέτη 46 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 
Εργαστηριακές ασκήσεις 40% 

Πρόοδοι 20% 
 

Τελική εξέταση 40% 
 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του αντικειμένου οι 
οποίες μετέχουν στην τελική βαθμολογία κατά το ποσοστό που 
αναφέρεται 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 
1. Βιβλίο [68403081]: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την C, Νικόλαος Μισυρλής 
2. Βιβλίο [13956]: Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C, BRIAN W. KERNIGHAN, DENNIS 

M. RITCHIE 
3. Βιβλίο [18548936]: C για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Cheng H. 
4. Η γλώσσα C σε βάθος. Ν. Χατζηγιαννάκης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
5. Οδηγός της C. H. Schildt, Εκδόσεις Γκιούρδα. 
6. Βασικές Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού. E. Horrowitz, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11101 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εργαστήριο Φυσικής Ι 
Μηχανική Ταλαντώσεις, 
Κύματα, Θερμοδυναμική) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Εργαστήριο 3  
Συνολικά 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κορμού, Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11001/ 

 
 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τα πειράματα Φυσικής από την περιοχή της 
Μηχανικής. Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα κατανοήσουν την πειραματική διαδικασία, την έννοια της μέτρησης, 
τα σφάλματα των μετρήσεων, την μετάδοση σφάλματος, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μορφή 
διαγραμμάτων και την διατύπωση των φυσικών νόμων που προκύπτουν από αυτά. 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος : 
Ειδικότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση 

• να σχεδιάζει ένα πείραμα στην περιοχή της μηχανικής 

• να είναι σε θέση να επιλέγει τα κατάλληλα όργανα για το στήσιμο του πειράματος 
• να πραγματοποιεί πειράματα λαμβάνοντας υπόψιν τα σφάλματα των μετρήσεων και να αξιολογεί την 

ποιότητα των μετρήσεων 

• να μπορεί να εκτιμήσει τα σφάλματα που υπεισέρχονται σε κάθε μέτρησης 
• να χρησιμοποιεί βασικά όργανα της πειραματικής φυσικής 

• να εκτιμά τους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση ενός πειράματος 

• να συνδέσει τις θεωρητικές του γνώσεις με τον πραγματικό κόσμο 

• να συνδυάζει εργαστηριακό εξοπλισμό ώστε να σχεδιάζει καινούργια πειράματα 
• να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που απαιτούνται για να επεξεργασία και γραφική 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11001/
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αναπαράσταση πειραματικών δεδομένων 

• να μπορεί να εκτελεί το πείραμα και να συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα 
• να μπορεί να αναλύει τα δεδομένα, να υπολογίζει τα διάφορα μεγέθη και να χρησιμοποιεί πίνακες και 

γραφικές παραστάσεις 

• να παρουσιάζει τα αποτελέσματα και να βρίσκει την συναρτησιακή σχέση ανάμεσα στα δεδομένα και 
να διατυπώνει τους φυσικούς Νόμους 

• να είναι σε θέση να παρουσιάζει τα δεδομένα του πειράματος σε μια επιστημονική εργασία. 
 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει: 

• να έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες και θεωρίες 

• να έχουν αναπτύξει πειραματικές και εργαστηριακές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να 
οργανώσουν και να εκτελέσουν ορθά πειραματικές διαδικασίες. 

Γενικές Ικανότητες 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Καταμερισμός εργασιών 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
• Υλοποίηση επιστημονικών εργασιών 
• Διαχείριση χρόνου και προθεσμιών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 
• Σεβασμός στο Φυσικό περιβάλλον 

 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρητικό μέρος 
Θεωρία Σφαλμάτων. Άσκηση: Βολές σε στόχο: Τυχαία – Συστηματικά σφάλματα. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση, % σφάλμα, 
κατανομή σφαλμάτων. Συνδυασμός – διάδοση σφαλμάτων. Εφαρμογή: πείραμα βολών σε στόχο με σύγχρονη καταγραφή 
σε Η/Υ. 

Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Άσκηση: Νόμος του Ohm. 
Γραφικές παραστάσεις πειραματικών μετρήσεων σε γραμμικούς και λογαριθμικούς άξονες. Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων. 
Εφαρμογή: πείραμα επιβεβαίωσης νόμου του Ohm σε γραμμικό αντιστάτη. 
Παρεκκλίσεις από την Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Άσκηση: Μελέτη μη γραμμικού αντιστάτη. 
Πηγές σφαλμάτων σε σύνθετο πείραμα. Αποκλίσεις από τη γραμμική συμπεριφορά. Εφαρμογή: πείραμα μέτρησης 
αντίστασης θερμίστορ. 
Χαρακτηριστικά αναλογικών – ψηφιακών οργάνων μέτρησης και μεθοδολογίες χρήσης τους: Μέτρηση θεμελιωδών 
φυσικών μεγεθών. Οργανολογία αναλογικών και ψηφιακών οργάνων, χαρακτηριστικά, κλίμακες, πηγές σφαλμάτων. 
 

Εργαστηριακό μέρος 
Ανάλυση και παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων γραφικές παραστάσεις σε 
χιλιοστομετρικό χαρτί και με την χρήση κατάλληλου λογισμικού (Origin, SciDAVis, Mathematica, Matlab, Excel, Gnuplot 
κ.α.). Οδηγίες συγγραφής εργασίας. 
 

Εργαστηριακές ασκήσεις: 
1. Νόμος Ohm 
2. Μη γραμμικός αντιστάστης 
3. Υπολογισμός πυκνότητας στερεών σωμάτων (μετρήσεις μήκους με βερνιέρο – μικρόμετρο - διαστημόμετρο) 
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4. Μελέτη νόμων κίνησης, νόμων Νεύτωνα με χρήση αεροτροχιάς 
5. Σπειροειδές ελατήριο – Νόμος Hooke (μέτρηση σταθεράς ελατηρίου, ταλάντωση σπειροειδούς ελατηρίου, σύνδεση 
ελατηρίων σε σειρά, σύνδεση ελατηρίων παράλληλα) 

6. Μελέτη ελεύθερη πτώσης 
7. Μελέτη απλού εκκρεμούς (μέτρηση επιτάχυνσης βαρύτητας g) 
8. Φυσικό εκκρεμές (μέτρηση επιτάχυνσης βαρύτητας g) 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό λογισμικό 
Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Εργαστηριακή Άσκηση 52  

Προσωπική μελέτη, μελέτη 
βιβλιογραφίας 
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Προετοιμασία Εργασιών 72  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές εξετάζονται προσωπικά κατά τη διάρκεια του κάθε 
εργαστηρίου, παραδίδουν γραπτές εργασίες και αξιολογούνται γραπτά στο 
τέλος του εξαμήνου. 

 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1. “ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ”, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25967 

Έκδοση: 1η/2009, Συγγραφείς: Κώστας Χριστοδουλίδης, ISBN: 978-960-254-681-9, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

2. “Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής” , Σάλτας Βασίλειος, ISBN: 978-960-603-121-2, ΣΕΑΒ 2015, Κάλλιπος 
3. ”ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: ΑΠΛΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ” Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86195852, Έκδοση: 1η/2019, Συγγραφείς: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Κ. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ, ISBN: 978-960-461-997-9, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 
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ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 21002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάλυση ΙI 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Ανάλυση Ι, Γραμμική Άλγεβρα Ι – Αναλυτική Γεωμετρία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-21002/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και μεθόδους 

του Λογισμού συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και της Διανυσματικής Ανάλυσης. Κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν στα παρακάτω θέματα της Αναλύσεως, τα οποία 
στη συνέχεια θα εμπεδώσουν και θα εφαρμόσουν σε διάφορα φυσικά προβλήματα. 

• Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών 

• Όρια και συνέχεια σε πολλές διαστάσεις 

• Διαφορικός Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών 

• Πολλαπλά ολοκληρώματα 

• Διανυσματικές συναρτήσεις και καμπύλες 

• Επικαμπύλια ολοκληρώματα 

• Επιφάνειες και επιφανειακά ολοκληρώματα 
• Διαφορικοί τελεστές 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-21002/
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• Ολοκληρωτικά θεωρήματα της Διανυσματικής Ανάλυσης 
 

Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να έχουν αποκτήσει 
το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για την ευρύτερη και βαθύτερη κατανόηση εννοιών της 
Μαθηματικής Ανάλυσης, να έχουν κατανοήσει τις σημαντικές εφαρμογές του Απειροστικού Λογισμού 
και της Διανυσματικής Ανάλυσης στις φυσικές επιστήμες και να μπορούν να εφαρμόζουν άμεσα τα 
κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία για την επίλυση φυσικών προβλημάτων. Παράλληλα στόχος είναι η 
ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των φοιτητών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση και αξιοποίηση βιβλιογραφίας 

• Η ανάπτυξη των ικανοτήτων της ακρίβειας, της γενίκευσης και της αφαίρεσης 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1) Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών 

Οι χώροι ℝ2, ℝ3 και ℝ𝑛, πραγματικές συναρτήσεις πολλών πραγματικών μεταβλητών, εύρεση και 
σχεδίαση πεδίου ορισμού συναρτήσεων δύο και τριών μεταβλητών, γραφική παράσταση συνάρτησης 
δύο μεταβλητών, ισοσταθμικές καμπύλες και επιφάνειες, βασικές τοπολογικές έννοιες, όρια και 
συνέχεια σε πολλές διαστάσεις 

 
2) Διαφορικός Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών 

Μερικές παράγωγοι, γεωμετρική ερμηνεία μερικών παραγώγων συνάρτησης δύο μεταβλητών, 
μερικές παράγωγοι ανωτέρας τάξεως, θεώρημα Schwarz, διαφορισιμότητα, ολικό διαφορικό, ολικά 
διαφορικά ανωτέρας τάξεως, κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης, ομογενείς συναρτήσεις, θεώρημα 
Euler, πεπλεγμένες συναρτήσεις, επιλυσιμότητα εξισώσεων και συστημάτων, Ιακωβιανές ορίζουσες, 
συναρτησιακή εξάρτηση, ανάπτυγμα Taylor για συναρτήσεις δύο μεταβλητών, παράγωγοι κατά 
κατεύθυνση, διανύσματα κλίσεως, εφαπτόμενα επίπεδα, ακρότατα και σαγματικά σημεία, 
δεσμευμένα τοπικά ακρότατα, πολλαπλασιαστές Lagrange 

 

3) Πολλαπλά Ολοκληρώματα 

• Διπλά ολοκληρώματα, αθροίσματα Riemann, διπλά ολοκληρώματα σε ορθογώνιες περιοχές, 
διπλά ολοκληρώματα σε φραγμένες περιοχές, θεώρημα Fubini, γεωμετρική ερμηνεία διπλού 
ολοκληρώματος, ιδιότητες διπλών ολοκληρωμάτων, υπολογισμός διπλών ολοκληρωμάτων με 
αλλαγή μεταβλητών, υπολογισμός διπλών ολοκληρωμάτων σε πολικές συντεταγμένες, 
εφαρμογές, υπολογισμός εμβαδών και όγκων, κέντρα μάζας λεπτών στρωμάτων του επιπέδου 

• Τριπλά ολοκληρώματα, αθροίσματα Riemann, τριπλά ολοκληρώματα σε ορθογώνια 
παραλληλεπίπεδα, τριπλά ολοκληρώματα σε φραγμένες περιοχές, θεώρημα Fubini, ιδιότητες 
τριπλών ολοκληρωμάτων, υπολογισμός τριπλών ολοκληρωμάτων με αλλαγή μεταβλητών, 
υπολογισμός τριπλών ολοκληρωμάτων σε κυλινδρικές συντεταγμένες, υπολογισμός τριπλών 
ολοκληρωμάτων σε σφαιρικές συντεταγμένες, εφαρμογές, υπολογισμός όγκων, κέντρα μάζας 
σωμάτων του χώρου 

4) Θεωρία Καμπυλών - Επικαμπύλια Ολοκληρώματα 
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• Διανυσματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής, όρια και συνέχεια, παράγωγος, 
κανόνες παραγώγισης, ολοκληρώματα διανυσματικών συναρτήσεων, διανυσματικές 
συναρτήσεις σταθερού μέτρου, καμπύλες στο επίπεδο και στο χώρο, εφαπτόμενο διάνυσμα σε 
καμπύλη, μήκος τόξου καμπύλης, η καμπύλη ως τροχιά κίνησης ενός υλικού σημείου, 
διανύσματα ταχύτητας και επιτάχυνσης, συνοδεύον τρίεδρο Frenet, εγγύτατο, κάθετο και 
ευθειοποιούν επίπεδο, καμπυλότητα και στρέψη, τύποι των Frenet-Serret, κίνηση σε πολικές και 
κυλινδρικές συντεταγμένες 

• Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα βαθμωτής συνάρτησης (πρώτου είδους), βασικές ιδιότητες, μήκος 
καμπύλης, κέντρα μάζας λεπτών συρμάτων του χώρου, διανυσματικά πεδία, επικαμπύλιο 
ολοκλήρωμα διανυσματικής συνάρτησης (δεύτερου είδους), βασικές ιδιότητες, εφαρμογές, έργο 
εκτελούμενο από δύναμη επί καμπύλης, ροή και κυκλοφορία κατά μήκος καμπύλης 

 

5) Επιφανειακά Ολοκληρώματα 

Επιφάνειες, παραμετρικοποιήσεις επιφανειών, επιφανειακό ολοκλήρωμα βαθμωτής συνάρτησης 
(πρώτου είδους), βασικές ιδιότητες, εμβαδόν επιφάνειας, κέντρα μάζας λεπτών κελυφών του χώρου, 
προσανατολίσιμες ή δίπλευρες επιφάνειες, επιφανειακό ολοκλήρωμα διανυσματικής συνάρτησης 
(δεύτερου είδους), βασικές ιδιότητες, εφαρμογές, ροή διανυσματικού πεδίου διαμέσου επιφάνειας 

 

6) Διανυσματική Ανάλυση 

• Διαφορικοί τελεστές στο επίπεδο και στο χώρο, τελεστής Hamilton ή ανάδελτα, τελεστής Laplace, 
κλίση, απόκλιση, στροβιλισμός, βασικές ιδιότητες, συνεκτικά και απλά συνεκτικά υποσύνολα του 
επιπέδου και του χώρου, πολλαπλά συνεκτικά υποσύνολα του επιπέδου, επικαμπύλια 
ολοκληρώματα ανεξάρτητα του δρόμου ολοκληρώσεως στο επίπεδο και στο χώρο, συντηρητικά 
(διατηρητικά) πεδία, συνάρτηση δυναμικού, τέλειο διαφορικό, θεμελιώδες θεώρημα 
επικαμπύλιων ολοκληρωμάτων, αστρόβιλα και σωληνοειδή πεδία, αναπαράσταση Helmholtz 

• Τα τρία βασικά ολοκληρωτικά θεωρήματα της Διανυσματικής Ανάλυσης: 
➢ Θεώρημα του Green 
➢ Θεώρημα του Stokes 
➢ Θεώρημα του Gauss ή θεώρημα της απόκλισης 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο με τη φυσική παρουσία του 
διδάσκοντα και των φοιτητών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass. 
Χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα για την παρουσίαση 
βασικών θεμάτων της θεωρίας. 
Χρήση σύγχρονου μαθηματικού λογισμικού και 
μαθηματικών εργαλείων (Wolfram Mathematica, Maple) 
που βοηθούν στην κατανόηση και αφομοίωση της ύλης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  

Αυτοτελής Μελέτη κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου 

46  

Εκπόνηση γραπτών 
εργασιών και επίλυση 
ασκήσεων κατ’ οίκον 

26  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή τελική εξέταση τρίωρης 
διάρκειας. 
Πιθανή διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης κατά την κρίση 
του διδάσκοντα (συνολική παρουσία, προσπάθεια και 
ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού εξαμήνου). 

 

Η ακριβής διαδικασία αξιολόγησης ανακοινώνεται στους 
φοιτητές/τριες και αναρτάται στο Open eClass στην αρχή του 
εξαμήνου. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 
[1] Χαράλαμπος Γ. Ζαγούρας, Δημήτριος Ν. Γεωργίου, Γενικά Μαθηματικά, Εκδόσεις Νέων 

Τεχνολογιών, 2019, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86196419. 
[2] Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, THOMAS Απειροστικός λογισμός (μετάφραση της 

14ης αμερικανικής έκδοσης), ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018, Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 77107082. 

[3] Μαρία Κωνσταντινίδου, Κάρολος Σεραφειμίδης, Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών 
και διανυσματική ανάλυση, Εκδόσεις "σοφία", 2012, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22766838. 

[4] Jerold E. Marsden, Antony J. Tromba, Διανυσματικός λογισμός, ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2010, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 211. 

[5] Παντελίδης Γεώργιος Ν., Ανάλυση, Τόμος ΙΙ, Εκδόσεις Ζήτη, 2001, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
10967. 

[6] Ν. Μυλωνάς, Χ. Σχοινάς, Γ. Παπασχοινόπουλος, Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και 
εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2016, Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 50655960. 

[7] Michael Spivak, Λογισμός σε πολλαπλότητες. Μια μοντέρνα προσέγγιση στα κλασικά θεωρήματα 
του προχωρημένου λογισμού, ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1994, Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 235. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 21001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενική Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική- Σύγχρονη 
Φυσική)) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Κορμού) / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-21001/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα με στόχο στην εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες 
του Ηλεκτρομαγνητισμού και της Οπτικής. 
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει : Το Ηλεκτρικό Πεδίο και τον Νόμο του Gauss, την Χωρητικότητα και 
τα Διηλεκτρικά, τα Κυκλώματα Συνεχούς Ηλεκτρικού Ρεύματος, το Μαγνητικό Πεδίο, τους Νόμους 
Ampere και Maxwell καθώς και τον Νόμο των Faraday – Henry, την Αυτεπαγωγή και Αμοιβαία 
Επαγωγή, τα Κυκλώματα Εναλλασσομένου Ηλεκτρικού Ρεύματος, τα Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και η 
Κυματοδήγηση. Τέλος γίνεται αναφορά στην Συμβολή, Περίθλαση, και Πόλωση, την Φύση και 
Διάδοση του Φωτός, την Γεωμετρική Οπτική και τα Οπτικά Όργανα. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει 

και τις αντίστοιχες εφαρμογές, Θεωρία της δομής του ατόμου, της ύλης και της Κβαντικής 
Μηχανικής. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες, αρχές και νόμους που 
σχετίζονται με τον Ηλεκτρομαγνητισμό και την Οπτική. 

• Κατανόηση βασικών εννοιών της Κβαντικής Φυσικής 

• εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-21001/
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• αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές. 

• αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της 
καθημερινής πραγματικότητας. 

• συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες του 
στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και την εκπόνηση εργασιών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ηλεκτρισμός /Ηλεκτρομαγνητισμός 

• Ηλεκτρικό Πεδίο 

• Νόμος του Gauss 

• Χωρητικότητα και Διηλεκτρικά 

• Κυκλώματα Συνεχούς Ηλεκτρικού Ρεύματος. 

• Μαγνητικό Πεδίο 

• Νόμο των Ampere και Maxwell 

• Νόμος των Faraday – Henry. 

• Αυτεπαγωγή 

• Αμοιβαία Επαγωγή 

• Κυκλώματα Εναλλασσομένου Ηλεκτρικού Ρεύματος 

• Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα 

• Κυματοδήγηση. 
 

Οπτική 

• Φύση και Διάδοση του Φωτός. 

• Γεωμετρική Οπτική 

• Ανάκλαση, Διάθλαση, Συμβολή, Περίθλαση 

• Οπτικά Όργανα. 
 

Σύγχρονη Φυσική 

• Η κβαντική θεώρηση του φωτός. Η ακτινοβολία του µέλανος σώµατος, Η εξήγηση 
του Planck, Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, Το φαινόµενο Compton. 

• Η κβαντική θεώρηση της ύλης. Το πλανητικό µοντέλο του ατόµου, Η θεωρία του 
Bohr, άτομο του υδρογόνου. Τα υλοκύµατα de Broglie 

• Η θεµελίωση της κβαντικής φυσικής, Η κυµατοσυνάρτηση και η εξίσωση του 
Schroedinger, Σωµατίδιο σε κουτί, Η στατιστική σηµασία της κυµατοσυνάρτησης 
και τα παρατηρήσιµα κβαντοµηχανικά µεγέθη, Η αρχή της αβεβαιότητας 
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• Πρώτες απλές εφαρµογές, Πηγάδι δυναμικού, Ο αρµονικός ταλαντωτής, Το 
σκαλοπάτι δυναµικού – ανάκλαση, Το φράγµα δυναµικού - φαινόµενο σήραγγας 

• Το Φαινόμενο Zeeman, Το spin και η απαγορευτική αρχή του Pauli, 

• Μόρια και συμπυκνωμένη ύλη 
• Ιδιότητες πυρήνων, Ενέργεια σύνδεσης και δομή του πυρήνα, Πυρηνική 

σταθερότητα και ραδιενέργεια, Ενεργότητες και χρόνοι ημιζωής. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Physics Applets & Shockwave 
Animations που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Φυσική: Ηλεκτρομαγνητισμός, Τόμος Β, H. Young, Παπαζήσης, 1994, Αθήνα 

• Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Β ΤΟΜΟΣ, Young H., Freedman R. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Έκδοση: 3η ελληνική έκδ./2019 

• Serway & Jewett, Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010. 

• Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος Β, Giancoli, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, 4η Έκδοση, 
2011 

• Resnik R., Halliday D., Krane K.S., Φυσική, Έκδοση Γ. & Α. Πνευματικός, 2009. 

• Sears and Zemansky's University Physics, Vol. 2, 13th Edition 13th Edition 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 21003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρία Πιθανοτήτων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Κορμού) / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-21003/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές της θεωρίας 
πιθανοτήτων και μέσω κατάλληλων ασκήσεων, να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες που θα το 
βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται στις Φυσικές Επιστήμες και στα οποία 
υπεισέρχεται η τυχαιότητα. 
Με το πέρας της διδασκαλίας του μαθήματος ο φοιτητής θα δύναται να: 

• αναγνωρίζει πότε και πως θα εφαρμόζει τις μεθόδους της συνδυαστικής ανάλυσης στην 
επίλυση ορισμένων προβλημάτων πιθανοτήτων. 

• εφαρμόζει το Θεώρημα Bayes για τον υπολογισμό υπό συνθήκη πιθανότητας. 

• χρησιμοποιεί τις κατανομές πιθανοτήτων για την επίλυση συγκεκριμένων 
προβλημάτων. 

• υπολογίζει τη μέση τιμή, τη διασπορά τυχαίας μεταβλητής καθώς και το συντελεστή 
συσχέτισης δύο τυχαίων μεταβλητών. 

• υπολογίζει την πιθανογεννήτρια και ροπογεννήτρια μιας τυχαίας μεταβλητής και να τις 
χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό ορισμένων χαρακτηριστικών της. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-21003/
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Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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

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

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Συνδυαστική Ανάλυση 

 

• Βασική αρχή απαρίθμησης, ο προσθετικός και ο πολλαπλασιαστικός κανόνας. 

• Μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί χωρίς και με επανάληψη. Μοντέλα σφαιριδίων σε 
κουτιά. 

• Η αρχή του εγκλεισμού-αποκλεισμού. 

• Τύπος του Stirling. 

• Προβλήματα διαμερίσεων, κατοχής και συμπτώσεων. 
 

Βασικές έννοιες της Θεωρίας πιθανοτήτων 
 

• Πείραμα τύχης και δειγματικό σημείο. Δειγματικός χώρος και έννοια ενδεχόμενου. 
Ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. 

• Ορισμοί πιθανότητας: Κλασική πιθανότητα. Οριακή σχετική συχνότητα. Γεωμετρική 
πιθανότητα. Εμπειρική πιθανότητα. Αξιωματικός ορισμός κατά Kolmogorov. 

• Βασικές ιδιότητες της πιθανότητας και λογισμός πιθανοτήτων. Πιθανότητα ένωσης 
ενδεχομένων. 

• Δεσμευμένες πιθανότητες, περιορισμός δειγματικού χώρου και πολλαπλασιαστικός νόμος. 
Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας και Θεώρημα Bayes. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. 

 

Διακριτές τυχαίες μεταβλητές 
 

• Συνάρτηση πιθανότητας και συνάρτηση κατανομής διακριτής τυχαίας μεταβλητής. 

• Από κοινού κατανομή διακριτών τυχαίων μεταβλητών και περιθώρια κατανομή 
τυχαίας μεταβλητής. Ανεξαρτησία διακριτών τυχαίων μεταβλητών και κατανομή 
αθροίσματος ανεξάρτητων διακριτών τυχαίων μεταβλητών. 

• Μέση τιμή και διασπορά διακριτής τυχαίας μεταβλητής, συνδιακύμανση και 
συντελεστής συσχέτισης δύο διακριτών τυχαίων μεταβλητών. 

• Ανισότητα Cauchy-Schwarz, ανισότητες Markov και Chebyshev. Ασθενής νόμος 
μεγάλων αριθμών. 

• Ομοιόμορφη, διωνυμική, γεωμετρική και υπεργεωμετρική κατανομή. Κατανομή 
Poisson. 

• Δεσμευμένη μέση τιμή. 

• Πιθανογεννήτριες. 

• Πολυωνυμική και πολυμεταβλητή υπεργεωμετρική κατανομή. 
 

Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές 



32  

 

• Συνάρτηση κατανομής και συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας συνεχούς τυχαίας 
μεταβλητής. 

• Μέση τιμή και διασπορά συνεχούς τυχαίας μεταβλητής. 

• Ομοιόμορφη, εκθετική, κανονική, Γάμμα και Βήτα κατανομή. 

• Ροπογεννήτριες. 

• Από κοινού κατανομή συνεχών τυχαίων μεταβλητών και περιθώρια κατανομή 
συνεχούς τυχαίας μεταβλητής. Ανεξαρτησία συνεχών τυχαίων μεταβλητών. 
Κατανομή αθροίσματος ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών. 

• Προσομοίωση τυχαίων μεταβλητών με τη μέθοδο του αντίστροφου 
μετασχηματισμού. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών κ 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Επίλυση προβλημάτων 
 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων, Ηoel P., Port S., Stone C. , Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2012. 

• Βασικές αρχές θεωρίας πιθανοτήτων, Sheldon Ross, Eκδόσεις Kλειδάριθμος, 2012. 

• Θεωρία πιθανοτήτων I, Κουνιάς Στρατής, Μωϋσιάδης Πολυχρόνης Θ., Εκδόσεις Ζήτη, 1995. 

• Εισαγωγή στις πιθανότητες με στοιχεία στατιστικής, Μπερτσεκάς Δ. - Τσιτσικλής Γ., Εκδόσεις 
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2013. 
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• Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές, Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος Α., Εκδόσεις Συμμετρία 
Αθήνα, 2000. 

• Εισαγωγή στη συνδυαστική Β' Έκδοση, Κούτρας Μάρκος, Εκδόσεις Σταμούλης, 2002. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 21004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΙΙ (Matlab, Python) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 6 

Εργαστήριο 2  

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-21004/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους/τις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες με όλες τις 

θεμελιώδεις γνώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Python και των υπολογιστικών πακέτων 

MatLab/Octave, καθώς και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ενσωματωθούν σε μια πλειάδα 

επιστημονικών πεδίων. Συνδυάζει εκτεταμένη αναφορά στις θεωρητικές αρχές της ανάπτυξης και 

σχεδίασης λογισμικού με έμφαση στην περιοχή των φυσικών επιστημών, με αναφορές στην ανάλυση 

και επεξεργασία δεδομένων, την διαμόρφωση και επίλυση συστημάτων εξισώσεων και την εύρεση 

κατάλληλων τρόπων αναπαράστασης. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα έχει αποκτήσει ευχέρεια: 

 
• Στις μεθόδους σχεδίασης λογισμικού με την γλώσσα προγραμματισμού Python 

• Στην ανάπτυξη λογισμικού με την γλώσσα προγραμματισμού Python και το 
υπολογιστικό πακέτο MatLab 

• Στην επιλογή ελεύθερα διαθέσιμων λογισμικών, όπως το Octave 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-21004/
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• Στην εξεύρεση και ενσωμάτωση κατάλληλων πακέτων του οικοσυστήματος της 
γλώσσας σε επιστημονικές διεργασίες της φυσικής 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γλώσσα Προγραμματισμού Python 

 
• Μεταβλητές και Τύποι Δεδομένων 

• Τελεστές 

• Δομές Δεδομένων 

• Συναρτήσεις & Μέθοδοι 
• Βρόχοι Επανάληψης 

• Αντικειμενοστραφής Προσέγγιση 

• Διαχείριση Αρχείων 

 
Matlab/Octave 

 

• Εξοικείωση με το γραφικό περιβάλλον του MatLab, γνωριμία με το ελεύθερο 
λογισμικό Octave 

• Βασικές συναρτήσεις και πακέτα 

• Εισαγωγή εντολών: διαδραστικά, με τη χρήση scripts και μέσω συναρτήσεων 
• Η έννοια του πίνακα δεδομένων (matrix) - πράξεις με πίνακες 

• Εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων με παραδείγματα από τις φυσικές επιστήμες 
• Δημιουργία συναρτήσεων 
• Γραφική αναπαράσταση 

 
Εργαστηριακή εξάσκηση στην χρήση του Matlab και στον προγραμματισμό σε γλώσσα Python. 

Εφαρμογές σε ποικίλα θέματα που αφορούν προσομοίωση και μελέτη Φυσικών Συστημάτων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επι1σκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 26  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Εργαστηριακές Ασκήσεις 26  

Δουλειά σε Ομάδες 26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

Εργαστηριακές ασκήσεις 40% 

Πρόοδοι 20% 

Τελική εξέταση 40% 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του αντικειμένου 
οι οποίες μετέχουν στην τελική βαθμολογία κατά το 
ποσοστό που αναφέρεται 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

1. Βιβλίο [59383654]: ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
MATLAB, Ιωάννης Καλατζής 

2. Βιβλίο [50662743]: Matlab για Επιστήμονες και Μηχανικούς, 2η Έκδοση, Χατζίκος 
Ευάγγελος 

3. Βιβλίο [68401102]: ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ PYTHON, 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΚΑΠΠΟΣ 

4. Βιβλίο [59397316]: Matlab, Παπαοδυσσεύς Κ.-Καλοβρέκτης Κ.-Μυλωνάς Ν. 
5. Βιβλίο [41955494]: Ξεκινώντας με την Python, Tony Gaddis 
6. Βιβλίο [77119000]: Προγραμματισμός με την Python, Στράτος Καλαφατούδης, Γεώργιος 

Σταμούλης 

7. Μαθαίνω Python & TKINDER. Κ Παπαστεργίου, 2019, ISBN: 978-618-00-1733-5 
8. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Αρωγό την Γλώσσα Python. Γ Μανής, 2015, ΣΕΑΒ, 

ΚΑΛΛΙΠΟΣ, ISBN: 978-960-603-415-2. 
9. Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python. Κ Μαγκούτης , Χ Νικολάου, 

2015, ΣΕΑΒ, ΚΑΛΛΙΠΟΣ, ISBN: 978-960-603-101-4 
10. Python Εισαγωγή στους Υπολογιστές . Ν. Αβούρης, Κ Σγάρπας, Μ Κούκιας, Β Παλιούρας, 

2018, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 978-960-524-529-0 

11. Το Βιβλίο Της Python. Ν Σαμαράς 2019. Κριτική, Κωδικός ISBN-10: 960586312Χ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙI 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 21005 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Κύματα, Θερμοδυναμική, Ρευστά) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Εργαστήριο 3  
Συνολικά 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κορμού, Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uth.gr/courses/PHYS_U_110/ 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τα πειράματα Φυσικής από τις περιοχές της 
Θερμοδυναμικής των Κυμάτων και των Ρευστών. Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα κατανοήσουν την πειραματική 
διαδικασία, την έννοια της μέτρησης, τα σφάλματα των μετρήσεων, την μετάδοση σφάλματος, την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων σε μορφή διαγραμμάτων και την διατύπωση των φυσικών νόμων που προκύπτουν από 
αυτά. 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος : 
Ειδικότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση 

• να σχεδιάζει ένα πείραμα στις περιοχές της Κυματικής, Θερμοδυναμικής και Ρευστομηχανικής 
• να είναι σε θέση να επιλέγει τα κατάλληλα όργανα για την διεξαγωγή ενός πειράματος 

• να πραγματοποιεί πειράματα λαμβάνοντας υπόψη τα σφάλματα των μετρήσεων και να αξιολογεί την 
ποιότητα των μετρήσεων 

• να μπορεί να εκτιμήσει τα σφάλματα που υπεισέρχονται σε κάθε μέτρηση 

• να χρησιμοποιεί βασικά όργανα της πειραματικής φυσικής 

• να εκτιμά τους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση ενός πειράματος 

• να συνδέσει τις θεωρητικές του γνώσεις με τον πραγματικό κόσμο 
• να συνδυάζει εργαστηριακό εξοπλισμό ώστε να σχεδιάζει καινούργια πειράματα 
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• να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που απαιτούνται για την επεξεργασία και γραφική 
αναπαράσταση πειραματικών δεδομένων 

• να μπορεί να εκτελεί το πείραμα και να συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα 

• να μπορεί να αναλύει τα δεδομένα, να υπολογίζει τα διάφορα μεγέθη και να χρησιμοποιεί πίνακες και 
γραφικές παραστάσεις 

• να παρουσιάζει τα αποτελέσματα και να βρίσκει την συναρτησιακή σχέση ανάμεσα στα δεδομένα και 
να διατυπώνει τους φυσικούς Νόμους 

• να είναι σε θέση να παρουσιάζει τα δεδομένα του πειράματος σε μια επιστημονική εργασία. 
 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει: 

• να έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες και θεωρίες 

• να έχουν αναπτύξει πειραματικές και εργαστηριακές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να 
οργανώσουν και να εκτελέσουν ορθά πειραματικές διαδικασίες. 

Γενικές Ικανότητες 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Καταμερισμός εργασιών 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
• Υλοποίηση επιστημονικών εργασιών 
• Διαχείριση χρόνου και προθεσμιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 
• Σεβασμός στο Φυσικό περιβάλλον 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εργαστηριακή εξάσκηση στα παρακάτω θέματα : 
 

1. Στάσιμα διαμήκη κύματα μελέτη με σπειροειδές ελατήριο 
2. Θερμιδομετρία – Μελέτη νόμου Joule 
3. Μέτρηση ειδικής θερμότητας στερεών. 
4. Επαλληλία αρμονικών κινήσεων 
5. Απορρόφηση υπερήχων στον αέρα 

6. Στάσιμα κύματα υπερήχων. 
7. Πόλωση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
8.Μέτρηση ιξώδους υγρών. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην εργαστηριακή αίθουσα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό λογισμικό 
Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Εργαστηριακή Άσκηση 52  

Προσωπική μελέτη, μελέτη 
βιβλιογραφίας 

26  

Προετοιμασία Εργασιών 72  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές εξετάζονται προσωπικά κατά τη διάρκεια του κάθε 
εργαστηρίου, παραδίδουν γραπτές εργασίες και αξιολογούνται γραπτά στο 
τέλος του εξαμήνου. 
Ο τελικός βαθμός προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους βαθμούς 
με συντελεστές βαρύτητας όπως αναφέρονται στον Κανονισμό του 
εργαστηρίου. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. “ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ”, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25967 
Έκδοση: 1η/2009, Συγγραφείς: Κώστας Χριστοδουλίδης, ISBN: 978-960-254-681-9, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

2. “Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής” , Σάλτας Βασίλειος, ISBN: 978-960-603-121-2, ΣΕΑΒ 2015, Κάλλιπος 
3. ”ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: ΑΠΛΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ” 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86195852, Έκδοση: 1η/2019, Συγγραφείς: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Κ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ, ISBN: 
978-960-461-997-9, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 
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ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Εργαστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71001/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 

που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71001/
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• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία για την επίλυση γνωστών 
μαθηματικών προβλημάτων που προκύπτουν σε προβλήματα στην περιοχή της Φυσικής (όπως επίλυση 
γραμμικών συστημάτων, επίλυση διαφορικών εξισώσεων και μη γραμμικών εξισώσεων, προβλήματα 
προσέγγισης δεδομένων κλπ.). 

 
Για την υλοποίηση γίνεται χρήση είτε του λογισμικού πακέτου MATLAB ή της ανοιχτού λογισμικού 
octave, που χρησιμοποιείται από επιστήμονες και μηχανικούς και καθιστά δυνατή την υλοποίηση και 
μελέτη των μεθόδων που παρουσιάζονται στη θεωρία. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα: 

 
• Έχει κατανοήσει τρόπους επίλυσης γραμμικών συστημάτων με άμεσες και επαναληπτικές 

μεθόδους και θα είναι σε θέση να κρίνει ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος για να χρησιμοποιήσει 
στο εκάστοτε πρόβλημα που αντιμετωπίζει. 

• Έχει γνώση των βασικών μεθόδων επίλυσης μη γραμμικών συστημάτων εξισώσεων. 
• Έχει γνώση των μεθόδων προσέγγισης και παρεμβολής δεδομένων με (κατά τμήματα) 

πολυωνυμικές συναρτήσεις 
• Έχει γνώση σε βασικές μεθόδους αριθμητικής παραγώγισης με πεπερασμένες διαφορές και 

ολοκλήρωσης, οι οποίες θα του είναι χρήσιμες σε επίλυση διαφορικών εξισώσεων με 
αριθμητικές μεθόδους. 

• Έχει γνώση σε βασικές μεθόδους αριθμητικής ολοκλήρωσης και θα είναι σε θέση να κρίνει ποια 
είναι η κατάλληλη μέθοδος για να χρησιμοποιήσει στο εκάστοτε πρόβλημα που αντιμετωπίζει. 

• Έχει γνώση σε βασικές μεθόδους επίλυσης διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων 
διαφορικών εξισώσεων καθώς και εξισώσεις με πεπεραμένες διαφορές για διάφορε οριακές 
συνθήκες 

• Έχει κατανοήσει την επίδραση σφαλμάτων πεπερασμένης αριθμητικής και των σφαλμάτων των 
μεθόδων στα αριθμητικά αποτελέσματα που θα λαμβάνει από την εκτέλεση των 
προγραμματισμένων μεθόδων. 

• Έχει γνώση βασικού επιπέδου του λογισμικού MATLAB/OCTAVE 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Λήψη αποφάσεων 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή. Πράξεις κινητής και σταθερής υποδιαστολής. Το ε της μηχανής. Σφάλματα. 

Επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, Απ’ευθείας μέθοδοι Gauss, Gauss-Jordan και Thomas. 

Παραγοντοποίηση LU. Ασταθή συστήματα, νόρμες πινάκων, δείκτης κατάστασης πίνακα. 

Επαναληπτικές μέθοδοι Jacobi, Gauss-Seidel, S.O.R.. Σύγκριση επαναληπτικών μεθόδων και ορισμός 

φασματικής ακτίνας. 

Επίλυση μη γραμμικών Μέθοδος της διχοτόμησης. Μέθοδος της τέμνουσας, Μέθοδος Newton-

Raphson. Εύρεση ριζών πολυωνύμων. Επίλυση συστημάτων μη γραμμικών εξισώσεων 

Παρεμβολή. Πίνακες διαφορών και τελεστές πεπερασμένων διαφορών. Παρεμβολή Lagrange. 

Παρεμβολή Newton. Παρεμβολή Hermite. Τετραγωνικές και κυβικές “splines”. Μέθοδος ελαχίστων 

τετραγώνων. 

Ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση κατά Newton Cotes. Κανόνας του τραπεζίου. Ολοκλήρωση με τον κανόνα 

του Simpson. Σύνθετος Κανόνας Simpson. Ολοκλήρωση Romberg. Ολοκλήρωση Gauss. Σφάλματα των 

μεθόδων. 

Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΣΔΕ). Μέθοδο του Euler. Μέθοδος Taylor 2ης Τάξης, Μέθοδοι 

Runge-Kutta 2ης και 4ης τάξης. Δυσκαμψία. Επίλυση ΣΔΕ ανώτερης τάξης. Δυσκαμψία. Προβλήματα 

συνοριακών τιμών 

Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών. Μέθοδοι βολής 

Βασικά στοιχεία προγραμματιστικού σε περιβάλλον Matlab/Octave για την υλοποίηση των σχετικών 

μεθόδων. 
 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο Διαλέξεις 
 

Εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο ΗΥ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών σε βιντεοπροβολέα 
 

Χρήση ΗΥ στο εργαστήριο ΗΥ για την εφαρμογή σε περιβάλλον 

MATLAB/Octave των διδασκόμενων μεθόδων 

Χρήση του περιβάλλοντος Eclass για την διανομή υλικού του 

μαθήματος, ανακοινώσεις αι επικοινωνία με τους 

φοιτητές/τριες. 

Αυτόνομη εργασία 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Χρήση νέων τεχνολογιών για την επίλυση προβλημάτων 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας  
 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 
διδασκαλίας. 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Αυτοτελής Μελέτη 46 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 

Εργασίες για παράδοση 26 Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση,  Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,  Διαδραστική   

διδασκαλία, Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση Σύνολο Μαθήματος 150 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

 Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του 

ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 

Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 

Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 

Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Τελική Γραπτή εξέταση που βασίζεται στην επίλυση 

ασκήσεων (70%) 

. 
 

 
Εργασίες σε υπολογιστικά και άλλα θέματα (30%) 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 

τους φοιτητές. 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

1. Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Ακρίβης Γ.Δ., Δούγαλης Β.Α. Έκδοση 4η/2015, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 

2. Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, 4η Έκδοση, Σαρρής Ι.- Καρακασίδης Θ. 
Έκδοση: 4η/2017, Εκδόσεις Τζιόλα 

3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Έκδοση: 1η/2011, ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΒΡΑΧΑΤΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαφορικές Εξισώσεις (Συνήθεις) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-31004/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Στο πλαίσο του μάθημα γίνεται ανάπτυξη της θεωρίας των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων καθώς και 
εφαρμογών τους σε συγκεκριμένα προβλήματα της Φυσικής. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• λύνει σε κλειστή μορφή διαφορικές εξισώσεις α’ τάξης ειδικών μορφών 

• εφαρμόζει το θεμελιώδες θεώρημα ύπαρξης και μοναδικότητας για προβλήματα αρχικών τιμών 

• κάνει την ποιοτική ανάλυση μίας διαφορικής εξίσωσης α’ τάξης: να βρει και να χαρακτηρίσει τα σημεία 
ισορροπίας, να κάνει το διάγραμμα φάση, να μελετήσει σημεία διακλάδωσης και να κάνει το 
διάγραμμα διακλάδωσης. 

• εφαρμόζει διάφορες τεχνικές επίλυσης για γραμμικές διαφορικές εξισώσεις β’ τάξης 

• εφαρμόζει τη μέθοδο των δυναμοσειρών για την επίλυση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων β’ τάξης. 

• λύνει προβλήματα συνοριακών τιμών τύπου Sturm – Liouville. 

• εφαρμόζει τον μετασχηματισμό Laplace για την επίλυση προβλημάτων αρχικών τιμών. 

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

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-31004/
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

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

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Κριτική σκέψη 

• Διαχείριση χρόνου 

• Προγραμματισμός 

• Ανάληψη πρωτοβουλιών/αρμοδιοτήτων 

• Δημιουργικότητα 

• Επικοινωνία 

• Διαχείριση της πληροφορίας 

• Επίλυση προβλημάτων 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης ειδικών μορφών (γραμμικές, Βernoulli, Riccati, χωριζομένων 

μεταβλητών, ομογενείς, πλήρεις, πολλαπλασιαστές Euler). 

• Ύπαρξη, μονοσήμαντο, επεκτασιμότητα των λύσεων, καλώς τοποθετημένα προβλήματα. 

• Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις 2ης τάξης: Γενική Θεωρία ομογενών και μη ομογενών διαφορικών 

εξισώσεων (Γραμμική ανεξαρτησία. Ορίζουσα Wronski. Ύπαρξη και μοναδικότητα λύσης-θεωρήματα 

Picard, Peano. Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Η μέθοδος 

μεταβολής των παραμέτρων. Η μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών. Διαφορικές 

εξισώσεις Euler. 

• Η μέθοδος των δυναμοσειρών. Εξίσωση Legendre. Θεωρία Frobenius. Συναρτήσεις  Gamma και 

Βessel.  

• Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης: Γενική θεωρία για ομογενή ́και μη 
ομογενή συστήματα. Επίλυση συστημάτων με τη μέθοδο Euler. 

• Χρήση υπολογιστικών πακέτων (Matlab) για την επίλυση διαφορικών εξισώσεών. 

• Προβλήματα Συνοριακών Τιμών τύπου Sturm–Liouville. 

• Μετασχηματισμός Laplace. 

• Σύντομη εισαγωγή στην ποιοτική θεωρία συνήθων διαφορικών εξισώσεων. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Physics Applets & Shockwave 
Animations που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 
Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 

πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
1. Αλικάκος Ν. Δ. και Καλογερόπουλος Γ. Η., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Σύγχρονη Εκδοτική 

2013. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 6848 
2. Boyce W. E., Di Prima R. C., Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών 

Τιμών, Πανεπ. Εκδόσεις Ε.Μ.Π. , 2015. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 55591102 
3. Παντελίδης Γ., Κραββαρίτης Δ. Χ., Χατζησάββας Ν. Σ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδ. Ζήτη, 

1990. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 11287 
4. Δάσιος Γ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδ. Γκότσης, 1991. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 

68406458 

5. Logan D. J., Εισαγωγή́ στις Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδ. Liberal Books, 2014. Κωδικός βιβλίου στον 
Εύδοξο: 50659164 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Εργαστήριο 3  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής / Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 
(προτεινόμενο: Γενική Φυσική ΙΙ) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-31005/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αυτό είναι εργαστηριακό και αναφέρεται στις θεματικές περιοχές της Ηλεκτροστατικής, 
της Μαγνητοστατικής και της Οπτικής. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 

• αναλύει τα πειραματικά αποτελέσματα και να παρουσιάζει τα δεδομένα με τη χρήση 

γραφικών παραστάσεων και πινάκων. 

• υπολογίζει τις τιμές των φυσικών μεγεθών τα οποία εμπλέκονται σε κάθε πειραματική 

διαδικασία καθώς και τα αντίστοιχα σφάλματά τους. 

• αξιολογεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχέση με τους αντίστοιχους νόμους της 

Ηλεκτροστατικής, της Μαγνητοστατικής και της Οπτικής. 

• προσδιορίζει τα σφάλματα των οργάνων που χρησιμοποιεί καθώς και τα όρια λειτουργίας 

τους. 

• αναγνωρίζει τα όργανα των πειραματικών διατάξεων και τα μεγέθη τα οποία μετρούν. 

• εκτελεί πειράματα και να συλλέγει τα πειραματικά δεδομένα. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-31005/
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• υποστηρίζει και να διατυπώνει τα συμπεράσματά του σε γραπτή εργασία. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Κριτική σκέψη 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Διαχείριση χρόνου 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το εργαστηριακό αυτό μάθημα παρέχει στο φοιτητής / τρια τη θεωρητική περιγραφή και την 
πειραματική εξάσκηση σε θεματικές περιοχές της Ηλεκτροστατικής, της Μαγνητοστατικής και της 
Οπτικής που καλύπτονται από τις παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις: 

 

• Κυκλώματα DC. Νόμος του Ohm. Βασικές συνδεσμολογίες αντιστατών. Νόμοι Kirchhoff. 
 

• Κυκλώματα AC. Συνδεσμολογίες σειράς ηλεκτρικών στοιχείων R, L και C. Συντονισμός 
σειράς R-L-C. 

 

• Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών R, L, και C με γέφυρα. Μέτρηση παράγοντα απωλειών και 
συντελεστή ποιότητας. Ισοδύναμα κυκλώματα πραγματικών ηλεκτρικών στοιχείων. 

 

• Θερμοκρασιακή εξάρτηση ηλεκτρικών παραμέτρων αντιστάσεων. 
 

• Χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή και μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς μονωτικών υλικών. 
 

• Πηνία Helmholtz. 
 

• Μέτρηση εστιακής απόστασης συγκλινόντων φακών. 
 

• Συμβολή Κυμάτων 

 
• Περίθλαση Κυμάτων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Ναι 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές μέσω χρήση ΤΠΕ. 
Πλατφόρμα eclass. 
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Ατομική Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας/ 
Προετοιμασία 

36  

Διαλέξεις 13  

Εργαστήριο 39  

Εκπόνηση και συγγραφή 
εργασίας 

62  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

- προφορική ή και σύντομη γραπτή εξέταση κατά τη 
διάρκεια της υποχρεωτικής παρακολούθησης της κάθε 
εργαστηριακής άσκησης (ποσοστό 20%) 

- ατομικές εργαστηριακές αναφορές κάθε εργαστηριακής 
άσκησης (ποσοστό 40%) 

- τελική εξέταση στο σύνολο των εργαστηριακών 
ασκήσεων (ποσοστό 40%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής II. Ε. Σεργάκη, Π. Πετράκης. (2015) [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 

http://hdl.handle.net/11419/3570. 

• Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Τόμος Ι, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τομέας Φυσικής, 

Εκδόσεις Συμμετρία (2010). 

http://hdl.handle.net/11419/3570
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ηλεκτρομαγνητισμός I 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Κορμού) / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 
(προτεινόμενα: Ανάλυση Ι, Ανάλυση ΙΙ) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-31002/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 

• αναγνωρίζει, να κατανοεί και να περιγράφει τα φαινόμενα ηλεκτροστατικής και 
μαγνητοστατικής τόσο στο κενό όσο και στην παρουσία διηλεκτρικών και μαγνητικών 
υλικών. 

 

• εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση βασικών και σύνθετων 
προβλημάτων ηλεκτροστατικής και μαγνητοστατικής. 

 

• αναλύει, να αξιολογεί και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές. 
 

• αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής, επαγωγικής και προσεγγιστικής σκέψης ώστε να 
προσδιορίζει τη σημαντικότητα των παραμέτρων που εμπλέκονται σε ένα πρόβλημα. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-31002/
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• συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες του 
στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και την εκπόνηση εργασιών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 
Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής / τρια και στις οποίες αποσκοπεί 

το μάθημα είναι: 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μαθηματικό υπόβαθρο: Συνάρτηση δ του Dirac. Θεώρημα Helmholtz. Θεώρημα Gauss. Θεώρημα 

Stokes. Θεώρημα μοναδικότητας. Γενικές ιδιότητες των λύσεων της εξίσωσης Laplace/Poisson. 
 

Μέθοδοι επίλυσης: Μέθοδος ειδώλων. Μέθοδος αντιστροφής. Πολυπολικό ανάπτυγμα. Συνοριακά 

προβλήματα σεκαρτεσιανές, σφαιρικές και κυλινδρικές συντεταγμένες. 

Ηλεκτροστατική στο κενό: Ηλεκτρικό πεδίο. Βαθμωτό δυναμικό. Γενικευμένος νόμος του Coulomb. 

Νόμος του Gauss σε ολοκληρωτική και διαφορική μορφή. Δυνάμεις σε κατανομές φορτίου. Έργο του 

πεδίου ηλεκτρικής δύναμης. Διατηρητικότητα του πεδίου ηλεκτρικής δύναμης. Συνοριακές συνθήκες 

για το ηλεκτρικό πεδίο και το βαθμωτό δυναμικό. 

Ηλεκτροστατική στην ύλη: Ηλεκτρική πόλωση. Ηλεκτρικό δίπολο. Μηχανισμοί πόλωσης. Διηλεκτρικά. 

Δέσμια φορτία πόλωσης. Ηλεκτρική μετατόπιση. Συνοριακές συνθήκες για την ηλεκτρική μετατόπιση. 

Επαγόμενη πόλωση σε διηλεκτρικά. Πυκνωτές και Χωρητικότητα. Επίλυση της εξίσωσης Laplace του 

βαθμωτού δυναμικού σε διηλεκτρικά. Ενέργεια και δυνάμεις σε διηλεκτρικά. 

Μαγνητοστατική στο κενό: Διανυσματικό δυναμικό. Μαγνητικό πεδίο. Γενικευμένος νόμος των Biot-

Savart. Νόμος του Ampere σε ολοκληρωτική και διαφορική μορφή. Δυνάμεις σε κατανομές ρευμάτων. 

Έργο του πεδίου μαγνητικής δύναμης. Διατηρητικότητα του πεδίου μαγνητικής δύναμης. Συνοριακές 

συνθήκες για το μαγνητικό πεδίο και το διανυσματικό δυναμικό. 

Μαγνητοστατική στην ύλη: Μαγνητική πόλωση. Μαγνητικό δίπολο. Μαγνητικά υλικά. Δέσμια 

ρεύματα μαγνήτισης. Μαγνητική επαγωγή. Συνοριακές συνθήκες για την μαγνητική επαγωγή. 

Επαγόμενη μαγνητική πόλωση. Παραμαγνητικά υλικά. Διαμαγνητικά υλικά. Σιδηρομαγνητικά υλικά. 

Μαγνητικό βαθμωτό ψευδοδυναμικό. Μαγνητικά ψευδοφορτία. Επίλυση της εξίσωσης Laplace του 

μαγνητικού βαθμωτού ψευδοδυναμικού σε μόνιμους μαγνήτες. Ενέργεια και δυνάμεις σε μαγνητικά 

υλικά. 

Νόμος επαγωγής. Εξισώσεις Maxwell. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Ναι. 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές με χρήση ΤΠΕ. 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

Πλατφόρμα eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών κ 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Επίλυση προβλημάτων 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Θεωρία Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου, Κ. Ευθυμιάδης, Αικ. Σιακαβάρα, Ε. Παπαδημητράκη-

Χλίχλια, Ι. Τσουκαλάς, Copy City (2015). 

• Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική, D. Griffiths, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2004). 

• Κλασσική ηλεκτροδυναμική, I. Βέργαδος, Εκδόσεις Συμεών (2002). 

• Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός. Θ. Τσιμπούκης, Ν. Κανταρτζής, Εκδόσεις University 

Studio Press (2017). 

• Electromagnetism, G. L. Pollack, D. R. Stump, Pearson (2005). 

• Classical Electrodynamics, 3rd edition, J. D. Jackson, Willey (1998). 

• Classical Electromagnetic Theory,2nd edition, J. Venderlinde, Kluwer Academic Publishers 

(2004). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρητική Μηχανική Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 
(προτεινόμενα: Ανάλυση Ι, Ανάλυση ΙΙ, Διαφορικές 
Εξισώσεις) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-31001/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• διατυπώνει τις εξισώσεις κίνησης σωμάτων. 

• περιγράφει τις εξισώσεις κίνησης των σωμάτων σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων. 

• επιλύει τις εξισώσεις αυτές και να προσδιορίζει την κίνηση των σωμάτων ως συνάρτηση 

του χρόνου. 

• περιγράφει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα. 

• εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση βασικών και σύνθετων προβλημάτων 

κίνησης . 

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

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-31001/
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

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

 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Διαχείριση χρόνου 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Κινηματική υλικού σημείου. 

• Αδρανειακά συστήματα. Νόμοι του Νεύτωνα. Θεωρήματα διατήρησης. Δυνάμεις που 
προέρχονται από δυναμικό. Ολοκληρώματα κίνησης. 

• Ωστικές δυνάμεις. Κρούσεις. Κινούμενα συστήματα αναφοράς (κίνηση σε μη αδρανειακό 
σύστημα και εφαρμογές). 

• Συστήματα με ένα βαθμό ελευθερίας (όρια κίνησης, μελέτη σημείων ισορροπίας με τη μέθοδο 
των διαταραχών και διαγράμματα φάσεων, αρμονικός ταλαντωτής). 

• Κεντρικές δυνάμεις (όρια, ολοκληρώματα κίνησης, κυκλικές τροχιές και ευστάθειά τους, 
δυνάμεις αντιστρόφως ανάλογες του τετραγώνου της απόστασης, νόμοι του Kepler). 

• Σκεδασμός. Συστήματα πολλών σωματίων και κίνησή τους. Πρόβλημα δύο σωμάτων. Κίνηση 
σωμάτων με μεταβαλλόμενη μάζα. 

• Ταλαντώσεις – Κύματα. 

• Βαρυτικό πεδίο, βαρύτητα από εκτεταμένα σώματα, παλιρροϊκές δυνάμεις. 

• Λαγκρανζιανή μηχανική. Λογισμός μεταβολών, εξισώσεις Lagrange, εφαρμογές. 

• Χαμιλτονιανή μηχανική. Εξισώσεις Hamilton, αρχή του Hamilton. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Ναι. 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές με χρήση ΤΠΕ. 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υκαι βιντεοπροβολέα. 

Πλατφόρμα eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 

26  
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Επίλυση προβλημάτων 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
 

• Θεωρητική Μηχανική Τόμος Α΄, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Εκδόσεις Γιαχούδη (2000). 

• Θεωρητική Μηχανική, Καραχάλιος Γεώργιος , Λουκόπουλος Βασίλειος, Liberal Books 

(2014). 

• Εισαγωγή στη θεωρητική μηχανική, Τσίγκανος Κανάρης, Εκδόσεις Σταμούλη (2017). 

• Κλασική Μηχανική, Τ. Kibble & F. Berkshire, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2012). 

• Θεωρητική Μηχανική Τόμος B΄, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Εκδόσεις Γιαχούδη (2000). 

• A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians, Patrick Hamill, Cambridge University 

Press (2014). 

• Classical Mechanics 3rd Edition, H. Goldstein, C. Poole & J. Safko, Addison-Wesley (2002). 
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ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 41002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Κορμού) / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-41002/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί κύριο μάθημα με στόχο τη γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών με τα 
δυναμικά ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. 
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει : Εξισώσεις Maxwell και εφαρμογές της, Ηλεκτρομαγνητικά Δυναμικά 
και Συμμετρία Βαθμίδας, Θεώρημα Poynting και εισαγωγή του τανυστή ηλεκτρομαγνητικής τάσης του 
Μaxwell, Διατήρηση ενέργειας-ορμής, Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στον ελεύθερο χώρο. 
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε μη αγώγιμα μέσα και σε αγωγούς, Διασπορά Ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων, Βασικές αρχές κυματοδήγησης και γραμμές μεταφοράς, Καθυστερημένα δυναμικά, 
Ακτινοβολία ηλεκτρικού και μαγνητικού διπόλου, δυναμικά Lienard-Wiechert, πεδία κινούμενου 
φορτίου και ισχύς ακτινοβολίας, Ανάδραση ακτινοβολίας. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες, αρχές και νόμους που διέπουν 
την Ηλεκτροδυναμική. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-41002/
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• εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων 
δημιουργίας και διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 

• αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές. 

• αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της 
καθημερινής πραγματικότητας. 

• συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες του 
στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και την εκπόνηση εργασιών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
• Εξισώσεις Maxwell και εφαρμογές της 

• Ηλεκτρομαγνητικά Δυναμικά και Συμμετρία Βαθμίδας 

• Θεώρημα Poynting και εισαγωγή του τανυστή ηλεκτρομαγνητικής τάσης του Μaxwell 

• Διατήρηση ενέργειας-ορμής 

• Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στον ελεύθερο χώρο 

• Ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε μη αγώγιμα μέσα και σε αγωγούς 

• Διασπορά Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 

• Βασικές αρχές κυματοδήγησης και γραμμών μεταφοράς 

• Καθυστερημένα δυναμικά 

• Ακτινοβολία ηλεκτρικού και μαγνητικού διπόλου 

• Δυναμικά Lienard-Wiechert 

• Πεδία κινούμενου φορτίου και ισχύς ακτινοβολίας 

• Ανάδραση ακτινοβολίας. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Physics Applets & Shockwave 
Animations που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών κ 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική, D. J. Griffiths, Ι.Τ.Ε - Π.Ε.Κ., 2012. 

• Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, Θ. Δ. Τσιμπούκης, Ι.Τ.Ε - Π.Ε.Κ.,2014 

• Electromagnetism, G.L. Pollack and D.R. Stump, Addison Wesley 2001. 

• Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, John Wiley & Sons, 3rd edition 1998. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 41003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ηλεκτρονική Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4  

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-41003/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα  

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί μάθημα κορμού και έχει στόχο να εισαγάγει τον φοιτητή/τρια στις βασικές 
έννοιες των ηλεκτρονικών στοιχείων και διατάξεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο 
φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζει τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα (δίοδοι, διπολικά transistor, FET, 
τελεστικοί ενισχυτές) και να εξηγεί τις βασικές φυσικές αρχές λειτουργίας τους. 

• Να αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα με τα παραπάνω στοιχεία και να αναλύει ποιοτικά 
και ποσοτικά τη λειτουργία τους εφαρμόζοντας τους βασικούς νόμους ανάλυσης 
κυκλωμάτων 

• Να σχεδιάζει κυκλώματα χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία 

• Να κατανοεί την έννοια της απόκρισης συχνότητας ενός κυκλώματος και ενός ενισχυτή 
και να αξιολογεί τους παράγοντες που την επηρεάζουν 

Γενικές Ικανότητες  

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-41003/
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Αρχές θεωρίας κυκλωμάτων, 

• Ημιαγωγοί 

•  Επαφή ΡΝ, Δίοδοι στερεάς καταστάσεως (ανόρθωσης, zener, varicap, LASER, LED, 
φωτοδίοδοι, κλπ) λειτουργία κυκλώματα και εφαρμογές 

• Διπολικά transistors, ισοδύναμα κυκλώματα, μοντέλα μεταφοράς. 

• Transistor επίδρασης πεδίου (FET), μελέτη, ανάλυση, εφαρμογές. 

• Ενισχυτές με transistor, μοντέλα ενίσχυσης μικρών σημάτων. Ενισχυτές FET. 

• Ενισχυτές πολλών Βαθμίδων, Βαθμίδες εξόδου (Α, Β, ΑΒ, C, D). 

• Thyristor, Diac, Triac, UJT, κλπ, ανάλυση, λειτουργία, εφαρμογές. 

• Συναρτήσεις μεταφοράς κυκλωμάτων, καθορισμός μηδενικών, πόλων. Απόκριση 
συχνότητας ενισχυτών. 

• Τελεστικός ενισχυτής, ιδανικός – μη ιδανικός. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση παρουσιάσεων με powerpoint 
Χρήση προσομοιώσεων βασισμένα σε Applets, Web 
Animations και video που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• A. Sedra. K. Smith Kenneth, "Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα", Τόμος Α', 7η Έκδοση, Εκδότης: 
Παπασωτηρίου, 2017. 

• Γ. Χαριτάντη: «Ηλεκτρονικά», Εκδόσεις Αράκυνθος, Αθήνα 2013. ISBN: 978-960-94744-08-05. 

• Α. Malvino, D. Bates, «Ηλεκτρονική», Εκδόσεις Τζιόλα, 2016. 

• B. Razavi, Βασικές αρχές Μικροηλεκτρονικής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2018. 

• Boylestad R., Nashelsky L., «Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Θεωρία κυκλωμάτων», 10η Έκδοση, 
ISBN :978-960-418-339-5, Εκδόσεις Τζιόλα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Θετικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Φυσικής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 41001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική και τη Στατιστικη Φυσική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-41001/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τον φοιτητή́ και την φοιτήτρια να κατανοήσουν έννοιες της της 
Θερμοδυναμικής όπως : θερμότητα, θερμοδυναμικό σύστημα, θερμοδυναμική, κατάσταση, 
θερμοδυναμικές συντεταγμένες, θερμοδυναμική διεργασία, αντιστρεπτή διεργασία, 
θερμοδυναμικός κύκλος, θερμοκρασία και μέτρησή της, πίεση, ενθαλπία, εντροπία, μεταφορά 
θερμικής ενέργειας. Παρέχει επίσης την δυνατότητα να κατανοήσουν βασικές αρχές της 
Θερμοδυναμικής (1, 2, 3ος Νόμος) καθώς και τις μαθηματικές τεχνικές και γενικές μεθόδους 

υπολογισμού οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίλυση συναφών προβλημάτων. 
 

Μετά την επιτυχή ́ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση 
 

• να μπορεί ́να διαχωρίζει τις έννοιες της θερμοκρασίας, της Θερμότητας, της θερμικής 
ενέργειας και της εντροπίας, 

• να κατανοεί την έννοια της θερμικής ισορροπίας, τη μεταφορά της θερμικής ενέργειας, την 
γενικευμένη αρχή ́της διατήρησης της ενέργειας, τις μετατροπές ενέργειας, 

• να κατανοεί την αρχή ́λειτουργίας των θερμικών μηχανών́ 

• να χρησιμοποιεί ́μαθηματικές τεχνικές για να υπολογίζει αναλυτικά́ το παραγόμενο έργο, 
και τη θερμότητα, την απόδοση των θερμικών μηχανών και τις μεταβολές της εντροπίας   

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-41001/
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• να διατυπώνει προβλήματα της θερμοδυναμικής και να χρησιμοποιεί ́κατάλληλες 

μαθηματικές μεθόδους για την επίλυσή τους   

• να υπολογίζει τη μεταβολή ́της εσωτερικής θερμικής ενέργειας ενός συστήματος, τη 
μεταφορά ενέργειας μέσω του έργου ή της Θερμότητας 

• να υπολογίζει τις μεταβολές της εντροπίας ενός συστήματος   

• να χρησιμοποιεί ́τις έννοιες των θερμοδυναμικών δυναμικών, όπως ενθαλπία, ενέργεια 
Helmholtz και ελεύθερη ενέργεια Gibbs, στην μελέτη των ενεργειακών μεταβολών των 
συστημάτων. 

• να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις και υπολογιστικές δεξιότητες που 
απέκτησε στην σχεδίαση και επιτυχή διεξαγωγή ́πειραμάτων μελέτης της συμπεριφοράς 
θερμοδυναμικών συστημάτων 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Βασικές έννοιες της Θερμοδυναμικής 
Θερμοκρασία, θερμοδυναμική ισορροπία, μηδενικός νόμος, μέτρηση της θερμοκρασίας, 
θερμομετρική κλίμακα ιδανικού αερίου 

• Καταστατική εξίσωση του συστήματος 
Αντιστρεπτές και μη μεταβολές, θερμότητα & έργο. 

• Θερμοδυναμικά αξιώματα 
Πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα, ειδική θερμότητα 
Εφαρμογές του πρώτου θερμοδυναμικού αξιώματος σε ποικίλες μεταβολές. 
Δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, ενθαλπία 
Θερμικές μηχανές κύκλος Carnot, Κύκλοι παραγωγής ισχύος. 
Τρίτο θερμοδυναμικό αξίωμα 
Εξισώσεις του Maxwell. 

• Θερμοδυναμική μελέτη φυσικών συστημάτων 
Ιδανικό αέριο, αέριο van der Waals, στερεά ράβδος, παραμαγνητικό υλικό, ακτινοβολίας 
μέλανος σώματος. 

• Στατιστικές Κλασσική και Κβαντικές 
Μικροκατάσταση, μακροκατάσταση, συνάρτηση κατανομής ενέργειας, θερμοδυναμική 
πιθανότητα, εντροπία 

Στατιστική Maxwell-Boltzmann, Κβαντικές Στατιστικές Bose-Einstein & Fermi-Dirac 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Physics Applets & Shockwave 
Animations που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Θερμότητα και Θερμοδυναμική,́ M. Zemansky, Εκδόσεις Α. Γ. Πνευματικός, Αθήνα (2015), 
ISBN 978-960-72585-0-2. 

• Εισαγωγή ́στη Θερμότητα και τη Θερμοδυναμική,́ Ι. Γραμματικάκης, Εκδόσεις Leader Books, 
Αθήνα, (2012), ISBN 978-960-99459-4-3. 

• Θερμοδυναμική ́και Προχωρημένη Θερμοδυναμική,́ Α. Πολυζάκης, Εκδόσεις Τσότρας, 
Αθήνα, (2013), ISBN 978-960-98311-3-0 

• Θερμοδυναμική: Εισαγωγή στα Θεμελιώδη και στις Τεχνικές Εφαρμογές, 2η έκδοση, H. Dieter 
Baehr, Εκδόσεις Γιαπούλης Σ. & Α.-Κάιζερ Χ. Ο.Ε., 2007, Αθήνα 

• Θερμοδυναμική για Μηχανικούς, 7η έκδοση, A. Yunus Cengel – Michael A. Boles, Εκδόσεις Α. 
Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε., 2011, Θεσ/νίκη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 41004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μιγαδικές Συναρτήσεις (Μιγαδική Ανάλυση) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-41004/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Στο πλαίσιο του μάθημα γίνεται ανάπτυξη της θεωρίας των μιγαδικών συναρτήσεων καθώς και 
εφαρμογών της σε προβλήματα Φυσικής. 

 
Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση να: 

 

• χρησιμοποιεί στοιχειώδεις συναρτήσεις μιας μιγαδικής μεταβλητής, να μελετά βασικές 
ιδιότητές τους, (αναλυτικότητα, είδη ανωμάλων σημείων, ανάλυση μιγαδικής συνάρτησης 
σε σειρά Taylor / Laurent). 

• δουλεύει με απεικονίσεις μέσω στοιχειωδών μιγαδικών συναρτήσεων, και να χρησιμοποιεί 
την τεχνική των συμμόρφων απεικονίσεων για την επίλυση προβλημάτων φυσικής 

• υπολογίζει ολοκληρώματα διαδρομής στο μιγαδικό επίπεδο, 

• υπολογίζει ολοκληρώματα σε βρόχους μέσω του θεωρήματος των ολοκληρωτικών 
υπολοίπων, και 

• να χρησιμοποιεί τη μέθοδο ολοκληρωτικών υπολοίπων για τον υπολογισμό 
ολοκληρωμάτων πραγματικών συναρτήσεων. 

• υπολογίζει ολοκληρωτικούς μετασχηματισμούς (Fourier και Laplace) μιας συνάρτησης, και 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-41004/
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• χρησιμοποιεί ολοκληρωτικούς μετασχηματισμούς ια την επίλυση διαφορικών εξισώσεων 
της μαθηματικής φυσικής. 

• υπολογίζει την ασυμπτωτική συμπεριφορά ολοκληρωμάτων. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Κριτική σκέψη 

• Διαχείριση χρόνου 

• Προγραμματισμός 

• Επικοινωνία 

• Επίλυση προβλημάτων 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Μιγαδικοί αριθμοί, 

• Στοιχειώδεις συναρτήσεις μιας μιγαδικής μεταβλητής,. 

• Πλειότιμες συναρτήσεις / κλάδοι. 

• Συνέχεια μιγαδικής συνάρτησης . 

• Παράγωγος μιγαδικής συνάρτησης, 

• Αναλυτικές συναρτήσεις και εξισώσεις Cauchy – Riemann. 

• Αρμονικές συναρτήσεις. 

• Απεικονίσεις μέσω στοιχειωδών συναρτήσεων, σύμμορφες απεικονίσεις 

• Εφαρμογές των προηγουμένων στην Φυσική 

• Μιγαδικές δυναμοσειρές, σειρές Taylor και Laurent, ταξινόμηση των ανωμαλιών, 

επικαμπύλιο ολοκλήρωμα, θεώρημα Cauchy και θεώρημα ολοκληρωτικών υπολοίπων, 

υπολογισμός ολοκληρωμάτων. 

• Μετασχηματισμοί Fourier και Laplace. 

• Εφαρμογές στις μερικές και στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  
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(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 
Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 

πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Churchill R., Brown J., Μιγαδικές Συναρτήσεις και Εφαρμογές, Παν. Εκδ. Κρήτης, 2005. 
Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 226 

• Marsden J. E., Hoffman M. J., Βασική́ Μιγαδική́ Ανάλυση, Εκδ. Συμμετρία, 1994. Κωδικός 
βιβλίου στον Εύδοξο: 45469 

• Bak J., Newman D., Μιγαδική́ Ανάλυση, Εκδ. Leader Books, 2004. Κωδικός βιβλίου στον 
Εύδοξο: 50659154 

η 

• Κραββαρίτης Δ., Εφαρμοσμένη Μιγαδική́ Ανάλυση, Εκδ. Τσότρας, 2 έκδ., 2016. Κωδικός 
βιβλίου στον Εύδοξο: 59368358 

• Μερκουράκης Σ. Κ., Χατζηαφράτης Τ. Ε., Εισαγωγή́ στη Μιγαδική́ Ανάλυση, 2005, Εκδ. 
Συμμετρία. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 45312 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙV 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 41005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εργαστήριο Φυσικής ΙV (Κβαντικά φαινόμενα, Ατομική, 
Πυρηνική) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Εργαστήριο 3  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής / Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 
(προτεινόμενο: Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-41005/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αυτό είναι εργαστηριακό και αναφέρεται σε εισαγωγικές θεματικές περιοχές της 
Κβαντικής, της Ατομικής και της Πυρηνικής Φυσικής. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 

• περιγράφει τη λειτουργία των πειραματικών διατάξεων που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη 

βασικών φαινομένων Ατομικής, Πυρηνικής και της Κβαντικής Φυσικής. 

• αναγνωρίζει και να μπορεί να εξηγήσει αναλυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο των φυσικών 

φαινομένων τα οποία μελετώνται στις γνωστικές περιοχές της Ατομικής, της Πυρηνικής και 

της Κβαντικής Φυσικής. 

• αξιολογεί και να κρίνει την ορθότητα καθώς και την ακρίβεια των πειραματικών 

αποτελεσμάτων που λαμβάνει. 

• εξάγει ποιοτικά αλλά και ποσοτικά συμπεράσματα με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα. 

• χρησιμοποιήσει λογισμικό για την κατασκευή γραφικών παραστάσεων. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-41005/
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• προσδιορίζει με ακρίβεια φυσικά μεγέθη με βάση την ανάλυση των πειραματικών 

μετρήσεων. 

• υποστηρίζει και να διατυπώνει τα συμπεράσματά του σε γραπτή εργασία. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Κριτική σκέψη 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Διαχείριση χρόνου 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το εργαστηριακό αυτό μάθημα παρέχει στο φοιτητής / τρια τη θεωρητική περιγραφή και την 
πειραματική εξάσκηση σε βασικά φαινόμενα των θεματικών περιοχών της Κβαντικής, της Ατομικής 
και της Πυρηνικής Φυσικής που καλύπτονται από τις παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις: 

 

• Ακτινοβολία του μέλανος σώματος 
• Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 
• Φάσμα και γραμμές εκπομπής του Υδρογόνου – Υδρογονοειδή, Σειρές 

Balmer/Προσδιορισμός σταθερών Rydberg. 

• Περίθλαση Ηλεκτρονίων 
• Μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου 
• Απειρόβαθμο πηγάδι δυναμικού 
• Κβαντικό φαινόμενο σήραγγας και α-διάσπαση 
• Πείραμα Franck-Hertz 
• Κβαντικός αρμονικός ταλαντωτής 
• Χρόνος ημιζωής ραδιενεργών πυρήνων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Ναι 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές μέσω χρήση ΤΠΕ. 
Πλατφόρμα eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Ατομική Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας/ 
Προετοιμασία 

36  

Διαλέξεις 13  

Εργαστήριο 39  

Εκπόνηση και συγγραφή 
εργασίας 

62  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

- προφορική ή και σύντομη γραπτή εξέταση κατά τη 
διάρκεια της υποχρεωτικής παρακολούθησης της κάθε 
εργαστηριακής άσκησης (ποσοστό 20%) 

- ατομικές εργαστηριακές αναφορές κάθε εργαστηριακής 
άσκησης (ποσοστό 40%) 

- τελική εξέταση στο σύνολο των εργαστηριακών 
ασκήσεων (ποσοστό 40%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Τόμος ΙΙ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εκδόσεις Συμμετρία (2011). 
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ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-51004/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αυτό δίνει στον φοιτητή τις γνώσεις που χρειάζεται για να κατανοήσει τις αρχές και τα 

φυσικά φαινόμενα σε κλίμακα ατόμου και ακόμη μικρότερη. Δίνεται το κατάλληλο μαθηματικό 

υπόβαθρο, για να μπορεί ο φοιτητής να περιγράψει τα φαινόμενα αυτά και να επιλύσει τα σχετικά 

προβλήματα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να 

• κατέχει τις βασικές αρχές που διέπουν τα κβαντικά φαινόμενα 

• εξάγει ποιοτικά συμπεράσματα για τα κβαντικά φαινόμενα διαχειριζόμενος ένα μικρό 
αριθμό φυσικών εννοιών και νόμων 

• κάνει μια μαθηματική περιγραφή των κβαντικών φαινομένων βασιζόμενος στις βασικές 
φυσικές ποσότητες μέσω των θεμελιωδών εξισώσεων (εξίσωση Schroedinger) 

• αντιμετωπίζει προβλήματα της κβαντομηχανικής καταστρώνοντάς τα μαθηματικά και 
προχωρώντας στην επίλυσή τους μέσω των θεμελιωδών εξισώσεων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-51004/
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• έχει κατανοήσει πλήρως την αντιστοιχία των εννοιών της κλασικής φυσικής με τις έννοιες 
της κβαντομηχανικής 

• περιγράφει αναλυτικά τα μακροσκοπικά συστήματα σε ατομικές και υποατομικές 
αποστάσεις. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

• Εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες 

• Διαχείριση πληροφορίας 

• Αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες 

• Ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών και εξαγωγή τελικών αποτελεσμάτων 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σύντομη ιστορική επισκόπηση. Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός της ύλης και του φωτός. Εξίσωση 
Schroedinger. Βασικές στατιστικές έννοιες, στατιστική ερμηνεία κυματοσυνάρτησης, πλάτος 
πιθανότητας, τα φυσικά μεγέθη ως τελεστές. Ερμιτιανοί τελεστές και διατήρηση πιθανότητας. 
Μαθηματικό υπόβαθρο Κβαντομηχανικής: Τελεστές, χώρος Hilbert, καταστάσεις και κυματανύσματα, 
ιδιοκαταστάσεις, ιδιοτιμές. Διαδικασία της μέτρησης. Χρονική εξέλιξη φυσικών συστημάτων. 
Συμμετρίες, αρχές και νόμοι διατήρησης. Απλά φυσικά συστήματα: μονοδιάστατα δυναμικά 
(ορθογώνιο φράγμα δυναμικού, τετραγωνικά δυναμικά, σκαλοπάτι δυναμικού, πηγάδι δυναμικού 
απείρου βάθους, δ-δυναμικό), αρμονικός ταλαντωτής. Κβαντικά συστήματα δύο και τριών 
διαστάσεων. Άτομο του υδρογόνου. 

4.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. Πρόσωπο με πρόσωπο 

διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  
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ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 
Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 

πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Σ. Τραχανάς, “Κβαντομηχανική Ι”, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2011 

• Κ. Ταμβάκης, “Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική”, Leader Books, 2003 

• D. J. Griffiths, “Introduction to Quantum Mechanics”, Person Prentice Hall, London, 1995 

• N. Zettili, “Quantum Mechanics”, Person Prentice Hall, New York, John Wiley & Sons, Inc., 2004 

• A. Messiah, “Quantum Mechanics”, North-Holland, Amsterdam; Interscience, New York, 1961 

• E. Merzbacher, “Quantum Mechanics”, John Wiley & Sons, Inc., 1998, ISBN: 978-0-471-88702-7 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στατιστική Μηχανική Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-51001/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 

Το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να κατανοήσουν την 

στατιστική φύση των φαινομένων της Θερμοδυναμικής και της Φυσικής γενικότερα, να γνωρίσουν τις 

βασικές στατιστικές κατανομές (μικροκανονική, κανονική, μεγαλοκανονική κατανομή), καθώς και να 

τις χρησιμοποιήσουν υπολογίζοντας φυσικά μεγέθη και προβλέποντας την συμπεριφορά 

συγκεκριμένων φυσικών συστημάτων. 

Μετά την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε 

θέση : 

1. Να γνωρίζουν τις έννοιες και τις μεθόδους της κλασσικής θερμοδυναμικής όπως και τα όρια 

εφαρμογής της θεωρίας. 

2. Να  γνωρίζουν  πως  εκκινώντας  από  τις  έννοιες  και  τους  νόμους  της  κλασσικής 

θερμοδυναμικής μπορούμε εισάγοντας τα αξιώματα της στατιστικής μηχανικής να 

οδηγηθούμε σε στατιστικές ερμηνείες τους 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-51001/
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3. Να κατανούν πως από την μικροσκοπική δομή ενός συστήματος προσδιορίζονται με την 

βοήθεια των αρχών της Στατιστικής Μηχανικής οι μακροσκοπικές του ιδιότητες 

4. Να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη συνάρτηση κατανομής πιθανότητας 

για να μελετήσουν συστήματα πολλών σωματιδίων και να προβλέψουν την συμπεριφορά 

τους και γενικότερα 

5. Να μπορούν να εφαρμόσουν τις μεθόδους της Στατιστικής Φυσικής σε απλά κλασσικά 

συστήματα σταθερού ή μεταβλητού αριθμού σωματιδίων στον υπολογισμό φυσικών 

μεγεθών που τα αφορούν όπως και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
με χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Θερμοδυναμική, θεμέλια και συναφεις νόμοι. 

• Απομονωμένο σύστημα, μικροκανονική ́κατανομή. 
• Σύστημα σε λουτρό́ Θερμότητας, κανονική́ κατανομή. 

• Σύστημα σε θερμικό ́λουτρό ́με σταθερή ́πίεση, ισοβαρή-́ισοθερμική κατανομή. 

• Ανοιχτό́ σύστημα, μεγαλοκανονική κατανομή. 

• Κβαντική ́στατιστική, κατανομές Bose-Einstein και Fermi-Dirac. 

• Ιδανικά κβαντικά αέρια, εκφυλισμένο αέριο Fermi, συμπύκνωση Bose - Einstein. 

• Εφαρμογές : 
Παραμαγνητικό υλικό σε δεξαμενή θερμότητας 
Θερμοχωρητικότητα στερεού, λόγω ταλαντώσεων πλέγματος 
Ακτινοβολία μελανού σώματος. 

Αέριο φερμιονίων 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Physics Applets & Shockwave 
Animations που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  
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βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Βιβλιογραφίας & 
Ασκήσεων σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις εμπέδωσης Θεωρίας 
- Επίλυση προβλημάτων 

 
Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 

πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• F. Mandl. Στατιστική Φυσική. Εκδόσεις Πνευματικού. Αθήνα 2013. 

• Σ. Ευαγγέλου. Στατιστική Φυσική. Εκδόσεις Παπαζήση 2012. 

• Ι.Δ Βέργαδος και Σ. Τριανταφυλλόπουλος. Στατιστική Μηχανική. Εκδόσεις Συμεών. Αθήνα 
1991. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρητική Μηχανική ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 
(προτεινόμενα: Ανάλυση Ι, Ανάλυση ΙΙ, Διαφορικές 
Εξισώσεις) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-51001/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Ο βασικός σκοπός των διαλέξεων του μαθήματος Θεωρητική Μηχανική ΙΙ είναι να εισάγει τον φοιτητή 

και την φοιτήτρια αφενός στην αναλυτική δυναμική και μέσω αυτής στις βασικές αρχές της κλασσικής 

κινηματικής και δυναμικής του απολύτως στερεού σώματος, καθώς επίσης και αφετέρου στην Ειδική 

Θεωρία της Σχετικότητας και της σχετικιστικής μηχανικής, η κατανόηση των οποίων θα του επιτρέψει 

την αντιμετώπιση τόσο των προβλημάτων πρακτικών εφαρμογών, όσο και την περαιτέρω εμβάθυνσή 

του σε συνθετότερα θέματα μηχανικής, Σημαντικό στόχο αποτελεί επίσης η πρόκληση του 

ενδιαφέροντος των φοιτητών και φοιτητριών με την επίλυση παραδειγμάτων και ασκήσεων που 

αφενός μεν αναδεικνύουν την δύναμη των νέων μοντέλων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για 

την περιγραφή σύνθετων συστημάτων, αφετέρου η κατανόηση του αφηρημένο μαθηματικού 

φορμαλισμού μέσω της εφαρμογής του σε διάφορα πολύπλοκα προβλήματα και εφαρμογές της 

φυσικής. 

 

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση: 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-51001/
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• Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και να κατανοεί τις αρχές της αναλυτικής δυναμικής και 

της της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας 

• Να διατυπώνει τις εξισώσεις κίνησής υλικών σημείων και φυσικών συστημάτων με την 

βοήθεια της Αναλυτικής μηχανικής, να τις περιγράφει σε διάφορα συστήματα 

συντεταγμένων και να τις επιλύει προσδιορίζοντας την κίνηση τους ως συνάρτηση του 

χρόνου. 

• Να γνωρίζει τους σχετικιστικούς ορισμούς φυσικών ποσοτήτων όπως η ορμή και η 

ενέργεια και να τις περιγράφει με τη μορφή τετρανυσμάτων ή τανυστών 

• Να υπολογίζει τις μετασχηματισμένες φυσικές ποσότητες με τη βοήθεια των 

αντίστοιχων τύπων. 

• Να εξηγεί τις σχέσεις που συνδέουν μετρούμενα φυσικά μεγέθη σε διαφορετικά 

συστήματα αναφοράς όπως και τα διαφορετικά αποτελέσματα των μετρήσεων στα 

συστήματα αυτά 

• Να επιλύει σχετικιστικά προβλήματα κινηματικής δυναμικής αλλά και 

ηλεκτροδυναμικής αξιολογώντας τα αποτελέσματα τους Ν 

• Να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση βασικών και σύνθετων 

προβλημάτων κίνησης . 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Διαχείριση χρόνου 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Αναλυτική Μηχανική 

ΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ-ΧΩΡΟΣ ΜΟΡΦΗΣ. Γενικευμένες συντεταγμένες, Χώρος μορφής, Ολόνομοι 

δεσμοί - Βαθμοί ελευθερίας. Μη ο1λόνομοι δεσμοί. Σχέση καρτεσιανών και γενικευμένων 

συντεταγμένων. Δυνατές μετατοπίσεις. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ LAGRANGE ΣΥΣΤΉΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΛΟΝΟΜΟΥΣ 

ΔΕΣΜΟΥΣ. Αρχή των δυνατών έργων Αρχή D' Alembert. Γενικευμένες δυνάμεις. Εξισώσεις Lagrange. 

Συνάρτηση Lagrange. Ισοδυναμία εξισώσεων Lagrange και εξισώσεων Νεύτωνα. Παραδείγματα 

εξισώσεων Lagrange (α) Κίνηση υλικού σημείου στο επίπεδο, (β) Πεδίο κεντρικών δυνάμεων (γ) Απλό 

εκκρεμές (δ) Μηχανή του Atwood (ε) Κίνηση υλικού σημείου σε επιταχυνόμενο σύστημα, (στ) Κίνηση 

υλικού σημείου σε περιστρεφόμενο σύστημα, Ολοκληρώματα των εξισώσεων του Lagrange (α) 

Ολοκλήρωμα της ενέργειας (β) Ολοκλήρωμα της ορμής. Σφαιρικό εκκρεμές (α) Συνάρτηση του 

Lagrange, (β) Ολοκληρώματα της κινήσεως, (γ) Επιτρεπτή περιοχή της κινήσεως, Δυναμικά 

εξαρτώμενα από την ταχύτητα, Δύναμη Lorentz. 
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ΜΙΚΡΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Συζευγμένες ταλαντώσεις (α) Φυσικοί τρόποι ταλαντώσεως, (β) Φυσικές 

συντεταγμένες. Μικρές ταλαντώσεις στην περιοχή σημείου ισορροπίας (α) Φυσικοί τρόποι 

ταλαντώσεως, (β) Φυσικές συντεταγμένες. 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ HAMILTON. Εξισώσεις του Hamilton, Ολοκληρώματα των κανονικών εξισώσεων (α) 

Ολοκλήρωμα της ενέργειας, (β) Ολοκλήρωμα γενικευμένης ορμής. Παραδείγματα κανονικών 

εξισώσεων (α) Αρμονική ταλάντωση (β) Κεντρικές δυνάμεις (γ) Κίνηση υλικού σημείου σε 

περιστρεφόμενο σύστημα. Αγκύλες Poisson (α) Ορισμός (β) Ιδιότητες (γ) Σχέση μεταξύ αγκυλών του 

Poisson και ολοκληρωμάτων της κινήσεως (δ) Μεταβολή μιας συναρτήσεως F (q, p, t) κατά μήκος της 

κίνησης. Αρχή Hamilton (α) Θεώρημα Euler του Λογισμού των Μεταβολών (β) Αρχή Hamilton. Νόμοι 

διατηρήσεως (α) Νόμος διατηρήσεως ενέργειας (β) Νόμος διατηρήσεως της ορμής (γ) Νόμος 

διατηρήσεως της στροφορμής. 

 
Στερεό σώμα. Κινηματική & Δυναμική στερεού Σώματος 

Μεταφορική κίνηση, Περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα, Γενική κίνηση στερεού 

σώματος, Επίπεδη κίνηση στερεού σώματος, Γωνίες του Euler. Έκφραση της στιγμιαίας γωνιακής 

ταχύτητας με τις γωνίες του Euler. Δυναμική ενέργεια στερεού σώματος. Κινητική ενέργεια στερεού 

σώματος. Στροφορμή στερεού σώματος. Κύριες διευθύνσεις του τανυστή αδράνειας. Ελλειψοειδές 

αδράνειας Θεώρημα των παράλληλων αξόνων. Yπολογισμός ροπών αδράνειας στερεών σωμάτων (α) 

Υλικού σημείου, (β) Στερεά ράβδος (γ) Ομογενής κυκλικός δίσκος (δ) Ομογενής σφαίρα (ε) Κύριες 

ροπές αδράνειας μερικών απλών συστημάτων Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό 

άξονα. Κύλιση κυλίνδρου σε κεκλιμένο επίπεδο (α) Διαφορική εξίσωση της κινήσεως, (β) Αντιδράσεις. 

Κίνηση στερεού σώματος γύρω από σταθερό σημείο του. Εξισώσεις Euler (α) Γενική περίπτωση (β) 

Ροπή εξωτερικών δυνάμεων ίση προς μηδέν. Ελεύθερη κίνηση στερεού σώματος στο χώρο (α) 

Γεωμετρική παράσταση του Poinsot (β) Αναλυτική λύση όταν υπάρχει άξονας συμμετρίας 

περιστροφική κίνηση στερεού σώματος. Ευστάθεια της μόνιμης Περιστροφής (α) Μόνιμοι άξονες 

περιστροφής (β) Ευστάθεια της μόνιμης περιστροφής. Κίνηση του στρόβου (α) Εξισώσεις και 

ολοκληρώματα της κινήσεως (β) Ποιοτική μελέτη της κινήσεως. 

 
Ειδική θεωρία της Σχετικότητας 

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΉ. Ειδική αρχή της σχετικότητας του Γαλιλαίου, Επέκταση της ειδικής αρχής της 

σχετικότητας, (α) Νόμος διαδόσεως του φωτός, (β) Το πείραμα Michelson και Morley , Αρχή της 

Σχετικότητας του Einstein, Ορισμός του ταυτοχρόνου δύο γεγονότων. Τύποι μετασχηματισμού του 

Lorentz, Νόμος προσθέσεως ταχυτήτων. Διαστολή του χρόνου. Συστολή του μήκους. Το φαινόμενο 

των μεσονίων. Μετασχηματισμός ταχύτητας. Χωρόχρονος Minkowski. Αναλοίωτα μεγέθη. 

 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ. Συνάρτηση του Lagrange για ελεύθερο υλικό σημείο. Ορμή, Eνέργεια, Κινητική ενέργεια, 

Διαφορική εξίσωση της κίνησης. Διάνυσμα ενέργειας - ορμής (α) Κοσμικό διάνυσμα (β) Κοσμική 

ταχύτητα (γ) Τετραδιάνυσμα ορμής (δ) Μετασχηματισμός ενέργειας και ορμής. Διατήρηση ενέργειας 

ορμής, Ισοδυναμία μάζας ενέργειας. Μετασχηματισμός της δύναμης. Το φαινόμενο Doppler. Ο 

σχετικιστικός νόμος της κίνησης (α) Ευθύγραμμη κίνηση υλικού σημείου (β) Δύναμη κάθετη στην 

ταχύτητα, Παραδείγματα κίνησης στην Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας (α) Κίνηση φορτισμένου 

σωματιδίου σε σταθερό μαγνητικό πεδίο (β) Ευθύγραμμη κίνηση από την επίδραση σταθερής 

δύναμης. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Ναι. 
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 Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές με χρήση ΤΠΕ. 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

Πλατφόρμα e-Class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Επίλυση προβλημάτων 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 
Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 

πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
 

• Θεωρητική Μηχανική, Καραχάλιος Γεώργιος , Λουκόπουλος Βασίλειος, Liberal Books 

(2014). 

• Εισαγωγή στη θεωρητική μηχανική, Τσίγκανος Κανάρης, Εκδόσεις Σταμούλη (2017). 

• Κλασική Μηχανική, Τ. Kibble & F. Berkshire, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2012). 

• Θεωρητική Μηχανική Τόμος B΄, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Εκδόσεις Γιαχούδη (2000). 

• A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians, Patrick Hamill, Cambridge University 

Press (2014). 

• Classical Mechanics 3rd Edition, H. Goldstein, C. Poole & J. Safko, Addison-Wesley (2002). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51003 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κορμού, Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-51003/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Tο μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του Ε’ εξαμήνου και αποτελεί μία εισαγωγή στην φυσική των άστρων. 
Αρχικά το μάθημα παραθέτει στοιχεία για τα παρατηρησιακά μεγέθη των άστρων και στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της φυσικής των άστρων. Με βάση 
αυτές τις γνώσεις, ακολουθεί η μελέτη την εξέλιξης των άστρων, και των τελευταίων φάσεων της "ζωής" τους 
Στη συνέχεια επικεντρώνεται στον Ήλιο, στα παρατηρησιακά χαρακτηριστικά του, και στις συνθήκες που 
επικρατούν στο εσωτερικό του. Τέλος περιγράφονται διάφορες δομές, ομάδες και σμήνη αστέρων. 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ τρια θα είναι σε θέση να: 
• χρησιμοποιεί τα συστήματα συντεταγμένων για να εκτιμά τη θέση και το και το μέγεθος των ουράνιων 

αντικειμένων 
• γνωρίζει και να κατανοεί τις φυσικές ποσότητες που χρησιμοποιούμε για να διατυπώσουμε τις βασικές 

εξισώσεις που διέπουν τη φυσική των άστρων, 
• να κατανοεί τη δομή, την εξέλιξη και τον θάνατο των αστεριών, 
• να περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά και την δραστηριότητα του Ήλιου 
• να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των ουράνιων σχηματισμών που απαρτίζουν το σύμπαν. 

Γενικές Ικανότητες 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-51003/
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• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Καταμερισμός εργασιών 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
• Υλοποίηση επιστημονικών εργασιών 
• Διαχείριση χρόνου και προθεσμιών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 
• Σεβασμός στο Φυσικό περιβάλλον 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στην Αστρονομία (Ιστορία της Αστρονοµίας-Το Ηλιακό σύστημα). 

• Αποστάσεις και Λαμπρότητα των ουράνιων αντικειμένων (Τηλεσκόπια-Διαστάσεις στο Σύμπαν). 

• Ηλιακή ακτινοβολία και τα άστρα (Ηλιακή σταθερά. Ακτινοβολία µέλανος σώµατος). 

• Στοιχεία για τη φυσική του Ήλιου (Πυρηνική καύση, Πυρηνοσύνθεση, Διάχυση φωτονίων, Δινορεύµατα, 
Φαινόμενα της ατμόσφαιρας του Ήλιου). 

• Αστρικά σμήνη και το διάγραµµα Hertzsprung – Russell. 

• Δοµή και εξέλιξη των άστρων (Κύρια ακολουθία, Κλάδος γιγάντων, Έκρηξη υπερκαινοφανών). 
• Αστρικός θάνατος (Λευκοί Νάνοι, Αστέρες Νετρονίων, Μαύρες Τρύπες). 

• Διπλά άστρα (Συμπαγή άστρα σε διπλά συστήματα, Δίσκος προσρόφησης, Πίδακες). 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με Πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό λογισμικό 
Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  

Προσωπική μελέτη, μελέτη 
βιβλιογραφίας 

72  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές εξετάζονται και αξιολογούνται γραπτά στο τέλος του 
εξαμήνου. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• «Αστροφυσική Ι», S. Frank, 2009, ISBN: 978-960-7309-16-7, Εκδότης): ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 280 

 

• «Εισαγωγή στη σύγχρονη αστρονομία», Χ.Βάρβογλης, Ι. Σειραδάκης, 2010, ISBN: 960-7013-21-2, 
Εκδότης: ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2267 

 

• «An Introduction to Modern Astrophysics», Bradley W. Carroll , Dale A. Ostlie, ISBN-13: 978-
02015473061, 

• ISBN-10: 0201547309 
 

• «Introduction to Stellar Astrophysics» , Erika Böhm-Vitense, 2010, ISBN: 9780511623004, Cambridge 
University Press 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ V 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εργαστήριο Φυσικής V (Ηλεκτρονική) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Εργαστήριο 3  

Συνολικά 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Κορμός 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-51005/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το εργαστήριο αποτελεί μάθημα κορμού και έχει στόχο να εισαγάγει τον φοιτητή/τρια στις βασικές 
έννοιες των ηλεκτρονικών στοιχείων και διατάξεων καθώς και στη σύνθεση ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

• να αναγνωρίζει τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα (δίοδοι, διπολικά transistor, FET, 
τελεστικοί ενισχυτές) και να εξηγεί τις βασικές φυσικές αρχές λειτουργίας τους 

• να σχεδιάζει, συνθέτει—συναρμολογεί ηλεκτρονικά κυκλώματα. 

• να εκτελεί μετρήσεις με χρήση παλμογράφου, βολτομέτρου, και αμπερομέτρου 

• να χρησιμοποιεί λογισμικά προσομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

• να αναλύει ποιοτικά και ποσοτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων εφαρμόζοντας 
τους βασικούς νόμους ανάλυσης κυκλωμάτων 

• να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να συγκρίνει τα πειραματικά 
ευρήματα, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων με την αντίστοιχη θεωρία και να 
συντάσσει εργαστηριακή αναφορά τεκμηριώνοντας επιστημονικά τους λόγους τυχόν 

αποκλίσεων. 

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

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-51005/
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Εισαγωγή στο πρόγραμμα SPICE 

• Μετρήσεις με παλμογράφο, βολτόμετρο και αμπερόμετρο 

• Μελέτη RC, RL και RLC κυκλωμάτων 

• Εφαρμογές διόδων (ανόρθωσης/Zener/LED etc) 

• Μελέτη κυκλωμάτων με τελεστικό ενισχυτή 

• Προσομοίωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

• Μελέτη ενισχυτών με χρήση διπολικών transistor (BJT) 

• Μελέτη ενισχυτών με χρήση transistor FET 

• Μελέτη της απόκρισης συχνότητας ενισχυτών 

• Παθητικά και ενεργά φίλτρα 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

εργαστήριο) 

Επίδειξη και ανάλυση των πειραματικών διατάξεων, για 

κάθε εργαστηριακή ομάδα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint 
Χρήση λογισμικού προσομοιώσεων ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 13  

Εργαστηριακές Μετρήσεις 39  

Μελέτη και ανάλυση 
εργαστηριακών μετρήσεων 
σε μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Προετοιμασία για 
εξετάσεις 

26  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
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Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

− προφορική εξέταση σε κάθε άσκηση (20% του τελικού 
βαθμού) 

− από τον μέσο όρο των εργαστηριακών αναφορών (40% 
του τελικού βαθμού) 

− Τελική γραπτή εξέταση (40% του τελικού βαθμού) 

  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• A. Sedra. K. Smith Kenneth, "Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα", Τόμος Α', 7η Έκδοση, Εκδότης: 
Παπασωτηρίου, 2017. 

• Γ. Χαριτάντη: «Ηλεκτρονικά», Εκδόσεις Αράκυνθος, Αθήνα 2013. ISBN: 978-960-94744-08-05. 

• Α. Malvino, D. Bates, «Ηλεκτρονική», Εκδόσεις Τζιόλα, 2016. 

• B. Razavi, Βασικές αρχές Μικροηλεκτρονικής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2018. 

• Boylestad R., Nashelsky L., «Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Θεωρία κυκλωμάτων», 10η Έκδοση, 
ISBN :978-960-418-339-5, Εκδόσεις Τζιόλα 
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ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 61003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πυρηνική Φυσική Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

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

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου- Κορμού 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Απαιτούνται γνώσεις από 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-61003/ 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα αυτό δίνει στον φοιτητή τα εφόδια για την κατανόηση της Πυρηνικής Φυσικής και 
ειδικότερα της πυρηνικής δομής, πυρηνικών αποδιεγέρσεων και παραγωγής πυρηνικής ενέργειας . 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει τα παρακάτω 
προσόντα, δεξιότητες: 
 

• Να κατανοεί τις βασικές ιδιότητες του πυρήνα όπως πυρηνική μάζα, ισοτοπικό spin, 
ηλεκτρομαγνητικές ροπές ενεργειακές καταστάσεις και χαρακτηριστικά τους . 

• Να αντιλαμβάνεται την πυρηνική σταθερότητα, τις πυρηνικές αποδιεγέρσεις και τους νόμους που 
τις καθορίζουν. 

• Να κατανοεί την αποδιέγερση –α και να λύνει προβλήματα υπολογισμού του συντελεστή 
διέλευσης και της σταθεράς 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-61003/
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• Να κατανοεί την αποδιέγερση –β, να είναι ικανός να κατηγοριοποιεί τις μεταπτώσης και να 
υπολογίζει τους αντίστοιχους παράγοντες μετάπτωσης 

 

• Να κατανοεί την προέλευση των ακτίνων –γ και τις ιδιότητές τους και να μελετά την 
αποδιέγερση πυρηνικών καταστάσεων μέσω αυτών. 

• Να κατανοεί το πρότυπο των φλοιών και να το εφαρμόζει σε απλά προβλήματα πυρηνικής 
δομής. 

• Να χειρίζεται θέματα πυρηνικών αντιδράσεων 
• Να γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας των ανιχνευτών ακτινοβολίας 
• Να έχει μελετήσει (βιβλιογραφικά) θεμελειώδη πειράματα πυρηνικής φυσικής που οδήγησαν 

στην εξέλιξη της επιστήμης 

• Να κατανοεί την παραγωγή ενέργειας από πυρηνική σχάση και σύντηξη. 

Γενικές Ικανότητες 

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
Λήψη αποφάσεων θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 

• Αυτόνομη εργασία. 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Λήψη αποφάσεων. 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

• Πυρήνας του Ατόμου 

o μέγεθος, 

o σχήμα, 

o δυνάμεις, 

o φορτίο, 

o μάζα. 

• Μάζα και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα, 

• Πρότυπο της υγρής σταγόνας, 

• Ημιεμπειρικός τύπος του Weizsacker, 

• Κοιλάδα β-σταθερότητας. 

• Πυρηνικές δυνάμεις, χαρακτηριστικά τους, 

• Δυναμικό Yukawa, 

• Πυρηνικές Ιδιότητες: 
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o σπιν του πυρήνα, 

o μαγνητική διπολική ροπή, 

o ηλεκτρική τετραπολική ροπή 

• Πυρηνικά πηγάδια δυναμικού, 

• Αλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου, 

• Μοντέλα πυρήνων, 

• Πρότυπο των φλοιών 

• Πυρηνικές διασπάσεις, ραδιενέργεια, ραδιενεργές σειρές, εφαρμογές 

o α-διάσπαση, 

o νόμος Geiger-Nutal, 

o β-διάσπαση, 

o θεωρία Fermi, 

o γ-διάσπαση, 

o κανόνες επιλογής, 

o πυρηνικός συντονισμός, 

o εφαρμογές 

• Πυρηνικές αντιδράσεις. 

• Αρχές σχάσης και σύντηξης 

• Αρχές λειτουργίας ανιχνευτών ακτινοβολίας 

• Συνοπτική περιγραφή θεμελιωδών πειραμάτων πυρηνικής φυσικής 

• Εφαρμογές: πυρηνικοί αντιδραστήρες, ο ήλιος ως σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας κλπ. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διαλέξεις στο αμφιθέατρο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό 
λογισμικό 

• Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις στην τάξη 26  

Προσωπική μελέτη 46  

Εργασίες 26  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος του μαθήματος οι 
οποίες αφορούν στην ανάπτυξη απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και 
στην επίλυση προβλημάτων. 
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο του μαθήματος. 
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  5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 
• Π.Α. Ασημακόπουλου: Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

• W.N. Cottingham, D.A. Greenwood: Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, εκδ. τυπωθήτω-Γ. 

Δαρδανός - Κ. Δαρδανός, 2002. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31347 . 

• Χ. Ελευθεριάδης. Πυρηνική Φυσική. COPY CITY I.K.E, 2014 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 

42100188 

 
• Martin. Nuclear and Particle Physics [electronic resource]. HEAL-Link Wiley UBCM ebooks. 

2006. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91721510 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 61004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου- Κορμού 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Απαιτούνται γνώσεις από 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS 

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-61004/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-61004/
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Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επαρκή εικόνα για τα 
πειραματικά και θεωρητικά εργαλεία που διαμόρφωσαν την τρέχουσα γνώση στη Φυσική των 
Στοιχειωδών Σωματιδίων και να γνωρίσουν τα ερευνητικά ερωτήματα που θα απασχολήσουν τους 
ερευνητές τις επόμενες δεκαετίες : 

 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος και την επιτυχή εξέτασή του οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
αναμένεται να μπορούν : 

 

• Να εξηγήσουν ποια είναι τα βασικά συστατικά της φύσης και οι θεμελιώδεις δυνάμεις που 
ασκούνται σε αυτά σύμφωνα με το καθιερωμένο πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων 

 

• Να περιγράψουν μία αλληλεπίδραση στοιχειωδών σωματιδίων χρησιμοποιώντας διαγράμματα 
Feynman. 

 

• Να υπολογίσουν ενεργές διατομές στην Κβαντική Ηλεκτροδυναμική, την Κβαντική Χρωμοδυναμική 
και τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις. 

 

• Να αναγνωρίζουν αλληλεπιδράσεις σε ένα συναρτησοειδές δράσης και να μπορεί να 
κάνει υπολογισμούς που αφορούν το πείραμα. 

 

• Να αντιληφθούν, σε εισαγωγικό επίπεδο, Θέματα που αφορούν την δυναμική του κόσμου 
μας (ύπαρξη σκοτεινής ύλης, ασυμμετρία ύλης-αντιύλης, σωματίδιο Higgs και φυσικά 
φαινόμενα) 

 

• Να κατανοήσουν, σε εισαγωγικό επίπεδο, θεωρίες που απασχολούν την τρέχουσα ερευνητική 
προσπάθεια της θεωρητικής Φυσικής των Υψηλών Ενεργειών όπως όπως Υπερσυμμετρία, 
θεωρία χορδών, κ.’α. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και 

παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου 
 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 

• Αυτόνομη εργασία. 
• Ομαδική εργασία 

• Εργασία σε διεθνές / διεπιστημονικό ερευνητικό περιβάλλον. 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Λήψη αποφάσεων. 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

• Επιταχυντές σωματιδίων. 

• Σωματιδιακοί ανιχνευτές. 

• Ενεργός διατομή και χρόνοι ημιζωής. 

• Σχετικιστική περιγραφή των κρούσεων, συντονισμοί, 

• Ο ρόλος των συμμετριών: 

o θεώρημα της Noether, διατηρήσιμες ποσότητες. 

• Χωροχρονικές συμμετρίες: 

o συμμετρία Πουανκαρέ, συμμετρίες C, T, και P. 

• Εσωτερικές συμμετρίες και διατηρήσιμα φορτία. 

• Οι τρεις δυνάμεις: 

o βασικές ιδιότητες, ακριβείς και προσεγγιστικές διατηρούμενες ποσότητες για κάθε δύναμη. 

• Περιγραφή των αλληλεπιδράσεων: 

o η έννοια του κβαντικού πεδίου, κανόνες Φάυνμαν και θεωρίες βαθμίδας. 

• Λεπτόνια και ιδιότητές τους. 

• Οι ισχυρές δυνάμεις: 

o μεσόνια και βαρυόνια, ιδιότητες, το μοντέλο των κουάρκ, κβαντική χρωμοδυναμική και 

ασυμπτωτική ελευθερία. 

• Ασθενείς αλληλεπιδράσεις: 

o θεωρία Φέρμι, θεωρία βαθμίδας για ασθενείς δυνάμεις και τα προβλήματά της. 

• Αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας, μηχανισμός Higgs, σύγχρονη θεωρία ηλεκτρασθενών 

αλληλεπιδράσεων. 

• Σωματιδιακές ταλαντώσεις, φυσική νετρίνων. 

• Το καθιερωμένο πρότυπο. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διαλέξεις στο αμφιθέατρο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  
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  Μελέτη Βιβλιογραφίας 26  

Προσωπική μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος του μαθήματος οι 
οποίες αφορούν στην ανάπτυξη απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και 
στην επίλυση προβλημάτων. 
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, 2nd edition, 2008-Σ 

• F. Halzen and A. D. Martin. Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics, 1st 
edition, 19843 

• B. Martin and G. Shaw, Particle Physics, 3rd edition, 2008 

• D. Perkins, Introduction to High Energy Physics, 4th edition, 2000 
• Κ. Βαγιονάκης, ''Σωματιδιακή Φυσική, Μια εισαγωγή στην Βασική Δομή της Ύλης'', Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις ΕΜΠ, 2013 

• Ι. Βέργαδος, Σ. Λόλα και Η. Τριανταφυλλόπουλος, Στοιχειώδη Σωματίδια,2013 

• Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, 2nd edition, 2010 

• M. Peskin and D. Schroeder, Introduction to Quantum Field Theory, 1995 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 61001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό, Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-61001/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Οι φοιτητές θα έχουν αποκομίσει από το μάθημα αυτό προχωρημένες γνώσεις κβαντομηχανικής και 

μαθηματικών τεχνικών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων Φυσικής σε ατομική κλίμακα αλλά 

και σε μικρότερες κλίμακες. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής: 

• Θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον φορμαλισμό Dirac. 

• Θα είναι εξοικειωμένος με την έννοια των τελεστών καταστροφής και δημιουργίας και με τις 

εφαρμογές τους στον κβαντικό αρμονικό ταλαντωτή και στο φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε 

σταθερό μαγνητικό πεδίο. 

• θα γνωρίζει τίς μαθηματικές και φυσικές πτυχές της κβαντικής στροφορμής, και συγκεκριμένα την 

άλγεβρα της στροφορμής και των κβαντικών καταστάσεών της καθώς και εκείνων της τροχιακής 

στροφορμής και της Ιδιοστροφορμής (σπιν). 

• Θα μπορεί να αναλύει κεντρικά δυναμικά και θα γνωρίζει να επιλύσει την εξίσωση Schroedinger 

για υδρογονοειδή άτομα. 

• Θα έχει μελετήσει σημαντικά φυσικά φαινόμενα (Zeeman, Stark και την λεπτή και υπέρλεπτη υφή 

του ατόμου του υδρογόνου). 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-61001/


96  

• Θα έχει κατανοήσει τις σχέσεις σπιν και στατιστικής, την κβαντική ερμηνεία της αρχής του Pauli, 

αλλά και θα μπορεί να χειρίζεται ταυτοτικά σωματίδια. 

• Θα μπορεί να χρησιμοποιεί βασικές προσεγγιστικές μεθόδους: χρονοανεξάρτητη θεωρία 

διαταραχών, την μέθοδο των μεταβολών και την θεωρία διαταραχών παρουσία εκφυλισμού. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 
Ο φοιτητής μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του μαθήματος θα έχει αποκτήσει τις παρακάτω 

ικανότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών. 

2. Αυτόνομη εργασία. 

3. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

4. Αναλυτική και συνθετική σκέψη. 

5. Επίλυση προβλημάτων. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Εξίσωση Schroedinger για Ν σωματίδια. Κίνηση σε τρεις διαστάσεις. 

• Τροχιακή στροφορμή. Κεντρικά δυναμικά και άτομο Υδρογόνου. 

• Συμβολισμός Dirac. Επίλυση απλού αρμονικού ταλαντωτή με χρήση τελεστών καταστροφής και 

δημιουργίας. Απεικονίσεις Schroedinger και Heisenberg . 

• Στροφορμή και σπιν. Πείραμα Stern-Gerlach. Ερμηνεία. Ανάγκη Εισαγωγής του spin. Φυσική 

ερμηνεία του Spin. Χρονική εξέλιξη. Πρόσθεση στροφορμών. 

• Μετάπτωση Larmor. Στροφές του spin. Nuclear Magnetic Resonance (NMR). 

• Όμοια σωμάτια και απαγορευτική αρχή Pauli. 

• Αλληλεπίδραση φορτισμένης ύλης με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Φαινόμενο Zeeman, φαινόμενο 

Stark. Στοιχεία της χρονικά ανεξάρτητης θεωρίας διαταραχών. 

• Το πραγματικό άτομο του υδρογόνου 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών, παρουσιάσεων με PowerPoint και 

φροντιστηριακές ασκήσεις με υποδειγματική επίλυση 

προβλημάτων σύνθεσης. 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης 

e-class το οποίο χρησιμοποιείται για την προώθηση 

σημειώσεων, ασκήσεων, εργασιών και επικοινωνίας με τους 

φοιτητές. 
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 Προσφέρεται και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-

εκπαίδευση) θεωρητικών θεμάτων και ανάλυσης και 

επεξήγησης προβλημάτων και εφαρμογών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 
Σημείωση: κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 

πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Κ. Ταμβάκης, “Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική”, Leader Books, (2003), ISBN: 9607901398 

• Στέφανος Λ. Τραχανάς, "Κβαντομηχανική ΙΙ", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, (2016), ISBN: 

978-960-524-267-1 

• S. Gasiorowicz, “Κβαντική Φυσική”, 2015, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, (2015), ISBN: 978-960-
461-650-3 

• Feynman Richard P.,Leighton Robert B, Sands Matthew L, “Οι διαλέξεις φυσικής του Feynman”, 
Τόμος Γ, EΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., 2009, ISBN: 978-960-418-182-7 

• J. J. Sakurai, “Advanced Quantum Mechanics”, Pearson Education, Incorporated, 1967, ISBN-
13: 978-0201067101 

• E. Merzbacher, “Quantum Mechanics”, John Wiley & Sons, Inc., 1998, ISBN: 978-0-471-

88702-7 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 61005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου- Κορμού 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Απαιτούνται γνώσεις από 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS 

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-61005/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-61005/
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Το μάθημα της ΦΣΥ παρέχει στο φοιτητή προχωρημένες γνώσεις θεμάτων σχετικών με τη φυσική της 
συμπυκνωμένης ύλης – στερεάς κατάστασης. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει τα παρακάτω 
προσόντα, δεξιότητες: 
 

• Να έχουν κατανοήσει την κρυσταλλική δομής της ύλης (έννοιες όπως: πλέγμα, μοναδιαία κυψελίδα, 
αντίστροφο πλέγμα και την κατασκευή του, αρχές περίθλασης), και τη σημασία των ταλαντώσεων 
του πλέγματος (φωνόνια) και τη συνεισφορά τους στις μηχανικές και θερμικές ιδιότητες των 
στερεών. 

• Να είναι σε θέση να περιγράφουν μαθηματικά τη «μεταλλική συμπεριφορά» (ηλεκτρική 
αγωγιμότητα, διηλεκτρική σταθερά, συχνότητα πλάσματος, θερμική αγωγιμότητα μετάλλων) 

• Να έχουν κατανοήσει τη σημασία της περιοδικότητας της δομής (και του περιοδικού δυναμικού) 
στη δημιουργία ενεργειακών ζωνών και να είναι σε θέση να λύσουν/εξηγήσουν απλά 
προβλήματα/φαινόμενα. 

• Να έχουν κατανοήσει την ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών (πως «κτίζεται» ένα 
στερεό από άτομα μέσω των δεσμών των ηλεκτρονίων τους). 

• Να έχουν κατανοήσει τις διαφορές μονωτών-ημιαγωγών-αγωγών (μετάλλων). 
• Να έχουν κατανοήσει τις συμμετρίες των κρυσταλλικών στερεών και την επίδραση στις ιδιότητές 

τους. 

• Να μπορούν να περιγράψουν μαθηματικά ένα στερεό (Χαμιλτονιανή ενός στερεού). 
• Να έχουν κατανοήσει τις προσεγγίσεις του ενός ηλεκτρονίου (Hartree-Fock) και τις σύγχρονες 

μεθόδους υπολογισμών, π.χ. θεωρία συναρτησιακού πυκνότητας φορτίου. 

• Να έχουν κατανοήσει τη θεωρία σχετικά με τα ηλεκτρόνια σε περιοδικό δυναμικό (θεώρημα 
Bloch). 

• Να έχουν κατανοήσει τη θεωρία ηλεκτρονικών ζωνών, ταλαντώσεων πλέγματος (φωνόνια). 
• Να γνωρίζουν τους διάφορους τύπους ημιαγωγών και τη σημασία της επαφής p-n σε εφαρμογές 

(π.χ. φωτοβολταϊκά στοιχεία). 

• Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία σχετικά με την μαγνητική συμπεριφορά των στερεών. 
• Να έχουν αναπτύξει τη δυνατότητα να διακρίνουν τα μέταλλα από τους μονωτές και τους 

ημιαγωγούς και να υπολογίζουν το ενεργειακό χάσμα σε απλά προβλήματα. 

• Να μπορούν να συνδυάζουν γνώσεις θερμοδυναμικής, κβαντικής φυσικής και στατιστικής φυσικής 
για την περιγραφή κρυσταλλικών μακροσκοπικών (bulk) και νανοϋλικών . 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και 

παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου 
 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 
• Αυτόνομη εργασία. 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Λήψη αποφάσεων. 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

• Κρυσταλλική Δομή: Πλέγμα, βασικοί τύποι πλέγματος, απλές κρυσταλλικές δομές, αντίστροφο 
πλέγμα, ζώνες Brillouin. 

• Ταλαντώσεις Πλέγματος: Ελαστικά κύματα στα στερεά, μονατομική και διατομική αλυσίδα, κανονικοί 
τρόποι δόνησης & φωνόνια, πυκνότητα καταστάσεων, ειδική θερμότητα, θερμική αγωγιμότητα. 

• Οπτικές Ιδιότητες στερεών: Πόλωση, διηλεκτρική συνάρτηση, ιοντική και ηλεκτρονική πολωσιμότητα, 
οπτικές ιδιότητες & σχέσεις Kramers-Kronig. 

• Ηλεκτρικές Ιδιότητες: Ελεύθερα και σχεδόν ελεύθερα ηλεκτρόνια, ενεργός μάζα ηλεκτρονίου, 
θεώρημα Bloch, μέταλλα-μονωτές-ημιαγωγοί, αγωγιμότητα, πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων, 
ζώνη σθένους και αγωγιμότητας, δομή αδάμαντα. 

• Ημιαγωγοί: Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί, προσμείξεις, οπές, στατιστική φορέων, δότες, 
αποδέκτες, παγίδες, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ευκινησία & μηχανισμοί σκέδασης φορέων, φαινόμενο 
Hall. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό 
λογισμικό 

• Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Ασκήσεις στην τάξη 26  

Προσωπική μελέτη 46  

Εργασίες 26  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος του μαθήματος οι 
οποίες αφορούν στην ανάπτυξη απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και 
στην επίλυση προβλημάτων. 
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο του μαθήματος. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1) “Φυσική Στερεάς Κατάστασης”, Ashcroft, Mermin, Μετάφραση Μ. Καμαράτος, Εκδόσεις Α. 
Πνευματικός, Αθήνα 2012, ISBN 978-960-7258-77-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22768829 

2) "Επίτομη Φυσική Στερεάς Κατάστασης", Ε.Ν. Οικονόμου, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2016, ISBN: 978-960-524-461-
3, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59359726 

3) "Φυσική Στερεάς Κατάστασης", I. Harald, Η. Luth, Επιμέλεια - μετάφραση: Σ. Βες, ISBN: 978-960-456-
313-5, Εκδόσεις Ζήτη, 2011, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12583778 

4) “Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης”, C. Kittel (5η εκδ.) Μετάφραση Χ. Παπαγεωργόπουλος, Στ. 
Κέννου, Εκδόσεις Πνευματικός, Αθήνα, ISBN: 960-7258-51-7,Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6847 

5) “Φυσική Στερεάς Κατάστασης”, Π. Βαρώτσος, Κ. Αλεξόπουλος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.&Σ. ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε. 1995, 
Αθήνα, ISBN: 960-7343-62-Χ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14032 

6) “Φυσική  Ημιαγωγών”,  Γ.Π.  Τριμπέρης,  LIBERAL  BOOKS  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ,  2013,  ISBN: 
9786185012076, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659222 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Physical Review B 
• Journal of Physics: Condensed Matter 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 61002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Πλάσματος Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου (Κορμού) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-61002/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα καλύπτει τις κύριες έννοιες και θεωρίες που σχετίζονται με τη δυναμική της φορτισμένης 
ύλης (πλάσμα). Αρχικά εισάγονται οι βασικοί ορισμοί και οι κύριες ιδιότητες πλάσματος και στη 
συνέχεια περιγράφονται οι σύγχρονες θεωρίες για την περιγραφή του πλάσματος. Έμφαση δίνεται 
στην ηλεκτροστατική και ηλεκτρομαγνητική διάδοση κυμάτων, στα χαρακτηριστικά διασποράς και 
στην ονοματολογία τους. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες, αρχές και νόμους που διέπουν 
τη δυναμική του πλάσματος. 

• περιγράφει μαθηματικά το πλάσμα ανάλογα με τις συνθήκες 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις αρχές και τους νόμους που διέπουν τα φαινόμενα 
που εμφανίζονται στη διάδοση των κυμάτων σε ανομοιογενές πλάσμα, 

• εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων 
δημιουργίας και διάδοσης κυμάτων στο πλάσμα 

• αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές. 

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

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-61002/
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Εισαγωγή: Ορισμοί και κύριες ιδιότητες πλάσματος, παραγωγή και τεχνικές μέτρησης των 

ιδιοτήτων του πλάσματος. 

• Θερμική ισορροπία και η έννοια της θερμοκρασίας των σωματιδίων. Θωράκιση Debye. 

• Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου παρουσία εξωτερικού ηλεκτρικού ή/και μαγνητικού 
πεδίου. 

• Περιγραφή πλάσματος ως ρευστού. 

• Κύματα σε ψυχρό ομοιόμορφο πλάσμα 

• Μαγνητοϋδροδυναμικά ρευστά. 
• Κύματα σε θερμό πλάσμα. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση  Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία, 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 
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Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 

πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Φυσική του πλάσματος, Λ. Βλάχος, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.,1η έκδοση, 2000. 

• Principles of Plasma Physics, N.A. Krall & A.W. Trivelpiece (1973). 

• Plasma Physics: An Introduction, R. Fitzpatrick, CRC Press, 2015 

• Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Volume 1: Plasma Physics, F.F. Chen, 
Plenum Press, 1984. 
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ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό, Κορμού 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Απαιτούνται γνώσεις από Ανάλυση Ι, Ανάλυση ΙΙ και 

διαφορικές εξισώσεις 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-81001/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-81001/
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• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η Μηχανική Ρευστών αποτελεί μια βασική επιστήμη πάνω στην οποία θεμελιώνονται 

κλάδοι της επιστήμης και της τεχνολογίας οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κατανόηση 

και την εφαρμογή τους σε περιοχές όπως η μετεωρολογία, η ωκεανογραφία, η βιο-ιατρική, 

η αστροφυσική και πολλές άλλες. Στόχος του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να 

αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για να κατανοήσει σε βάθος τη 

συμπεριφορά των ρευστών σε καταστάσεις ισορροπίας αλλά και όταν αυτά υπόκεινται στη 

δράση εξωτερικών δυνάμεων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν: 

• Κατανόηση των αρχών διατήρησης ορμής, μάζας και θερμότητας 

• Κατανόηση των απαραίτητων μαθηματικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στα 
ρευστά και σύνδεση με φυσικές έννοιες, όπως πίεση, άνωση, διατμητικές τάσεις 
κ.α. 

• Ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης σύνθετων προβλημάτων μηχανικής ρευστών με 
χρήση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και διαφορικών εξισώσεων με μερικές 
παραγώγους 

• Κατανόηση της έννοιας των συνοριακών και αρχικών συνθηκών σε διάφορες 
περιοριστικές γεωμετρίες. 

• Χρήση ρεαλιστικών απλοπλοιητικών παραδοχών για την επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων 

• Χρήση μεθόδων διαστατικής ανάλυσης 
• Απόκτηση ικανότητας εφαρμογής της θεωρίας σε σύγχρονα πρακτικά προβλήματα, 

όπως 
o Διάδοση και διάχυση ρύπων σε ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, αέρα. 
o Ροές σε πορώδη υλικά για εφαρμογές υδροληψίας ή εξόρυξης 

υδρογονανθράκων 
o Βελτιστοποίηση διεργασιών στην παραγωγή και αποθήκευση 

βιομηχανικών υγρών και αερίων 

o Μελέτη της ατμόσφαιρας 
o Μελέτη της επιφάνειας της θάλασσας και των κυματισμών 
o Συνδρομή στην κατασκευή αεροδυναμικών κατασκευών, όπως πλοίων, 

πτερυγίων αεροσκαφών, οχημάτων χαμηλής αντίστασης 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τα παρακάτω προσόντα-δεξιότητες: 

• Προσέγγιση προβλημάτων με τη θεωρία του συνεχούς μέσου αλλά και 
σωματιδιακών τεχνικών στη μακροσκοπική κλίμακα 

• Κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη υπολογιστικών 
τεχνικών σε υπολογιστή με τη χρήση δημοφιλών λογισμικών αλλά και με σύγχρονες 
τεχνικές προγραμματισμού 

• Ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων για συγκεκριμένο φυσικό πρόβλημα ροής για τη 
σχεδίαση προσομοιώσεων και την υποβοήθηση των πειραματικών διαδικασιών 

• Αναζήτηση αναλυτικής λύσης μέσω υπολογισμών αλλά και αριθμητική προσέγγιση 
στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι αδύνατο 

• Διάκριση απλών στρωτών ροών από περιπτώσεις τυρβώδους ροής και την μελέτη 
του οριακού στρώματος 

• Διαχείριση των αδιάστατων μεγεθών με σκοπό την ποσοτικοποίηση της 
συνεισφοράς των επιμέρους φυσικών μεγεθών στη διαμόρφωση μιας ροής 

Γενικές Ικανότητες 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

• Σχεδιασμός έργων 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Περιεχόμενα του μαθήματος 

• Εισαγωγή. Ιδιότητες Ρευστών 

• Υδροστατική Ι 

• Υδροστατική ΙΙ 

• Γραμμές Ροής. Τροχιές 

• Προχωρημένες Έννοιες Κινηματικής 

• Αρχή Διατήρησης της Μάζας. Ροϊκή Συνάρτηση 

• Αρχή Διατήρησης της Ορμής Ι 

• Αρχή Διατήρησης της Ορμής ΙΙ. Εξίσωση Navier Stokes 

• Αρχή Διατήρησης Ενέργειας 

• Ολοκληρωτική Ανάλυση. 

• Ροή Ιδεατών Ρευστών. Εξίσωση Βernoulli 

• Ροή Ιδεατών Ρευστών. Συναρτήσεις Δυναμικού Ταχύτητας 

• Τύρβη. Τυρβώδεις Ροές 

• Οριακά Στρώματα. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διαλέξεις με PowerPoint, Σημειώσεις, Ασκήσεις και 

Ανακοινώσεις στο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 
 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές 

Ασκήσεις 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Θέματα - Προβλήματα 26  

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης 

Ελληνικά 

Μέθοδοι αξιολόγησης 

80% Γραπτή εξέταση εξαμήνου 

20% Θέμα-Ασκήσεις 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

• Λιακόπουλος Α., Μηχανική Ρευστών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2η ¨έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2019. 
• Νουτσόπουλος, Γ. & Χριστοδούλου, Γ., 1996. Μαθήματα Μηχανικής των Ρευστών για 

Πολιτικούς Μηχανικούς. Α' Έκδοση. Ε. Μ Πολυτεχνείο. 

• Γκανούλης, Ι. Γ., 1982. Εισαγωγή στη Μηχανική των Ρευστών, Θεσσαλονίκη. 

• Fox & McDonald 1998. Introduction to Fluid Mechanics. Wiley. 

• F. M. White 1986. Fluid Mechanics. McGraw-Hill. 

• Δημητρίου, Ι. Δ., 1997. Ρευστομηχανική, Τεύχος 1 - Εισαγωγή. Αθήνα. 
• Δημητρίου, Ι. Δ., 1997. Ρευστομηχανική, Τεύχος 2 - Εφαρμογές. Αθήνα. 
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• Παπαϊωάννου, Α .Θ., 1996. Μηχανική των ρευστών, Τόμοι Ι και ΙΙ. Αθήνα. 

• Τσαγγάρης, Σ., 1995. Μηχανική των ρευστών. Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα. 

• Streeter, VL, 1961. Handbook of fluid dynamics. McGraw-Hill. 
• Van Dyke, M, 1982. An album of fluid motion. Parabolic Press. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩN LASER I 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71403 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική των Laser Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Φυσική 
– Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71403/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική» 
με στόχο στην εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στις έννοιες της Φυσικής των 
Λέιζερ και την κατανόηση της λειτουργίας τους. 
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει τις βασικές φυσικές αρχές λειτουργίας των λέιζερ σε συνεχή και 
παλμικό τρόπο, την μελέτη των κυριότερων τύπων λέιζερ με τις ιδιότητές τους και αναφορά στις 
βασικές τους εφαρμογές. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζει και να περιγράφει τις βασικές έννοιες, αρχές και φυσικούς νόμους που 
σχετίζονται με τη λειτουργία των λέιζερ (αναστροφή πληθυσμών, εξαναγκασμένη 
εκπομπή, διεύρυνση των φασματικών γραμμών, μονοχρωματικότητα, παλμική 
λειτουργία & τεχνικές, χωρική και χρονική συμφωνία) 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71403/
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• Να κατανοεί σε βάθος και να εξηγεί τις αρχές λειτουργίας συγκεκριμένων συστημάτων 
λέιζερ 

• Να αντιλαμβάνεται, να εξηγεί, να εκτιμά και να αξιολογεί συγκριτικά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά διαφόρων συστημάτων λέιζερ, τα σχετικά πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα, τις επιδόσεις τους, και την καταλληλόλητα τους για διαφορετικές 
εφαρμογές 

• Να αναλύει και να συνθέτει τους νόμους που επιτρέπουν τον υπολογισμό των βασικών 
χαρακτηριστικών ενός λέιζερ 

• Να εφαρμόζει τις μαθηματικές εκφράσεις των νόμων για την επίλυση των 
προβλημάτων 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Βασικές αρχές: Αλληλεπίδραση φωτονίων με τα άτομα, απορρόφηση, αναστροφή 
πληθυσμών, αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή. 

• Ενεργειακά επίπεδα και μεταβάσεις, εξισώσεις ρυθμού 

• Συνθήκες λειτουργίας ενός λέιζερ, ισχύς εξόδου, φασματική κατανομή 

• Οπτικά Αντηχεία, αντηχείο Fabry-Perot, διαμήκεις και εγκάρσιοι ρυθμοί, σταθερότητα 
οπτικών αντηχείων 

• Λειτουργία του λέιζερ σε ένα διαμήκη ρυθμό, χωρική και χρονική συμφωνία 

• Παλμικά λέιζερ: Εκπομπή παλμών με μεταβολή του παράγοντα Q (Q-switching), με 
μεταβολή του παράγοντα κέρδους (Gain switching) και με τεχνικές κλειδώματος ρυθμών 
(mode locking). 

• Στένεμα παλμών: Συμπίεση παλμού με αλληλεπίδραση της αυτοδιαμόρφωσης φάσης με 
την διασπορά της ταχύτητας ομάδας, σολιτόνια, τεχνικές ενίσχυσης και μέτρησης στενών 
παλμών. 

• Συστήματα λέιζερ: Λέιζερ αερίων, υγρών, χρωστικών, στερεάς κατάστασης, ημιαγωγών και 
οπτικών ινών 

• Ασφάλεια λέιζερ 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση προσομοιώσεων βασισμένα σε Applets, Web 
Animations και video που βοηθούν την κατανόηση. 
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες φοιτητών 

20  

Αυτοτελής Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας/Προετοιμασία 

52  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Περσεφόνης Π., «Laser: Φυσική & Τεχνολογία», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος 

• Σ. Κουρής, «Φυσική των Λέιζερ», Ελληνικά Ακαδημαϊκά Βοηθήματα και Συγγράμματα, 

www.kallipos.gr 

• A. E. Siegman, “Lasers”, Univ Science Books, 1986 

• Silfvast W. T., “Laser Fundamentals”, Cambridge University Press, 2004 

• B.E.A Saleh, M.C. Teich, “Fundamentals of Photonics”, Wiley. 

http://www.kallipos.gr/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 81402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ηλεκτρονική ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-81402/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική» 
με στόχο στην εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος σε προχωρημένα θέματα 
αναλογικών ηλεκτρονικών διατάξεων και την κατανόηση της λειτουργίας τους. 
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει τις βασικές έννοιες που αφορούν τη συμπεριφορά ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων σε υψηλές συχνότητες και προχωρεί και σε πλέον σύνθετες μορφές ηλεκτρονικών 
συστημάτων. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζει και να περιγράφει βασικά κυκλώματα ενισχυτών και εν γένει γραμμικών 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε οποιαδήποτε περιοχή συχνοτήτων και να κατανοεί αλλά 
και να χειρίζεται με άνεση κυκλώματα με ανασύζευξη και να υπολογίζει τη 
συμπεριφορά τους. 

• Να κατανοεί σε βάθος τη λειτουργία αλλά και να συνθέτει τόσο απλά ηλεκτρονικά 
κυκλώματα, όσο και πιο σύνθετα συστήματα μέσα σε περιβάλλον θορύβου. 

• Να αντιλαμβάνεται, να εξηγεί, να εκτιμά και να αξιολογεί συγκριτικά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά διαφόρων ηλεκτρονικών συστημάτων, τις επιδόσεις τους, και την 
καταλληλόλητα τους για διαφορετικές εφαρμογές. 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-81402/
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• Να αναλύει και να συνθέτει ανάλογα κυκλώματα που απαιτούν συγκεκριμένες 
εφαρμογές. 

• Να εφαρμόζει τις μαθηματικές εκφράσεις για την επίλυση αντιστοίχων προβλημάτων. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Πηγές ρεύματος, ενεργά φορτία. 

• Μοντέλα transistors σε υψηλές συχνότητες. 

• Διαφορικά ζεύγη. 

• Ηλεκτρικός Θόρυβος. 

• Ανατροφοδότηση. 

• Ταλαντωτές-πολυδονητές. 

• Ανάδραση και αντιστάθμιση ενισχυτών. 

• Τελεστικοί ενισχυτές. 

• Ενισχυτές χαμηλού θορύβου. 

• PLL/DLL. 

• Δειγματοληψία και συγκράτηση, Συγκριτές, Μετατροπείς D/A και A/D 

• Διακοπτικοί μετατροπείς 

• Δίοδοι, διπολικά τρανζίστορ, MOSFET ισχύος 

• Θυρίστορ, τρανζίστορ μονωμένης πύλης, ολοκληρωμένα κυκλώματα ισχύος 

• Εφαρμογές στα Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Χρήση προσομοιώσεων βασισμένα σε Applets, Web 

Animations και video που βοηθούν την κατανόηση. 

Χρήση λογισμικού εξομοίωσης κυκλωμάτων καθώς και 
λογισμικού σχεδίασης κυκλωμάτων (SPICE) 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  
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(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες φοιτητών 

20  

Αυτοτελής Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας/Προετοιμασία 

52  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Μικροηλεκτρονική, 2η έκδοση, Arvin Grabel- Jacob Millman, Τζιόλα, 2014, Θεσσαλονίκη 

• Βασικές Αρχές Μικροηλεκτρονικής, Behzad Razavi, Κλειδάριθμος, 2014, Αθήνα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕ ΗΥ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εργαστήριο Μετρήσεων και Αυτοματισμών με ΗΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Φροντιστήριο 2  

Εργαστήριο 3  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Φυσική 
– Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71401/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει στο φοιτητές/τριες τις γνώσεις που αφορούν τα αναλογικά και 
ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης, τις αρχές λειτουργίας και την κατηγοριοποίηση των 
αισθητήρων, την αρχιτεκτονική των ΗΥ καθώς και τις τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης των 
μετρήσεων με ΗΥ. Επίσης, παρέχεται εκπαίδευση στο λογισμικό πακέτο LabView με πρακτική 
εξάσκηση στο εργαστήριο με την χρήση ΗΥ. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
χρησιμοποιεί κατάλληλους αισθητήρες για τη μέτρηση φυσικών μεγεθών. 
διασυνδέει αισθητήρες με συστήματα λήψης και επεξεργασίας δεδομένων και ΗΥ. 
αναγνωρίζει τα επιμέρους στοιχεία των ΗΥ καθώς και τη λειτουργία τους. 
διακρίνει τις διαφορές και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ψηφιακών και αναλογικών οργάνων 
μέτρησης. 
διαχειρίζεται πληροφορίες και μετρήσεις με τη χρήση ψηφιακών ηλεκτρονικών συστημάτων. 
προγραμματίζει και να επιλύει προβλήματα διασύνδεσης αισθητήρων με συστήματα λήψης και 
επεξεργασίας δεδομένων και ΗΥ. 
εξοικειωθεί με τον προγραμματισμό στο περιβάλλον του λογισμικού πακέτου LabView. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71401/
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Γενικές Ικανότητες  

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Κριτική σκέψη 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Διαχείριση χρόνου 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Ανιχνευτές και αισθητήρες. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Βασικές αρχές λειτουργίας αισθητήρων. 
Αισθητήρες μέτρησης φυσικών μεγεθών. Αναλογικά και ψηφιακά συστήματα. Μετατροπή 
αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Ψηφιακά όργανα μέτρησης. Αναλογικά όργανα μέτρησης. 
Αρχιτεκτονική υπολογιστών. Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών. Βασικά στοιχεία συστήματος 
δειγματοληψίας. Τεχνικές σύνδεσης οργάνων υπολογιστή. Εισαγωγή στο LabVIEW. Εφαρμογές 
σύνδεσης οργάνων υπολογιστή με χρήση του λογισμικού πακέτου LabVIEW. Συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Ναι 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές μέσω χρήση ΤΠΕ. 
Πλατφόρμα eClass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Ατομική Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας/ 
Προετοιμασία 

36  

Διαλέξεις 13  

Εργαστήριο - Άσκηση 39  

Εκπόνηση και συγγραφή 
εργασίας 

62  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
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Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 
- Γραπτή τελική εξέταση. (60%) 
- Υποχρεωτική ατομική εργασία κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου. Το θέμα της εργασίας θα αφορά το 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός 
προβλήματος με τη βοήθεια του λογισμικού που 
διδάχθηκε. (40%) 

 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, Κ. Καλοβρέκτης, Ν. Κατέβας, Εκδόσεις Τζιόλα (2014). 
 

• Ηλεκτρονικά Συστήματα Μετρήσεων, Κ. Καλοβρέκτης, Εκδόσεις Τζιόλα (2018). 
 

• LabVIEW για μηχανικούς, Κ. Καλοβρέκτης, Εκδόσεις Τζιόλα (2014). 
 

• Ηλεκτρικές μετρήσεις αισθητήρες: Αρχές λειτουργίας και σχεδιασμός των ηλεκτρονικών 
συστημάτων μέτρησης, Κ. Καλαϊτζάκης, Ε. Κουτρούλης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος (2010). 

 

• Μετρήσεις: Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων & Αισθητήρια, Ν. Σταθόπουλος, Εκδόσεις 
Αράκυνθος (2017). 
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ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72407 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Φυσική 
– Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72407/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα καλύπτει αρχικά τις βασικές έννοιες των αναλογικών και ψηφιακών μεθόδων μετάδοσης 
των σημάτων καθώς και τις εφαρμογές τους σε πρακτικά συστήματα. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• διακρίνει τα αναλογικά από τα ψηφιακά σήματα, 

• διακρίνει τους αναλογικούς και ψηφιακούς τρόπους μετάδοσης, 

• επιλέγει το κατάλληλο σύστημα διαμόρφωσης, 

• υλοποιεί κυκλωματικά τα θεωρητικά μοντέλα 
• αναλύει και να σχεδιάζει πρακτικά συστήματα τηλεπικοινωνιών 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72407/
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Γενικές Ικανότητες  

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στα συστήματα επικοινωνίας 

• Ανάλυση σημάτων και συστημάτων. 

• Μετάδοση δεδομένων (αναλογικών, ψηφιακών) σε βασική ζώνη. 

• Μετάδοση αναλογικών σημάτων με διαμόρφωση πλάτους, συχνότητας και φάσης. 

• Σύγχρονη φώραση. 

• Μετάδοση ψηφιακού σήματος με διαμόρφωση ASK, PSK, FSK, QPSK. 

• Τηλεπικοινωνιακός θόρυβος και επίδραση θορύβου στα συστήματα διαμόρφωσης 

• Απόδοση αναλογικών και ψηφιακών διαμορφώσεων 

• Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας και χρόνου. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών κ 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Π. Γ. Κωττής, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016. 

• Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Αθ.Κανάτας, Εκδόσεις Τζιόλα, 2018. 

• Σύγχρονες Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, B. P. Lathi – Z. Ding, 4th Ed, Εκδόσεις 
Τζιόλα, 2018 

• Digital Communications, 5th Edition, J. Proakis and M. Salehi, McGraw-Hill, 2018. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ LASER ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική των Laser ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Φυσική 
– Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82401/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί Επιλογή Κατεύθυνσης (ΕΚ) στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Φυσική –
Ηλεκτρονική» με στόχο την παρουσίαση βασικών εφαρμογών των λέιζερ σε διάφορα επιστημονικά 
πεδία (φασματοσκοπία, μη γραμμική οπτική, βιοφωτονική) και την ανάλυση των φυσικών αρχών στις 
οποίες στηρίζεται η κάθε εφαρμογή . 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

• Να γνωρίζει και να περιγράφει τις βασικές αλληλεπιδράσεις της ακτινοβολίας λέιζερ με 
την ύλη 

• Να εξηγεί τις αρχές της φυσικής που σχετίζονται με την κάθε εφαρμογή των λέιζερ. 

• Να αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά των πηγών που είναι απαραίτητα για την κάθε 
εφαρμογή 

• Να αντιλαμβάνεται, να εξηγεί και να αξιολογεί το είδος της πληροφορίας που παρέχει 
η κάθε τεχνική, τις συνθήκες εφαρμογής της και τα σχετικά πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. 

• Να συνθέτει την παραπάνω γνώση για να προτείνει την κατάλληλη τεχνική λέιζερ η 
οποία να μπορεί να εφαρμοστεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε διάφορες 
εφαρμογές πρακτικές ή/και διεπιστημονικής φύσης. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82401/
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• Να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων είτε 
ατομικά είτε σε αρμονική συνεργασία με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Διαχείριση πληροφορίας 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Εισαγωγή στη μη-γραμμική οπτική και τις εφαρμογές της: μη-γραμμική επιδεκτικότητα, μη-
γραμμική απορρόφηση και διάθλαση, παραγωγή δεύτερης και τρίτης αρμονικής, 
παραμετρική ενίσχυση, μη-γραμμικά οπτικά υλικά, ολοοπτικές διαδικασίες 

• Η σκέδαση των οπτικών ακτινοβολιών: Rayleigh, Mie, Raman, Brillouin. 

• Τεχνικές Φασματοσκοπίας με λέιζερ: Εισαγωγή (βασικές διατάξεις φασματοσκοπικής 
οργανολογίας, ανίχνευσης φωτονίων και ανίχνευσης ηλεκτρικών σημάτων), Πηγές λέιζερ 
για φασματοσκοπία, Φασματοσκοπία Φθορισμού Επαγόμενου από Λέιζερ (LIF), 
Φασματοσκοπία πολυ-φωτονικού ιονισμού (MPI), Φασματοσκοπία Raman, 
Φασματοσκοπία Υπερύθρου, Φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ 

• Συμβολομετρία 

• Βιοφωτονική: αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέιζερ με ιστό, εφαρμογές στην οπτική ιατρική 
διάγνωση, οπτική τομογραφία 

• Ψύξη ατομικών δεσμών με λέιζερ, οπτική παγίδευση 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση προσομοιώσεων βασισμένα σε Applets, Web 
Animations και video που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 

26  
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(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• B.E.A Saleh, M.C. Teich, “Fundamentals of Photonics”, Wiley. 

• W. Demtröder, , «Laser Spectroscopy - Basic Concepts and Instrumentation», Springer 2003 

• V.P. Gupta, “Molecular and laser Spectroscopy – Advances and Applications”, Elsevier, 2018 

• Α. Yariv, “Quantum Electronics”, Wiley 1989 

• Διάφορα άρθρα επισκόπησης από επιστημονικά περιοδικά 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82405 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμογές Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - 
Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82405/ / 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί κύριο μάθημα με στόχο τη γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών με τα 
ψηφιακά ηλεκτρονικά και τις εφαρμογές του. 
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει : Δυαδικά συστήματα, Άλγεβρα Boole και ψηφιακή λογική, ανάλυση 
και σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων, κυκλώματα μεσαίας κλίμακας ολοκλήρωσης και στοιχεία 
προγραμματιζόμενης λογικής, ανάλυση και σχεδίαση σύγχρονων και ασύγχρονων ακολoυθιακών 
κυκλωμάτων, ακολουθιακά ψηφιακά εξαρτήματα και τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα που 
υλοποιούν τα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την 
άλγεβρα Boole και την ψηφιακή λογική 

• αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές. 

• εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών 

κυκλωμάτων αναλύει συστήματα στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις αρχές λειτουργίας των βασικών ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων από τις οποίες υλοποιούνται τα ψηφιακά κυκλώματα 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82405/
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• αναπτύσσει δεξιότητες ώστε να σχεδιάζει και να ενσωματώνει τα ψηφιακά κυκλώματα 
σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου. 

• συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες του 
στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και την εκπόνηση εργασιών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Εισαγωγή στα δυαδικά συστήματα 

• Μετατροπή βάσης αριθμών & προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί 

• Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες 

• Συναρτήσεις Boole και απλοποιήσεις με τη μέθοδο του χάρτη 

• Υλοποίηση με πύλες NAND, NOR και XOR. Συνθήκες Αδιαφορίας 

• Συνδυαστική λογική. Διαδικασίες ανάλυσης & σχεδιασμού 

• Αθροιστές, Αφαιρέτες και Συγκριτές 

• Κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές και πολυπλέκτες 

• Μνήμη ROM και οι προγραμματιζόμενες λογικές PLA &PAL 

• Flip-Flops 

• Ανάλυση & Σχεδίαση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων 

• Καταχωρητές, μετρητές και ολισθητές. Μνήμη RAM 

• Ανάλυση & Σχεδίαση ασύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων 

• Βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα που υλοποιούν τα χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων 
ψηφιακών κυκλωμάτων . 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών κ 

26  
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Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Ψηφιακή Σχεδίαση, Mano Morris, Ciletti Michael, Εκδ. Παπασωτηρίου, 2018. 
• Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές, J. F. Wakerly, Εκδ. Κλειδάριθμος,2019 



128  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72408 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιατρική Φυσική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

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

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Φυσική 
– Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72408/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα έχει ως στόχο, την εισαγωγή των φοιτητών στις Εφαρμογές της Φυσικής των Ακτινοβολιών 

στην Ιατρική Διάγνωση και Θεραπεία, καθώς και στην Ακτινοπροστασία. 

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει: Ακτίνες Χ, αλληλεπίδραση φωτονίων και σωματιδίων με την ύλη, 
Δοσιμετρία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, Μέθοδοι και Όργανα Δοσιμετρίας, Φυσικές Αρχές Πυρηνικής 
Ιατρικής, Φυσικές Αρχές Ακτινοθεραπείας, Φυσικές Αρχές Ακτινοδιαγνωστικής, Αρχές Μαγνητική 
Τομογραφία, Στοιχεία Ακτινοβιολογίας, Στοιχεία Ακτινοπροστασίας. 

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει και τις αντίστοιχες εφαρμογές. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια: 

Θα είναι σε θέση να κατανοεί και να επεξηγεί: 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72408/
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1. Την λειτουργία των ιατρικών συσκευών και μονάδων (π.χ. μαγνητική και αξονική τομογραφία, 
γραμμικός επιταχυντής,, κ.α.) με την βοήθεια βασικών φαινομένων όπως παραγωγή 
ακτινοβολίας, μαγνητικές ιδιότητες ατόμων, ραδιενέργεια, κ.α.). 

2. Τις βασικές Αρχές και λειτουργικές διαδικασίες της Πυρηνικής Ιατρικής, Ακτινοδιαγνωστικής και 
Ακτινοβιολογίας. 

3. Τις βασικές έννοιες, αρχές και νόμους που σχετίζονται με την Ακτινοπροστασία. 

4. Την αναγκαιότητα της Διασφάλισης Ποιότητας στις Ιατρικές Ακτινικές Πρακτικές. 

5. Θα κατανοεί το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την χρήση των ακτινοβολιών, τους κινδύνους από 
την χρήση ακτινοβολιών στο προσωπικό και τους ασθενείς του νοσοκομείου, τον χειρισμό της 
ακτινοβολίας για ιατρικούς λόγους με ασφάλεια για προσωπικό και ασθενείς, πρόληψη και 
διαχείριση ατυχημάτων. 

6. Θα εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. 

7. Θα αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της καθημερινής 
πραγματικότητας. 

8. Θα εργάζεται με ασφάλεια σε κλινικό περιβάλλον και θα ακολουθεί οδηγίες. 

Θα χειρίζεται τον βασικό εξοπλισμό εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής. 

Θα αντιλαμβάνεται τα εργαστηριακά λάθη και να αναγνωρίζει τις πηγές τους. 

Θα συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες του στην 
επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και την εκπόνηση εργασιών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αλληλεπιδράσεις γ και Χ φωτονίων, φορτισμένων σωματιδίων και νετρονίων με την ύλη 

Αλληλεπιδράσεις γ και Χ φωτονίων, φορτισμένων σωματιδίων και νετρονίων με την ύλη. 

Δοσιμετρία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 

Πηγές και πεδία ακτινοβολιών. Μεταφορά / Μετατροπή / Εναπόθεση και Απορρόφηση ενέργειας. 
Ηλεκτρονική Ισορροπία. Ανίχνευση ακτινοβολίας 

Μέθοδοι και Όργανα Δοσιμετρίας 
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Ανιχνευτές Ιοντιζουσών ακτινοβολιών με αέριο. Θερμιδόμετρα. Χημική Δοσιμετρία. Δοσιμετρία 
φωταύγειας, θερμοφωταύγειας. Δοσιμετρία με ανιχνευτές σπινθηρισμών, πήκτες και με 
ημιαγωγούς. Ανιχνευτές νετρονίων. Δοσίμετρα προσωπικού. 

Φυσικές Αρχές Πυρηνικής Ιατρικής 

Όργανα μέτρησης. Ραδιοφάρμακα. Γάμμα –κάμερα. Τομογραφική γ-Camera και Camera PET. 
Θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής. In-vtro Πυρηνική Ιατρική. 

Φυσικές Αρχές Ακτινοθεραπείας 

Σκοπός και Μέθοδοι της Ακτινοθεραπείας. Βασικές παράμετροι ακτινοβολήσεως με δέσμες 
φωτονίων, ηλεκτρονίων, πρωτονίων. Ακτινοβόληση με εξωτερικές δέσμες φωτονίων. 
Βραχυθεραπεία. Παραδείγματα Ακτινοθεραπείας. Ειδικές θεραπείες. 

Φυσικές Αρχές Ακτινοδιαγνωστικής 

Ακτινογραφία. Ψηφιακή Ακτινολογία. Ακτινοσκόπηση. Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία 

Στοιχεία Ακτινοβιολογίας 

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας – βιολογικής ύλης. Ακτινοβόληση ανθρώπινου ιστού. 

Αρχές Μαγνητική Τομογραφίας 

Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR) και απεικόνιση (MRI). 

Στοιχεία Ακτινοπροστασίας – Νομικά Θέματα 

Αρχές Αιτιολογίας και Βελτιστοποίησης Ακτινοπροστασίας. Ποσότητες και μονάδες δοσιμετρίας 
στην Ακτινοπροστασία. Ακτινοβόληση από φυσικές και τεχνητές πηγές. Σύστημα Ακτινοπροστασίας. 
Αρμοδιότητες και Υπευθυνότητες Διαπιστευμένου Προσωπικού. 

Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες 

Τηλεπικοινωνία (4G, 5G, TV, κ.α.). Ιατρικέ χρήσεις. Ακτινοπροστασία. 

Περιβαλλοντική Ακτινοπροστασία 

Υπεριώδης Ακτινοβολία, Ραδόνιο. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Physics Applets & Shockwave 

Animations που βοηθούν την κατανόηση. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο,   Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας 
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 
κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 
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δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%). 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

1. Κάππας Κ & Θεοδώρου Κ, Ακτινοβολίες και Ακτινοπροστασία, Α’ και Β’ τόμος, Broken Hill Eds, 2018 

2. Γεωργίου & συν. 2014, Γεωργίου Ε & συν, Διαγνωστικές & Θεραπευτικές εφαρμογές των 
ακτινοβολιών, Εκδ. Broken Hill Pub, 2014, 

3. Γεωργούλιας Π, Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής, Εκδόσεις Παν/μιο Θεσσαλίας, 2010 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Physics in Medicine and Biology 

• Medical Physics 

• Physica Medica 

• Radiotherapy and Oncology 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οπτοηλεκτρονική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Φυσική 
– Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72402/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί Επιλογή Κατεύθυνσης (ΕΚ) στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Φυσική –
Ηλεκτρονική» με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στις βασικές 
τεχνολογίες της Οπτοηλεκτρονικής και των Φωτονικών διατάξεων. 
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει την διάδοση του φωτός σε ισότροπα και ανισότροπα υλικά καθώς και 
σε κυματοδηγούς και οπτικές ίνες. Επίσης αναλύονται το ηλεκτρο-οπτικό και ακουστο-οπτικό 
φαινόμενο και οι βασικές φωτονικές και οπτοηλεκτρονικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις 
οπτικές επικοινωνίες (διαμορφωτές, οπτικοί ενισχυτές, φωρατές, οπτικά φίλτρα κλπ). 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

• Να γνωρίζει τις βασικές αρχές και τους νόμους που διέπουν την τεχνολογία των 
οπτοηλεκτρονικών διατάξεων που χρησιμοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο της 
φωτονικής και στις οπτικές επικοινωνίες. 

• Να περιγράφει και να εξηγεί τη λειτουργία των διατάξεων αυτών και τις απαιτούμενες 
δομές για την υλοποίησή τους 

• Να κατανοεί σε βάθος τους νόμους που σχετίζονται με τη διάδοση του φωτός σε 
ισότροπα και ανισότροπα υλικά και κυματοδηγούς διαφόρων τύπων. 

• Να συνδυάζει λειτουργίες και δομικά στοιχεία για να σχεδιάζει συστήματα με 
δεδομένες προδιαγραφές. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72402/
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• Να εφαρμόζει τους σχετικούς μαθηματικούς νόμους για την επίλυση των προβλημάτων 

• Να αντιλαμβάνεται κριτικά τις σύγχρονες τάσεις στο επιστημονικό πεδίο της 
Φωτονικής και τη διασύνδεσή τους με την επιστήμη του Φυσικού. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Διάδοση φωτός σε ισότροπα και ανισότροπα υλικά 

• Διάδοση φωτός σε Οπτικές Ίνες: Ρυθμοί (τρόποι) διαδόσεως, διασπορά και διαπλάτυνση 
οπτικών παλμών, μη γραμμικά φαινόμενα, αντιστάθμιση για την διασπορά της ταχύτητας 
ομάδας. Τύποι και δομές οπτικών ινών και εφαρμογές 

• Διάδοση του φωτός σε Οπτικούς Κυματοδηγούς: Ρυθμοί διαδόσεως, θεωρία συζευγμένων 
ρυθμών 

• Ηλεκτρο-οπτικό και ακουστο-οπτικό φαινόμενο και εφαρμογές 

• Διαμόρφωση της οπτικής ακτινοβολίας 

• Ζεύκτες, φίλτρα 

• Ανιχνευτικές διατάξεις φωτονίων 

• Θεωρία οπτικής ενίσχυσης & οπτικοί ενισχυτές: ενισχυτής οπτικής ίνας με προσμίξεις 
Ερβίου/Υτερβίου, ενίσχυση σε ημιαγώγιμα μέσα 

• Λέϊζερ Κβαντικών Φρεατίων και Κουκκίδων, λέιζερ κάθετης κοιλότητας επιφανειακής 
εκπομπής 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση προσομοιώσεων βασισμένα σε Applets, Web 
Animations και video που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 

26  
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(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• M. Young, “Οπτική και Λέιζερ”, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ. [ISBN: 978-960-254-675-8], 
Κωδ. Eudoxus: 20200 

• SINGH, J., Οπτοηλεκτρονική (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 2015, Κωδ. Eudoxus: 
50655998 

• Αλεξανδρής Αλέξανδρος, «Οπτοηλεκτρονική», Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-234-3 
Κωδ. Eudoxus: 18549083 

• WILSON J., HAWKES F.B.J., «Οπτοηλεκτρονική: Μια εισαγωγή», (μεταφρασμένο), 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, 2007, Κωδ. Eudoxus: 20206 

• B.E.A Saleh, M.C. Teich, “Fundamentals of Photonics”, Wiley. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82406 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σήματα και Συστήματα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - 
Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82406/ / 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα  

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί κύριο μάθημα με στόχο τη γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές 
αρχές για την ανάλυση και το σχεδιασμό σημάτων και συστημάτων. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τα σήματα 
και τα συστήματα 

• αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις αρχές λειτουργίας των βασικών σημάτων 

• εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων 

• αναλύει συστήματα στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας 

• χρησιμοποιεί για την ανάλυση και το σχεδιασμό τα υπολογιστικά εργαλεία σε Matlab. 

Γενικές Ικανότητες  

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82406/


136  

τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Εισαγωγή στα σήματα 

• Εισαγωγή στα συστήματα-Γραμμικά, χρονικά αναλλοίωτα συστήματα 

• Συνέλιξη διακριτού και συνεχούς χρόνου 

• Σειρά Fourier: Αναπαράσταση περιοδικών σημάτων 

• Μετασχηματισμός Fourier συνεχούς και διακριτού χρόνου 

• Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων 

• Μετασχηματισμός Laplace 

• Σήματα και συστήματα μετασχηματισμού Ζ 

• Χρήση Matlab στην ανάλυση και σχεδιασμό σημάτων & συστημάτων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών κ 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση  Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία, 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
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Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

- Επίλυση προβλημάτων 
 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Μπερμπερίδης και Λ. Κοφίδης, Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και 
Συστημάτων, Τυπωθήτω, Αθήνα 2003 

• A.V. Oppenheim, A.S. Willsky and S. Hamid Nawab, Σήματα και Συστήματα, Γρηγόριος 
Χρυσοστόμου Φούντας, Αθήνα 2011 

• Α. Παλαμίδης και Α. Βελώνη, Σήματα και συστήματα με Matlab, Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα 
2008 

•  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82410 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Φυσική 
– Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82410/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί Επιλογή Κατεύθυνσης (ΕΚ) στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Φυσική –
Ηλεκτρονική» με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στις βασικές 
έννοιες της θεωρίας των γραμμικών συστημάτων ελέγχου, παρέχοντας τις βασικές δεξιότητες για την 
ανάλυση τον σχεδιασμό και την κατανόηση των εφαρμογών τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος αυτόματου ελέγχου. 

• Να περιγράφουν και να αναλύουν συστήματα ελέγχου με χρήση της συνάρτησης 
μεταφοράς, των εξισώσεων κατάστασης και των διαγραμμάτων ροής 

• Να κατανοούν τις έννοιες της κρουστικής και βηματικής απόκρισης συστημάτων και να 
χρησιμοποιούν τεχνικές μετασχηματισμού Laplace για τον υπολογισμό τους 

• Να προσδιορίζουν τη μόνιμη και μεταβατική απόκριση συστημάτων πρώτης και 
δεύτερης τάξης 

• Να κατανοούν τα βασικά κριτήρια ποιότητας ενός συστήματος ελέγχου (ταχύτητα 
απόκρισης, ευστάθεια, ακρίβεια, ευαισθησία). 

• Να χρησιμοποιούν τις τεχνικές ελέγχου ευστάθειας των συστημάτων (Ruth- Hurwitz, 
Γ.Τ. ριζών, διαγράμματα Bode, Nyquist κλπ) 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82410/
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• Να σχεδιάζουν απλά συστήματα ελέγχου και να μπορούν να κάνουν χρήση ελεγκτών 
PID. 

• Να χρησιμοποιούν λογισμικά προσομοίωσης και ανάλυσης συστημάτων ελέγχου 

(Matlab/Simulink, Octave) 
•  

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Εισαγωγή στα συστήματα ελέγχου, μετασχηματισμός Laplace, Συνάρτηση Μεταφοράς, 
ανοιχτά και κλειστά συστήματα, ανάδραση, διαγράμματα βαθμίδων και τεχνικές 
απλοποίησης, διαγράμματα ροής σήματος,. 

• Ανάλυση συστημάτων στο πεδίο του χρόνου, απόκριση, μελέτη συστημάτων πρώτης και 
δεύτερης τάξης, χαρακτηριστικά μεταβατικής και μόνιμης κατάστασης 

• Ευαισθησία συστημάτων, ευστάθεια συστημάτων, κριτήρια ευστάθειας (Routh, Hurwitz, 
Γ.Τ.Ρ) 

• Περιγραφή στο Χώρο Κατάστασης. 

• Ανάλυση Συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας, κριτήρια ευστάθειας Bode, Nyquist 

• Ελεγκτές PID 

• Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου 

• Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων με χρήση λογισμικού (Matlab, Simulink, Octave). 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint 
Χρήση λογισμικού προσομοιώσεων συστημάτων ελέγχου 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
εργαστηριακών μετρήσεων 

26  

 



140  

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 σε μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου», Dorf Richard C., Bishop Robert H, Εκδόσεις 
Τζιόλα, 2017 

• «Εφαρμοσμένος Έλεγχος: Αρχές, Ανάλυση και Ανάπτυξη με Matlab, Simulink και LabVIEW», 
Φούρλας Γεώργιος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016 

• «Συστήματα αυτόματου ελέγχου», Μαλατέστας Παντελής Β., Εκδόσεις Τζιόλα, 2017. 

• «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου», J. J Distefano, A. R. Stubberud, I. J. Williams, Εκδόσεις 
Τζιόλα. 

• “Automatic Control Systems”, Kuo, B.C., Prentice-Hall Inc. 

• «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου», Βελώνη Αναστασία, Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος, 
Εκδόσεις Τζιόλα 2017, ISBN: 978-960-418-699-0 

• «Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου», Αναστασία Βελώνη, Εκδόσεις Τζιόλα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ & ΤeraΗz 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82403 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Μικροκυμάτων & TeraHertz 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Εφαρμοσμένη Φυσική - 
Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82403/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα καλύπτει αρχικά τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη δημιουργία, διάδοση και 
αλληλεπίδραση με την ύλη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (ΗΜ) σε μικροκυματικές και THz 
συχνότητες. Θα αναλυθούν τα θεωρητικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των ΗΜ σε 
μικροκυματικές και THz συχνότητες και θα περιγραφούν θέματα σύγχρονης τεχνολογίας. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• εφαρμόζει τα θεωρήματα του ηλεκτρομαγνητισμού σε μικροκυματικές και THz 
συχνότητες, 

• εκτιμά τη συμπεριφορά και αλληλεπίδραση με την ύλη των ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων, 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις αρχές και τους νόμους που διέπουν τα φαινόμενα 
που εμφανίζονται στη διάδοση των κυμάτων σε μικροκυματικές και THz συχνότητες, 

• γνωρίζει τη βασική θεωρία των μεταϋλικών και τις εφαρμογές τους στις μικροκυματικές 
και THz συχνότητες. 

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

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82403/
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Στοιχεία Ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας 

• Θεωρία γραμμών μεταφοράς. 

• Κυματοδηγοί και μικροκυματικοί συντονιστές. 

• Μικροκυματικά κυκλώματα και διατάξεις. 

• Μικροκυματικές πηγές & ενισχυτές. 

• Παραγωγή και ανίχνευση κυμάτων ΤΗz 

• Φασματοσκοπία THz και απεικόνιση 

• Αλληλεπίδραση ΤHZ κυμάτων με την ύλη 

• Ειδικό θέμα: Μεταϋλικά σε μικροκυματικές & ΤΗz συχνότητες 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών κ 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
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Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

- Επίλυση προβλημάτων 
 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Μικροκύματα-Θεωρία και Εφαρμογές, Τ. Β. Γιούλτσης & Ε. Ε. Κριεζής Εκδόσεις Τζιόλας, 2017. 

• Μικροκύματα, R. Ε. Collins (Μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλας, 2005. 

• Microwave Engineering, D. M. Pozar, John Wiley and Sons Inc., 2005. 

• Principles of Terahertz Science and Technology, Y.-S. Lee, Springer, 2009. 

• Introduction to THz Wave Photonics, X.-C. Zhang & J. Xu, Springer, 2010 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72409 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική της Ατμόσφαιρας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Φυσική 
– Ηλεκτρονική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72409/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή γνώσεις και εργαλεία για την κατανόηση των μηχανισμών που 
διέπουν τη Φυσική Ατμόσφαιρας. Ειδικότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο 
φοιτητής θα είναι σε θέση: 
• να γνωρίζει τη σύσταση και δομή της ατμόσφαιρας της Γης καθώς και των πλανητών και δορυφόρων 
του Ηλιακού Συστήματος, δηλ. κατανομές και μεταβολές στο χώρο και το χρόνο τόσο των διαφόρων 
συστατικών της, όσο και των βασικών φυσικών παραμέτρων της (πίεσης, πυκνότητας, θερμοκρασίας), 
• να γνωρίζει τις φυσικές και δυναμικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα 
• να προσδιορίζει και να εξηγεί τις παραμέτρους που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση των φυσικών 
και δυναμικών διεργασιών, 
• να γνωρίζει τις θερμοδυναμικές διαδικασίες στην ατμόσφαιρα, 
• να υπολογίζει την ενεργό θερμοκρασία του συστήματος Γη – Ατμόσφαιρας, 
• να περιγράφει το σύστημα Γη – Ατμόσφαιρα, 
• να αναγνωρίζει τους μηχανισμούς και τις παραμέτρους που καθορίζουν τη διάδοση της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, 
• να υπολογίζει το ισοζύγιο ακτινοβολίας στην κορυφή της ατμόσφαιρας, στην επιφάνεια της Γης 
καθώς και την καθ’ ύψος κατανομή, 
• να γνωρίζει πως οργανώνεται και λειτουργεί το κλιματικό σύστημα της Γης, 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72409/
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• να κατανοεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να εξηγεί αλλαγές στο ισοζύγιο ακτινοβολίας και 
στο ενεργειακό ισοζύγιο, 
• να γνωρίζει τις πλανητικές κινήσεις (μεγάλης κλίμακας) στην ατμόσφαιρα, 
• να κατανοεί τις δυνάμεις που ενεργούν σε μία αέρια μάζα και να περιγράφει τη γεωστροφική 
ισορροπία, 
• να περιγράφει το θερμικό άνεμο και να σχεδιάζει τις δυνάμεις που ενεργούν σε μία αέρια μάζα, 
• να προσαρμόζει τις δυνάμεις που ενεργούν σε μία αέρια μάζα που περιστρέφεται, 
•να γνωρίζει τις αρχές και κριτήρια που διέπουν την ευστάθεια/αστάθεια της ατμόσφαιρας, καθώς 
και τις συνέπειες που προκαλούν, 
• να κατανοεί τους φυσικούς, δυναμικούς και χημικούς μηχανισμούς που καθορίζουν τη 
συγκέντρωση του όζοντος στη στρατόσφαιρα, 

• να εντοπίζει φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να τα ερμηνεύει 
• να προσδιορίζει τη σχέση ηλιακών και γήινων φαινομένων, 
• να εξηγεί τα φαινόμενα της ιονόσφαιρας, 
• να κατανοεί τον ρόλο της κοσμικής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, 
• να σχηματίζει ολοκληρωμένη αντίληψη για τις πλανητικές ατμόσφαιρες και τη λειτουργία τους, 
• να γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των οργάνων μέτρησης των βασικών ατμοσφαιρικών 
παραμέτρων, της πίεσης (βαρόμετρο), της θερμοκρασίας (θερμόμετρο), της υγρασίας (υγρόμετρο) 
και του ανέμου (ανεμόμετρο), 
• να εξοικειώνεται με τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 

απαραίτητων μεθόδων και επιστημονικών εργαλείων 

• Εφαρμογή συνδυαστικών βασικών γνώσεων σε ειδικά πεδία 

• Εκτίμηση και επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 

• Προσδιορισμός σχέσης Φυσικής της Ατμόσφαιρας με θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 

και επιστήμες υγείας. 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής, αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής 

σκέψης 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και αντιμετώπιση των ανθρωπογενών επιπτώσεων σε 

αυτό. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
• Ενότητα 1 (ώρες 3): Προέλευση, σύσταση και φυσικές ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Έκφραση της ποσότητας των συστατικών στην ατμόσφαιρα. Ισορροπία στη σύσταση των 

αερίων συστατικών. Διαφυγή αερίων στο διάστημα. Ιονόσφαιρα. Ασκήσεις. 

• Ενότητα 2 (ώρες 3): Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας: Νόμοι των αερίων. Μεταβολή της 

πυκνότητας και πίεσης με το ύψος. Υδροστατική εξίσωση. Απλά ατμοσφαιρικά υποδείγματα. 

Αδιαβατικές διεργασίες. Υψομετρική κλίμακα της πίεσης. Υδροστατική εξίσωση για 

διαφορετικά συστατικά. Διαχωρισμός αερίων συστατικών. Ατμοσφαιρικές περιοχές. 

Ασκήσεις. 



146  

• Ενότητα 3 (ώρες 3): Φύση και χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας του Ήλιου, της Γης και της 

ατμόσφαιρας. Ακτινομετρικά μεγέθη. Εφαρμογή των νόμων του μέλανος σώματος. Εκπομπή 

ακτινοβολίας από πραγματικό σώμα. Ενεργός θερμοκρασία. Ασκήσεις. 

• Ενότητα 4 (ώρες 3): Βασικές αρχές της διάδοσης μονοχρωματικής ακτινοβολίας στην 

ατμόσφαιρα (απορρόφηση - σκέδαση). Οπτικό βάθος. Μεταβολή της απορρόφησης 

ακτινοβολίας με το ύψος. Θεωρία του Chapman. Οζονόσφαιρα. Ασκήσεις. 

• Ενότητα 5 (ώρες 3): Ισορροπία ηλιακής – γήινης ακτινοβολίας. Το ατμοσφαιρικό φαινόμενο 

του θερμοκηπίου και η διατάραξή του. Ο ρόλος των νεφών και αερολυµάτων στην µεταφορά 

ηλιακής ακτινοβολίας. Ασκήσεις. 

• Ενότητα 6 (ώρες 3): Εξίσωση της κίνησης αέριας μάζας. Δυνάμεις σε περιστρεφόμενο 

σύστημα. Δύναμη βαροβαθμίδας, Φαινόμενες δυνάμεις. Ειδικά συστήματα συντεταγμένων. 

Ασκήσεις. 

• Ενότητα 7 (ώρες 3): Γεωστροφικός άνεμος. Θερμικός άνεμος. Γενική κυκλοφορία της 

ατμόσφαιρας. Στοιχεία οργανολογίας. Ασκήσεις. 

• Ενότητα 8 (ώρες 3): Ενεργειακές εξισώσεις κατά την κίνηση αέριας μάζας. Εξίσωση της 

συνέχειας. Κατακόρυφος άνεμος. Ασκήσεις. 

• Ενότητα 9 (ώρες 3): Μέθοδος των διαταραχών. Ατμοσφαιρικά κύματα. Στροβιλισμός. 

Ορογραφικά κύματα. Κύματα Rossby. Ασκήσεις. 

• Ενότητα 10 (ώρες 3): Εισαγωγή. Κλίμακες περιβαλλοντικών προβλημάτων. Φωτοχημική 

ρύπανση αστικών περιοχών: Αίτια, χαρακτηριστικά, επιπτώσεις. Ασκήσεις. 

• Ενότητα 11 (ώρες 3): Περιφερειακή ρύπανση - όξινη απόθεση: Γενικά. Φυσικοχημικές 

διεργασίες περιφερειακής ρύπανσης. Επιπτώσεις στα δάση και στις καλλιέργειες, στα 

υδατικά οικοσυστήματα και στα κτίρια. Μεγάλης κλίμακας μεταφορά αέριων ρύπων στην 

Ευρώπη. 

• Ενότητα 12 (ώρες 3): Κλιματική αλλαγή: Εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Ο ρόλος των 

Αιωρούμενων Σωματιδίων. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μελλοντικές προβολές. 

Διεθνείς συνθήκες. Άσκηση. 

• Ενότητα 13 (ώρες 3): Πλανητικές ατμόσφαιρες. Σύσταση, διαστρωμάτωση, φυσικές και 

χημικές διεργασίες. Ζώνες ακτινοβολίας και Μαγνητόσφαιρα. Κοσμική ακτινοβολία και 

ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα. Σύγκριση με τη γήινη ατμόσφαιρα. Η περίπτωση του 

Τιτάνα. Ασκήσεις. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο, πρόσωπο με πρόσωπο ή εξ 

αποστάσεως με χρήση Η/Υ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Διαφανειών, προσομοιώσεων, 
επίδειξης μοντέλων, εικονικών πειραμάτων που βοηθούν 
την κατανόηση. 

Υποστήριξη   Μαθησιακής   διαδικασίας   μέσω   της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
ασκήσεων, μελετών και 
άρθρων 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

• Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική) 

• Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική) 

• Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική) 
 

Σημείωση: κατά την διάρκεια του μαθήματος διανέμονται 
φύλλα εργασίας ασκήσεων και εκπόνηση εργασίας για την 
εκτίμηση της προόδου των φοιτητών/φοιτητριών στην 
κατανόηση του αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Εισαγωγικά μαθήματα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας, Χ. Ζερεφού (2008), Εκδόσεις 

Παπασωτηρίου Κωδικός στον Εύδοξο [9636]. 

• Κατσαφάδος, Π., Μαυροματίδης, Η., 2015. Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την 

κλιματική αλλαγή. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3708. 

• Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας, Μ. Λαζαρίδης (2010), Εκδόσεις Α. Τζιόλα 

& Υιοί Α.Ε. Κωδικός στον Εύδοξο [18548841]. 

• Aτμόσφαιρα, Κ. Βαρώτσος, Εκδ. Συμμετρία, 2008, ISBN 978-960-266-307-3 

• Ειδικά κεφάλαια Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας, Κ. Βαρώτσος, Εκδ. Συμμετρία, 2014, 

ISBN 978-960-11-0029-6 

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη 

• Φυσική της Ατμόσφαιρας, Β. Δ. Κατσούλης και Ν. Χατζηαναστασίου, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων (2006). 

• Εισαγωγή στην Ατμοσφαιρική Φυσική, Χ. Χαλδούπης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΠΟΣ, 2016. 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 

• ATMOSPHERE, 

• METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS, 

• THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 
• JOURNAL OF ATMOSPHERIC SCIENCES 

http://hdl.handle.net/11419/3708
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΤΗΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ 

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΙI 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71111 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής / 

Κατεύθυνση Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71101/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με δημιουργία, δομή και εξέλιξη αστέρων, 
διάδοση ακτινοβολίας και φυσική των αστρικών ατμοσφαιρών. Επιπλέον παρουσιάζεται η φυσική των 
συμπαγών αστροφυσικών αντικειμένων (λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων και μελανές οπές) καθώς και των 
υπερκαινοφανών. 
 

• Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζει τον τρόπο που οι βασικοί νόμοι της Φυσικής διέπουν την γέννηση, δομή και εξέλιξη 

• των αστέρων. 

• Να αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ αστέρων της Κύριας Ακολουθίας και των Ερυθρών Γιγάντων. 

• Να προσδιορίζει φασματικούς τύπους αστέρων. 

• Να υπολογίζει αστρικά φάσματα με την βοήθεια των εξισώσεων διάδοσης ακτινοβολίας. 

• Να διακρίνει τις διαφορές στην εξέλιξη των αστέρων μικρής και μεγάλης μάζας 

• Να κατανοεί τις διαφορές λευκών νάνων, αστέρων νετρονίων και μελανών οπών. 

• Να αναπτύσσει κριτική αντίληψη για τις φυσικές διεργασίες στους αστέρες. 
• Να εξηγεί αστροφυσικά φαινόμενα ως εφαρμογή των βασικών φυσικών νόμων. 

Γενικές Ικανότητες 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71101/
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• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Καταμερισμός εργασιών 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
• Υλοποίηση επιστημονικών εργασιών 
• Διαχείριση χρόνου και προθεσμιών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 
• Σεβασμός στο Φυσικό περιβάλλον 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Αστρικές ατμόσφαιρες. 
• Εξίσωση διάδοσης ακτινοβολίας – Συνεχή και γραμμικά φάσματα. 
• Εσωτερικό των αστέρων. 
• Αστρική γέννηση. 
• Εξέλιξη αστέρων μικρής και μεγάλης μάζας. 
• Θάνατος των αστέρων: λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων, υπερκαινοφανείς, μελανές οπές. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διαλέξεις στο αμφιθέατρο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό λογισμικό 
Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  

Προσωπική μελέτη, μελέτη 
βιβλιογραφίας 

72  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές εξετάζονται και αξιολογούνται γραπτά στο τέλος του 
εξαμήνου. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• «Αστροφυσική ΙI», Frank Shu, 2009, ISBN: 978-960-7309-17-4, Εκδότης: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 282 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ , CARROLL W BRADLEY, OSTLIE A. DALE, ΙSBN13 
9789600122305, Εκδότης GUTENBERG, 2021 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 81103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κβαντική Μηχανική ΙΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-81103/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί Υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης «Θεωρητική Φυσική, Αστροφυσική» με 
στόχο την εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στις βασικές έννοιες της Κβαντική 
θεωρίας των συνθέτων συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται η κβαντική περιγραφή 
των συνθέτων συστημάτων, ο ρόλος των συμμετριών, η σκέδαση, η κβαντική περιγραφή των 
ανοικτών συστημάτων, και θέματα σχετικά με την θεωρία μέτρησης στην κβαντομηχανική όπως και 
σχετικές εφαρμογές της θεωρίας. 

 

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζουν, περιγράφουν και αναλύουν σύνθετα κβαντικά συστήματα 

• Να κατανοούν βασικές ιδέες κβαντικής πληροφορίας και υπολογισμού 

• Να κατανοούν τον ρόλο της συμμετρίας στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν 
απλά και σύνθετα κβαντικά συστήματα 

• Να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της σκέδασης για την επίλυση προβλημάτων της 
σχετικής γνωστικής περιοχής 

• Να περιγράφουν και να αναλύουν ανοικτά κβαντικά συστήματα 

• Να κατανοούν βασικές έννοιες και μοντέλα που αναφέρονται στις κβαντικές θεωρίες 
μέτρησης 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-81103/
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• Να χρησιμοποιούν λογισμικά προσομοίωσης στην περιγραφή και την ανάλυση των 
κβαντικών συστημάτων όλων των προηγουμένων κατηγοριών. 

 
Και τελικά το σπουδαιότερο από τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελεί η εκπαίδευση φοιτητών και 
φοιτητριών σε τεχνικές επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων της Κβαντομηχανικής. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες 

• Διαχείριση πληροφορίας 

• Αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες 

• Ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών και εξαγωγή τελικών αποτελεσμάτων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Οι βασικές αρχές της κβαντικής θεωρίας. 

• Η κβαντική περιγραφή σύνθετων συστημάτων: εναγκαλισμός, ανισότητες Μπελ, θεώρημα 
μη επικοινωνίας και μη αντιγραφής, κβαντική τηλεμεταφορά. Βασικές ιδέες κβαντικής 
πληροφορίας και υπολογισμού. 

• Συμμετρίες στην κβαντική θεωρία, θεώρημα του Βίγκνερ, αντιστροφή χρόνου και χώρου, 

ομάδα Γαλιλαίου και μοναδιαίες αναπαραστάσεις της. 

• Σκέδαση: μέθοδος μερικών κυμάτων, οπτικό θεώρημα, προσέγγιση Born. 

• Κβαντική θεωρία ανοικτών συστημάτων, η εξίσωση Lindbland, εφαρμογή στην οπτική 

εξίσωση μάστερ και την αυθόρμητη εκπομπή ατόμων, αποσυμφωνία (decoherence) λόγω 

περιβάλλοντος. 

• Κβαντική θεωρία μέτρησης: το μοντέλο του von Neumann, μετρήσεις με ύστερη επιλογή, το 

πρόβλημα της μέτρησης. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint 
Χρήση λογισμικού προσομοιώσεων 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  
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(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Μελέτη και ανάλυση με 
την βοήθεια και 
προσομοιώσεων στο 
εργαστήριο Η/Υ σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

20  

Αυτοτελής Μελέτη 52  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 
Σημείωση: κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του αντικειμένου 

  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Σ. Τραχανάς, Κβαντομηχανική ΙΙ & ΙΙΙ. 
S. Gasiorowicz: Κβαντική Φυσική. 
S. Weinberg: Lectures on Quantum Mechanics. 
Κ. Ταμβάκης: Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική. 
J. J. Sakurai, Advanced Quantum Mechanics. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & 

ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εργαστήριο Κατεύθυνσης Θεωρητική Φυσική & 
Αστροφυσική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Εργαστήριο 3  

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Κατεύθυνση Θεωρητικής Φυσικής 
& Αστροφυσικής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71102/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αυτό είναι εργαστηριακό και αναφέρεται στις θεματικές περιοχές της Αστροφυσικής. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• αναλύει τα αποτελέσματα των αστρονομικών παρατηρήσεων και να παρουσιάζει τα 
δεδομένα με τη χρήση γραφικών παραστάσεων και πινάκων 

• υπολογίζει τις τιμές των αστρονομικών μεγεθών τα οποία εμπλέκονται σε κάθε 
παρατήρηση καθώς και τα αντίστοιχα σφάλματά τους 

• αξιολογεί τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων σε σχέση με τους αντίστοιχους νόμους 

της Αστροφυσικής 

• προσδιορίζει τα σφάλματα των αστρονομικών οργάνων που χρησιμοποιεί καθώς και 

τα όρια λειτουργίας τους. 

• αναγνωρίζει τα όργανα παρατήρησης και τα μεγέθη τα οποία μετρούν. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71102/
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• εκτελεί αστρονομικές παρατηρήσεις και να συλλέγει τα πειραματικά δεδομένα. 

• υποστηρίζει και να διατυπώνει τα συμπεράσματά του σε γραπτή εργασία. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 
• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 

απαραίτητων τεχνολογιών. 

• Λήψη αποφάσεων. 
• Αυτόνομη Εργασία. 

• Ομαδική Εργασία. 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το εργαστηριακό αυτό μάθημα παρέχει στο φοιτητής / τρια τη θεωρητική περιγραφή και 
την πειραματική εξάσκηση σε θεματικές περιοχές της Αστροφυσικής που καλύπτονται από 
τις παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις: 

 
• Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική. Θεωρία Εργαστηριακών Ασκήσεων. 

• Βασικά χαρακτηριστικά των οπτικών τηλεσκοπίων. Εκμάθηση και χρήση α) 
Οπτικού κατοδιοπτρικού τηλεσκοπίου Planewave CDK 17inch και β) Ηλιακού 
τηλεσκοπίου Lund 80mm. 

• Ουρανογραφία με χρήση συστήματος πλανηταρίου και των ειδικών 
προγραμμάτων εκμάθησης του ουράνιου θόλου STARYNIGHT και STELARIUM. 

• Ηλιακή φυσική, λήψη και μελέτη σημάτων ηλιακού ανέμου ηλιόσφαιρας 
στέμματος εκλάμψεων και ραδιοφασματικων τύπων CME’S με χρήση καμερών 
CMOS στο LUND SOLAR TELESCOPE , στο φάσμα του Η. 

• Λήψη video time-lapse ηλιακής δραστηριότητα και μελέτης ηλιακού ανέμου και 
νηματοειδών επικαλύψεων. 

• DEEP FIELD-SPACE φωτογράφηση με CCD , εύρεση γαλαξιών , νεφελωμάτων , 
αστρικών σμηνών , υπερκαινοφανών , κομητών κτλ. 

• Εξωπλανητικά συστήματα με χρήση CCD και χρήση κόκκινου φωτομετρικού 
φίλτρου, καμπύλες φωτεινότητας και αρχές φωτομετρίας . 

• Βασικά χαρακτηριστικά ραδιοτηλεσκοπίων – To Ελληνικό Ραδιοτηλεσκόπιο 

THERMOpYlae Συστήματα αστρονομικών δεκτών ραδιοτηλεσκοπίων. Ο Δέκτης 

του THERMOpYlae. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint 
Χρήση λογισμικού προσομοιώσεων 
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-Class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 13  

Εργαστήριο 36  

Ατομική Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας/Προετοιμασία 

39  

Εκπόνηση και συγγραφή 
εργασίας 

32  

Αυτοτελής Μελέτη 30  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 
- προφορική ή και σύντομη γραπτή εξέταση 
κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής 
παρακολούθησης της κάθε εργαστηριακής 
άσκησης (ποσοστό 20%) 
-ατομικές εργαστηριακές αναφορές κάθε 
εργαστηριακής άσκησης (ποσοστό 40%) 
- τελική εξέταση στο σύνολο των εργαστηριακών 
ασκήσεων (ποσοστό 40%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Εισαγωγή στη σύγχρονη αστρονομία, Χ.Βάρβογλης και Ι. Σειραδάκης, Εκδ.: ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΑΓΙΣ-
ΣΑΒΒΑΣ, 1994 

• Παρατηρησιακή Αστροφυσική, Κ. Ε. Αλυσσανδράκης, Α. Νίντος, και Σ. Πατσουράκος, Εκδ.: 
ΣΕΑΒ,2015 
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ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ανάλυση Χρονοσειρών & Δεδομένων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 6 

Φροντιστήριο 2  

Εργαστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
 

Κατεύθυνση Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82103/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82103/
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Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την 
ανάλυση δεδομένων και χρονοσειρών με εφαρμογές στην περιοχή των φυσικών 
επιστημών αλλά και ευρύτερα. 

 

Για την υλοποίηση γίνεται χρήση και λογισμικών ανάλυσης και επεξεργασίας 
δεδομένων σε διάφορα περιβάλλοντα όπως MATLAB ή της ανοιχτού λογισμικού octave, 
και γλώσσας Python την υλοποίηση και μελέτη των μεθόδων που παρουσιάζονται στη 
θεωρία. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα: 
 

• Γνωρίζει βασικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών 

• Θα γνωρίζει τα βασικά στοιχεία στοχαστικών διαδικασιών καθώς και στοιχεία για 

Λευκό θόρυβο, Γκαουσιανές στοχαστικές διαδικασίες, το μοντέλο του τυχαίου 

περίπατου, 

• Θα γνωρίζει τεχνικές εκτίμηση αυτοσυσχέτισης, για μετασχηματισμό μη-στάσιμης 

σε στάσιμη χρονοσειρά, απαλοιφή της τάσης, απαλοιφή περιοδικότητας ή 

εποχικότητας, καθώς και για στατιστικό έλεγχο ανεξαρτησίας 

• Θα γνωρίζει στοιχεία για γραμμικές στοχαστικές διαδικασίες 

αυτοπαλινδρομούμενες διαδικασίες τάξης p, Μερική αυτοσυσχέτιση, Διαδικασίες 

κινούμενου μέσου, Διαδικασία κινούμενου μέσου τάξης q 

• Θα γνωρίζει σχετικά με τη μέθοδος ροπών, μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, 

προσδιορισμός τάξης του MA μοντέλου, Αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα 

κινούμενου μέσου, Μοντέλα χρονοσειράς με τάση, Μοντέλα χρονοσειράς με 

εποχικότητα 

• Θα γνωρίζει στοιχεία σχετικά με πρόβλεψη χρονοσειρών. 

• Θα γνωρίζει σχετικά με την ανάλυση χρονοσειρών στο πεδίο των συχνοτήτων 

• Θα γνωρίζει σχετικά με μοντέλα μη-γραμμικών στοχαστικών διαδικασιών. 

• Θα γνωρίζει θέματα ανάλυσης χρονοσειρών και δυναμικών συστημάτων 
 

• Θα γνωρίζει να χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία σε υπολογιστικό περιβάλλον 
Matlab/Octave και Python 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Χρήση νέων τεχνολογιών για την επίλυση προβλημάτων 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Βασικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών: Στασιμότητα, μη-στασιμότητα και σταθεροποίηση 

διασποράς, Κατανομές και ροπές στοχαστικής διαδικασίας, Στάσιμη στοχαστική διαδικασία και 

αυτοσυσχέτιση, Βασικές στοχαστικές διαδικασίες, Ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές, 

Λευκός θόρυβος, Γκαουσιανή στοχαστική διαδικασία, Τυχαίος περίπατος, Εκτίμηση 

αυτοσυσχέτισης, Μετασχηματισμός μη-στάσιμης σε στάσιμη χρονοσειρά, Απαλοιφή της τάσης, 

Απαλοιφή περιοδικότητας ή εποχικότητας, Απαλοιφή τάσης και περιοδικότητας ή εποχικότητας, 

Στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας 

• Γραμμικές στοχαστικές διαδικασίες Αυτοπαλινδρομούμενες διαδικασίες, Αυτοπαλινδρομούμενη 

διαδικασία τάξης p, Μερική αυτοσυσχέτιση, Διαδικασίες κινούμενου μέσου, Διαδικασία κινούμενου 

μέσου τάξης q, Δυϊκή σχέση διαδικασιών AR και MA, Μικτή διαδικασία ARMA, Μικτή διαδικασία 

ARMA(1,1) 

• Γραμμικά μοντέλα χρονοσειρών. Αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα, Μοντέλα κινούμενου μέσου, 

Μέθοδος ροπών, Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, Προσδιορισμός τάξης του MA μοντέλου, 

Αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα κινούμενου μέσου, Μοντέλο χρονοσειράς με τάση, Μοντέλο 

χρονοσειράς με εποχικότητα, Εποχικότητα με/χωρίς συσχέτιση μεταξύ εποχικών κύκλων, Μοντέλο 

χρονοσειράς με τάση και εποχικότητα 

• Πρόβλεψη χρονοσειρών. Αιτιοκρατική τάση, Εκθετική ομαλοποίηση, Πρόβλεψη στάσιμων 

χρονικών σειρών με γραμμικά μοντέλα, Πρόβλεψη με αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα (AR), 

Πρόβλεψη με μοντέλα μέσου όρου (MA), Πρόβλεψη με αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα μέσου 

όρου (ARMA), Πρόβλεψη μη-στάσιμων χρονικών σειρών με γραμμικά μοντέλα 

• Ανάλυση χρονοσειρών στο πεδίο των συχνοτήτων. Φάσμα Ισχύος στοχαστικής διαδικασίας , 

Εκτίμηση φάσματος ισχύος 

• μοντέλα μη-γραμμικών στοχαστικών διαδικασιών. Επεκτάσεις των γραμμικών 

αυτοπαλινδρομούμενων μοντέλων, Τμηματικά Μοντέλα , AR μοντέλα με τυχαίους συντελεστές, AR 

μοντέλα με δεσμευμένη ετεροσκεδαστικότητα, Διαδικασία ανάλυσης με στατιστικά μη-γραμμικά 

μοντέλα 

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μη-γραμμική ανάλυση χρονοσειρών και 

δυναμικά  συστήματα,  Δυναμικά  συστήματα  και  χρονοσειρές,  Ανακατασκευή  χώρου 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο Διαλέξεις 
 

Εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο ΗΥ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών σε βιντεοπροβολέα 
 

Χρήση ΗΥ στο εργαστήριο ΗΥ για την εφαρμογή σε περιβάλλον 

MATLAB/Octave, Python των διδασκόμενων μεθόδων 

Χρήση του περιβάλλοντος Eclass για την διανομή υλικού του 

μαθήματος, ανακοινώσεις αι επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 
 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήρια 26 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Μελέτη 32 

Εργασίες για παράδοση 40 

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 

Τελική Γραπτή εξέταση που βασίζεται στην επίλυση 

ασκήσεων (70%) 

. 
 

 
Εργασίες σε υπολογιστικά και άλλα θέματα (30%) 

 
 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

καταστάσεων, Εκτίμηση μη-γραμμικών χαρακτηριστικών του δυναμικού συστήματος, 

Μη-γραμμικά μοντέλα πρόβλεψης. 

• Ασκήσεις-Εργαστήριο σε υπολογιστικό περιβάλλον Matlab και Python. 
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- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

1. Εφαρμοσμένη στατιστική [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11028] Έκδοση: 2η έκδ./1990 
Συγγραφείς: Μπόρα - Σέντα Ε., Μωυσιάδης Χρόνης Θ. ISBN: 960-431-184-0, Εκδότης: Ζήτη 

 
2. Time Series Analysis and Its Applications [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 172902] Έκδοση: 
Second Edition./2006 Συγγραφείς: Shumway, Robert H. Stoffer, David S. ISBN: 9780387362762 
Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Εκδότης: Heal-Link/Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών. Βιβλιοθηκών 

 
3. Introduction to Modern Time Series Analysis [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 179976] 
Συγγραφείς: Kirchgässner, Gebhard.Wolters, Jürgen. ISBN: 9783540732914 Τύπος: Ηλεκτρονικό 
Βιβλίο, Εκδότης: Heal-Link/Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών . 

 
4. Στατιστική: Ανάλυση δεδομένων με χρήση της R, Witte Robert, Witte John, Ανδρουλάκης 
Γεώργιος, Κουνετάς Κωνσταντίνος, Έκδοση: 1η έκδ./2019, ISBN: 978-960-586-309-8, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΡΙΤΙΚΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΙII 
 
 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82104 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 1  

Σύνολο 5  

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης, Επιλογής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82104/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τους μεταβλητούς αστέρες, διπλούς 
αστέρες και μεσοαστρική ύλη. Επίσης περιλαμβάνει την δημιουργία, εξέλιξη, και δομή των γαλαξιών. Οι 
φοιτητές έρχονται σε επαφή με την έννοια της σκοτεινής ύλης και συγκεκριμένα με τις θεωρίες για την 
κατανομή και την φύσης της αλλά και με τις παρατηρησιακές ενδείξεις για την ύπαρξή της. 

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση: 

• Να περιγράφει τις ιδιότητες της ύλης μεταξύ των αστέρων. 

• Να γνωρίζει έννοιες όπως οι καμπύλες περιστροφής των σπειροειδών γαλαξιών και ο διαχωρισμός 

τους σε επιμέρους όρους. 

• Να περιγράφει την βασική δομή των γαλαξιών, συμπεριλαμβανομένου του Γαλαξία. 

• Να γνωρίζει τους νόμους που περιγράφουν την κατανομή της φωτεινής και σκοτεινής ύλης στους 

γαλαξίες, καθώς και τις σύγχρονες θεωρίες για τη φύση της σκοτεινής ύλης. 

• Να κατανοεί έννοιες όπως η πρόσπτωση ύλης και η επακόλουθη δημιουργία ακτινοβολίας. 

• Να περιγράφει τις βασικές ιδιότητες των γαλαξιών και την δομή τους. 

• Να εξηγεί βασικές έννοιες που σχετίζονται με τους γαλαξίες και την δομή τους. 

• Να συγκρίνει την περιεκτικότητα σε φωτεινή και σκοτεινή ύλη ενός αστρικού συστήματος. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82104/
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Γενικές Ικανότητες 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Καταμερισμός εργασιών 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
• Υλοποίηση επιστημονικών εργασιών 
• Διαχείριση χρόνου και προθεσμιών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 
• Σεβασμός στο Φυσικό περιβάλλον 

 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Μεταβλητοί Αστέρες. 

• Διπλά συστήματα αστέρων: δημιουργία και εξέλιξη. 

• Μεσοαστρικό υλικό: περιοχές μοριακού, ατομικού και ιονισμένου Υδρογόνου. 

• Πρόσπτωση ύλης: συμπαγή συστήματα ακτίνων Χ. 

• Αστρικά σμήνη: δυναμική εξέλιξη, HR διάγραμμα. 

• Ο Γαλαξίας μας: σπειροειδής δομή και περιστροφή. 

• Γαλαξίες: δημιουργία και εξέλιξη, Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες και Quasars. 

• H Tοπική Ομάδα των Γαλαξιών. 

• Σκοτεινή Ύλη (Κατανομή και Φύση) 

• Καμπύλες Περιστροφής Σπειροειδών Γαλαξιών 

. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό λογισμικό 

Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 13  

Προσωπική μελέτη, μελέτη 
βιβλιογραφίας 

72  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι φοιτητές εξετάζονται και αξιολογούνται γραπτά στο τέλος του 

εξαμήνου. 

 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• «Αστροφυσική ΙI», Frank Shu, 2009, ISBN: 978-960-7309-17-4, Εκδότης: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 282 

• Γαλαξιακή και εξωγαλαξιακή αστροφυσική Αλέξανδρος Νίντος, Κωνσταντίνος Αλυσανδράκης, Έκδοση: 
ΣΕΑΒ, ΚΑΛΛΙΠΟΣ, 2015, ISBN: 978-960-603-346-9 

• Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών, Απόστολος Μαστιχιάδης, Νεκτάριος Βλαχάκης, Έκδοση: ΣΕΑΒ, 
ΚΑΛΛΙΠΟΣ Έτος έκδοσης: 2015, ISBN: 978-960-603-142-7 

• B.W. Carroll, D.A. Ostlie Αn Introduction to Modern Astrophysics Αddison-Wesley 

• Μ.S. Longair High Energy Astrophysics Vol. 1 & 2 , Cambridge University Press 
• S.L. Shapiro, S.A.Teukolsky Black Holes, White Dwarfs and Neutron Star, WILEY 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82107 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενική Θεωρία Σχετικότητας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82107/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τις βασικές αρχές της 

γενικής θεωρίας σχετικότητας και τις συνέπειες τους, σε μαθηματικό και φυσικό επίπεδο και να 

μπορούν να χειριστούν τις εφαρμογές της θεωρίας με επάρκεια κατανοώντας τες ουσιαστικά και 

σε βάθος. Για την επιτυχία όλων των προηγουμένων σημαντική προϋπόθεση είναι η εξοικείωση 

με τον τανυστικό λογισμό. 

Ειδικότερα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι 

ικανός/ ή να: 

• υπολογίζει τανυστές καμπυλότητας και να διατυπώνουν τις εξισώσεις του Einstein για 
μετρικές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους χωροχρόνους. 

• να διατυπώσει τις εξισώσεις χρονικής εξέλιξης / κίνησης ενός ρευστού ή ένός 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου υπό την παρουσία ενός πεδίου βαρύτητας. 

• υπολογίζει το πεδίο βαρύτητας ενός αστέρα με σταθερή πυκνότητα ενέργειας 

• υπολογίζει τις τροχιές ενός υλικού σημείου ή μιας ακτίνας φωτός μέσα σε ένα σφαιρικά 
συμμετρικό πεδίο βαρύτητας 

• εξηγεί βαρυτικά φαινόμενα όπως η μετάθεση του περιηλίου του πλανήτη Ερμή και η 
κάμψη ακτίνων φωτός σε ένα ισχυρό πεδίο βαρύτητας 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82107/
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• υπολογίζει την μετάθεση προς το ερυθρό μέσα σε ένα πεδίο βαρύτητας. 

• διατυπώνει τις εξισώσεις Einstein για ένα ασθενές πεδίο βαρύτητας και να εξάγουν από 
αυτές λύσεις που αντιστοιχούν σε βαρυτικά κύματα όπως και τα βασικά χαρακτηριστικά 
τους. 

Και γενικότερα να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων 
στην περιοχή της σχετικιστικής Αστροφυσικής 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 
• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
• Ειδική θεωρία σχετικότητας, χωροχρόνος, τετραδιανύσματα, κώνος φωτός. 

• Μαθηματικό υπόβαθρο: τανυστές, μετρική Riemann και Lorentz, γεωδεσιακές, συναλλοίωτη 
παράγωγος, καμπυλότητα, τανυστές Riemann, Ricci, Einstein. 

• Ο τανυστής ενέργειας-τάσης. Συνθήκες θετικής ενέργειας. 

• Οι φυσικές αρχές της Γενικής Σχετικότητας και οι εξισώσεις Einstein. 

• Η λύση Schwarzschild: γεωδεσιακές, μετάπτωση του περιηλίου, καμπύλωση φωτεινών 
ακτίνων, μελανή οπή και ορίζοντας, συντεταγμένες Regge-Wheeler, η μοναδικότητα 
Schwarzschild. 

• Σφαιρικά συμμετρικά αστέρες: εξισώσεις Oppenheimer-Volkoff, όριο μάζας Oppenheimer-
Volkoff. 

• Βαρυτικά κύματα: γραμμικοποίηση των εξισώσεων Einstein, εξισώσεις βαρυτικών κυμάτων, 
επίδραση βαρυτικών κυμάτων στην ύλη, ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων. 

• Κοσμολογικές λύσεις: υπόθεση ομοιογένειας και ισοτροπίας, εξισώσεις Friedman-
Robertson-Walker και λύσεις τους, η κοσμολογική μοναδικότητα, λύσεις με κοσμολογική 
επιτάχυνση. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  
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Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Μελέτη βιβλιογραφίας 
προετοιμασία εργασίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

• Γραπτή τελική εξέταση (80%) 

• Εκπόνηση εργασίας (20%) 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Γενική Σχετικότητα, J. L. Martin, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005. 

• Γενική Σχετικότητα, Bernard F. Schutz, Εκδόσεις: ΤΡΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2007. 

• Εισαγωγή στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, Ν. Κ. Σπύρου. Εκδότης Γαρταγάνης 2η 
έκδοση 1989. 

• Βαρύτητα, J. Hartle, Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ 2012. 



168  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δυναμικά Συστήματα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 

Κατεύθυνση Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Απαιτούνται γνώσεις Ανάλυσης Ι, Ανάλυσης ΙΙ, Γραμμικής Άλγεβρας, 

Διαφορικών Εξισώσεων 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS 

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72102/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα των Δυναμικών Συστημάτων παρέχει στο φοιτητή/τρια μια εισαγωγή σε θέματα δυναμικών 
συστημάτων και το απαραίτητο θεωρητικό και υπολογιστικό υπόβαθρο για την ενασχόληση με σχετικά με 
θέματα δυναμικών συστημάτων τόσο στην περιοχή της φυσικής αλλά και άλλων επιστημονικών πεδίων. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72102/
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να έχουν αποκτήσει τα 
παρακάτω προσόντα, δεξιότητες: 
 
• Να κατανοούν τη δυναμική και το πορτραίτο φάσεων γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων. 
• Να εφαρμόζουν τοπικές τεχνικές, για την ανάλυση του τοπικού πορτραίτου φάσεων μη-γραμμικών συστημάτων. 

• Να εφαρμόζουν μεθόδους όπως η μέθοδος Lyapunov και η μέθοδος των τοπικών πολλαπλοτήτων, για την ανάλυση 
της ευστάθειας μη-γραμμικών συστημάτων. 

• Να κατανοούν θεμελιώδη μη-γραμμικά φαινόμενα όπως την εμφάνιση οριακών κύκλων και την δημιουργία 
διακλαδώσεων. 

• Να γνωρίζει την έννοια των ελκυστών και να μπορεί να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς και να εξάγουν 
συμπεράσματα ποιοτικά και ποσοτικά για το υπό μελέτη σύστημα. 

• Να μπορούν να χρησιμοποιούν λογισμικά αριθμητικών και συμβολικών υπολογισμών για την υλοποίηση των 
παραπάνω αναλύσεων 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και 

παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

Λήψη αποφάσεων θέματα φύλου 

Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 

• Αυτόνομη εργασία. 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Λήψη αποφάσεων. 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Αυτόνομες Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης, Ύπαρξη και μοναδικότητα, Η Γεωμετρία των ροών, 
Ευστάθεια των σημείων ισορροπίας, Εισαγωγή στη θεωρία Διακλαδώσεων. 

• Γραμμικά Συστήματα στο επίπεδο, Κανονικές Μορφές, Πραγματικές Ιδιοτιμές, Μιγαδικές Ιδιοτιμές, 
Πολλαπλές Πραγματικές Ιδιοτιμές-Ιδιοδιανύσματα, Ευσταθείς και Ασταθείς Πολλαπλότητες, 
Διαγράμματα Φάσεων Γραμμικών Συστημάτων στο Επίπεδο 

• Μη Γραμμικά Συστήματα στο Επίπεδο. Γραμμικοποίηση και το Θεώρημα Hartman, Κατασκευή 
Διαγραμμάτων Φάσης, Ανταγωνιστικά Είδη. Μοντέλο Κυνηγού-Θηράματος, Αντιστρέψιμα συστήματα, 
Κρίσιμα Σημεία 

• Οριακοί Κύκλοι, Ύπαρξη και Μοναδικότητα Οριακών Κύκλων στο Επίπεδο. Συστήματα Liénard, Μη 
Ύπαρξη Οριακών Κύκλων στο Επίπεδο. Συμπαγοποίηση, (compactification), Poincaré. 

• Χαμιλτονιανά Συστήματα, Παράγωγα Συστήματα, Συναρτήσεις Lyapunov και Ευστάθεια 
• Χαμιλτονιανά Συστήματα στο Επίπεδο. Παράγωγα Συστήματα ή Συστήματα Δυναμικού. Συναρτήσεις 

Lyapunov και Ευστάθεια 
• Θεωρία Διακλαδώσεων, Διακλαδώσεις Μη-Γραμμικών Συστημάτων στο Επίπεδο, Διακλάδωση 

Σάγματος-Κόμβου, (Saddle-Node). Μετακρίσιμη Διακλάδωση, (transcritical), Διακλάδωση διχάλας 
(Pitchfork), Διακλάδωση Hopf, Διακλαδώσεις Οριακών Κύκλων Μεγάλου Πλάτους 
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• Αυτόνομα Συστήματα τριών Διαστάσεων και Χάος, Γραμμικά Συστήματα και Κανονικές Μορφές, Μη 
Γραμμικά Συστήματα και Ευστάθεια. Το Σύστημα Rossler και Χάος, Ο Ελκυστής Rossler. Χάος: Οι 
Εξισώσεις Lorenz και το Κύκλωμα Chua. 

• Απεικονίσεις Poincaré, Χαμιλτονιανά Συστήματα με δύο βαθμούς ελευθερίας. Μη Αυτόνομα Συστήματα 
στο Επίπεδο 

• Διακριτά Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, Εξισώσεις Διαφορών 1ης τάξης, Ομογενείς Εξισώσεις 
Διαφορών 2ης τάξης: 

• Μη Γραμμικά Διακριτά Δυναμικά Συστήματα. Η Τριγωνική Απεικόνιση και οι Γραφικές Επαναλήψεις, 
Σταθερά Σημεία και Περιοδικές Τροχιές, Η Λογιστική Απεικόνιση, το Διάγραμμα Διακλάδωσης και ο 
Αριθμός Feigenbaum, Η Απεικόνιση του Henon. 

• Μιγαδικές Επαναληπτικές Απεικονίσεις. Σύνολα Julia, Σύνολο Mandelbrot, Σύνορα Περιοδικών Τροχιών. 
• Φράκταλ: Σύνολο Cantor, Καμπύλη Koch, Τετράγωνο Koch, Τρίγωνο Sierpinski: Yπολογισμός των 

Διαστάσεων Φράκταλ. 

• Εφαρμογές με χρήση λογισμικού Matlab/Οctave/Mathematica. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό 
λογισμικό 

• Χρήση Η/Υ για υλοποίηση εφαρμογών. 
• Χρήση μαθηματικού λογισμικού προσομοιώσεων 

Matlab/octave/Mathematica 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Ασκήσεις στην τάξη 26  

Προσωπική μελέτη 34  

Εργασίες 38  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος του μαθήματος οι 
οποίες αφορούν στην ανάπτυξη απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και 
στην επίλυση προβλημάτων. 
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο του μαθήματος. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1)  A. Μπούντης, Δυναμικά Συστήματα και Χάος, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. Έκδοση: 1η εκδ./1995, 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9617 

2) Α. Mπούντης Δυναμικά συστήματα και χάος τόμος Β΄, , Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, Α΄ ΕΚΔΟΣΗ/2001, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3674 

3) Γ. Βουγιατζής και Ε. Μελετλίδου. Εισαγωγή στα Μη-Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα. Κάλλιπος-Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1789 

4) Γ. Καλογερόπουλος, Διακριτά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές, , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ Έκδοση: 
1/2013, , Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 28425678 

5) M. W. Hirsch, S. Smale and R. L. Devaney. Differential Equations, Dynamical Systems & an Introduction 
to Chaos. Elsevier- Academic Press, 2004. 

6) S. H. Strogatz. Nonlinear Dynamics and Chaos-With Applications to Physics, Biology, Chemistry and 
Engineering. Perseus Books Publishing, L.L.C, Massachusetts, 1994. 

7) S. Wiggins, Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos. Springer Verlag,2003. 
8) D. W. Jordan and P. Smith. Nonlinear Ordinary Differential Equations. Oxford University Press, 2007. 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Chaos 

• Chaos, Soliton and Fractals 

• European Physical Journal A 

• Physical Review E 
• Physica D 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72106 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοσμολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72106/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή γνώσεις για την κατανόηση της θεωρίας της γενικής σχετικότητας 
και της σύγχρονης κοσμολογίας τόσο από την μαθηματική όσο και την φυσική σκοπιά. 

 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος: 
1. Κατανόηση της κοσμολογικής γειτονιάς μας. 
2. Κατανόηση του σύμπαντος ως φυσικού συστήματος μεγάλης κλίμακας. 
3. Διαπίστωση ότι ορισμένες αστρονομικές παρατηρήσεις έχουν μεγάλη κοσμολογική σημασία. 
4. Γνωριμία με τις επικρατούσες κοσμολογικές θεωρίες και με ορισμένες νέες απόψεις για το 
σύμπαν. 

 

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση να έχει 
τις παρακάτω δεξιότητες : 

1. Ικανότητα στη μελέτη φυσικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. 
2. Ικανότητα στην κατανόηση/διαπραγμάτευση θεωριών, στις οποίες εμπλέκονται φυσικές 
ποσότητες με πολύ διαφορετικές τάξεις μεγέθους. 
3. Εξοικείωση με πειράματα και παρατηρήσεις που επιτυγχάνονται με τεχνολογίες αιχμής. 
4. Κατανόηση της γεωμετρίας του Riemann και των δυναμικών εξισώσεων του Einstein. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72106/
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5. Ικανότητα στην κατανόηση και εφαρμογή των συμμετριών στο πρόβλημα της επίλυσης των 
ανωτέρω εξισώσεων. 
6. Ικανότητα στον χειρισμό βασικών φυσικών μεγεθών της θεωρίας. 
7. Ικανότητα στη σύνθεση εννοιών και νόμων που οδηγούν στην επίλυση πολύπλοκων φυσικών 
συστημάτων. 
8. Ικανότητα συνδυασμού τύπων σε σύνθετα προβλήματα φυσικής. 
9. Ικανότητα να αξιολογεί τα αποτελέσματα της επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Καταμερισμός εργασιών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Υλοποίηση επιστημονικών εργασιών 

• Διαχείριση χρόνου και προθεσμιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 

• Σεβασμός στο Φυσικό περιβάλλον 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Απαραίτητες έννοιες από την αστροφυσική 

• Μεταβλητοί αστέρες και η κοσμολογική σημασία τους 

• Γαλαξίες 

• Δομή και ιδιότητες του σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα 

• Παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας 

• Κοσμολογικές υποθέσεις και θεωρίες 

• Το σενάριο της Μεγάλης Έκρηξης και οι βασικές εποχές του. Το πληθωριστικό σενάριο, η εποχή 

Planck και τα αρχικά στάδια της εξέλιξης του σύμπαντος. Εισαγωγή στην θεωρία των 

κοσμολογικών διαταραχών 

• Νευτώνεια και σχετικιστικά κοσμολογικά μοντέλα 

• Νέες κοσμολογικές απόψεις και θεωρίες. Σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Κατά την διδασκαλία χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό 
λογισμικό. 
Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  

Μελέτη βιβλιογραφίας 26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 
Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 

πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• R. D' Inverno, “Introducing Einstein's Relativity”, Oxford University Press, 1995. 

• J. N. Islam, “An introduction to mathematical cosmology”, Cambridge University Press, 1993. 

• R. A. Freedman, R. M. Geller, W. J. Kaufmann, “Universe”10th edition, W. H. Freeman and 

Company, 2014. 

• J. L. Martin, “Γενική Σχετικότητα”, 2005, ISBN: 960-524-198-6, Εκδότης: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

& ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 279 

• Frank Shu, “Αστροφυσική ΙI”, 2009, ISBN: 978-960-7309-17-4, Εκδότης: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

& ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 282 

• Bernard F. Schutz, “Γενική Σχετικότητα”, 2007, ISBN: 960-7122-21-6, Εκδότης: ΤΡΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6236 

• E. W. Kolb and M. S. Turner, “The Early Universe”, Frontiers in Physics 69, 1990 

• Liddle, A. R. & Lyth, D.H.: Cosmological Inflation and Large Scale Structure, Cambridge University 
Press, 2000, ISBN-13: 978-0521660228 

• Weinberg, S., “Gravitation and Cosmology”, Wiley, 1972 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Physical Review D 

• Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 

• General Relativity and Gravitation 
• Classical and Quantum Gravity 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82105 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο , 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ουράνια Μηχανική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72106/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής και η φοιτήτρια μελετούν προβλήματα της Ουρανίου Μηχανικής όπως: 
τα Νευτώνεια πεδία δυνάμεων, το Πρόβλημα των δυό σωμάτων, το Πρόβλημα των ν σωμάτων, το 
Πρόβλημα των τριών σωμάτων και τέλος το Περιορισμένο πρόβλημα των τριών σωμάτων 
εφαρμόζοντας στην μελέτη τους την Θεωρία Lagrange-Hamilton. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος και την επιτυχή εξέτασή του οι φοιτήτριες και οι φοιτητές είναι 
ικανοί να : 

 

• Λύνουν ασκήσεις που σχετίζονται με τα ποικίλα προβλήματα της Ουρανίου Μηχανικής. 
• Εντοπίζουν θέσεις ισορροπίας στο πρόβλημα των τριών σωμάτων και στο περιορισμένο 

πρόβλημα των τριών σωμάτων. 
• Διερευνούν πιθανότητα ολικής σύγκρουσης σε προβλήματα ν σωμάτων. 
• Μελετούν τροχιές τεχνητών δορυφόρων υπολογίζοντας τις απαιτούμενες διορθώσεις της 

τροχιά τους 
• Αντιλαμβάνονται τον ρόλο της βαρυτικής υποβοήθησης στον σχεδιασμό διαπλανητικών 

αποστολών 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72106/
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Γενικές Ικανότητες  

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Υλοποίηση επιστημονικών εργασιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Αρχές Νευτώνειας, Λαγκρανζιανής και Χαμιλτονιανής δυναμικής. 

• Το βαρυτικό πρόβλημα δύο σωμάτων: τροχιές, νόμοι Κέπλερ, διατηρούμενες ποσότητες, 

μεταβλητές δράσης-γωνίας. 

• Το βαρυτικό πρόβλημα τριών σωμάτων: σημεία ισορροπίας Lagrange, το πρόβλημα του 

Euler, το κυκλικά περιορισμένο πρόβλημα τριών σωμάτων, ολοκλήρωμα Jacobi, ακριβείς 

λύσεις. 

• Θεωρία διαταραχών: συνάρτηση διαταραχής, πλανητικές εξισώσεις Lagrange, μηχανισμός 

Lidov-Kozai, μετάπτωση του περιηλίου του Ερμή. 

• Αριθμητικός υπολογισμός τροχιών. 

• Το ηλιακό σύστημα: δομή, συντονισμοί, δυναμική εξέλιξη, άλλα πλανητικά συστήματα. 

• Εφαρμογές Ουράνιας Μηχανικής : Τεχνητοί δορυφόροι και τροχιές τους, βαρυτική 

υποβοήθηση και σχεδιασμός διαπλανητικών τροχιών 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eClass. 
Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  

Μελέτη βιβλιογραφίας 26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

• Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

• Εκπόνηση Εργασίας (20%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Κοντόπουλος, Γ. (1959) Μαθήματα Ουρανίου Μηχανικής, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

• Μπόζης, Γ.Δ., Περσίδης Σ.Κ. (1983) Στοιχεία Σφαιρικής Αστρονομίας και Ουράνιας 
Μηχανικής (Μέρος Β), Θεσσαλονίκη: ιδιωτική έκδοση 

• Τσιγάνης, Κ., Βάρβογλης, Χ., 2015. Πλανητικά συστήματα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2593 

 

• Collins G.W., Foundations of Celestial Mechanics 
http://ads.harvard.edu/books/1989fcm..book/ 

• Danby, J.M.A. (1988) Fundamentals of Celestial Mechanics Willmann-Bell, Inc. 

• Celletti, A. (2010) Stability and Chaos in Celestial Mechanics, Springer-Praxis 

• Fitzpatrick R. (2012) An Introduction to Celestial Mechanics New York: Cambridge University 
Press 

• Morbidelli, A. (2002) Modern Celestial Mechanics ,Taylor & Francis 

• Dvorak, R. and Lhotka, C. (2005) Celestial Dynamics , Vienna: Wiley-VCH 

• Murray, C.D. and Dermott, S.F. (1999) Solar System Dynamics, New York: Cambridge 
University Press 

• Roy A.E. (2005) Orbital Motion London: IOP Publishing 

• Battin, R.H. (1999) An Introduction to the Mathematics and Methods of Astrodynamics, 
American Institute of Aeronautics and Astronautics 

• Bertotti, Β., Farinella, P. and Vokrouhlicky D. (2008) Physics of the Solar System, NY: Springer 

• Beutler, G. (2005) Methods of Celestial Mechanics, Springer NY 

• Kaula, W. (2003) Theory of Satellite Geodesy, New York: Dover Publications Inc 

• Sidi, M.J. (2002) Spacecraft Dynamics & Control , New York: Cambridge University Press 

• Vallado, D.A. (2013) Fundamentals of Astrodynamics and Applications, Microcosm Press 

http://hdl.handle.net/11419/2593
http://ads.harvard.edu/books/1989fcm..book/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στατιστική Μηχανική ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72101/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί Επιλογή Κατεύθυνσης (ΕΚ) στην κατεύθυνση «Θεωρητική Φυσική 
Αστροφυσική» με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στη Φυσική των 
μεταβολών φάσης σε συστήματα αλληλεπιδρώντων σωματιδίων. Γίνεται αρχικά εισαγωγή 
στη θερμοδυναμική των αλλαγών φάσης και στην συνέχεια εισάγονται και αναλύονται οι 
θεωρίες μέσου πεδίου των Weiss και Bragg-Williams όπου αναδεικνύεται ο ρόλος των 
αλληλεπιδράσεων στις αλλαγές φάσης. Αναπτύσσεται η θεωρία Landau για τις αλλαγές 
φάσης στο πλαίσιο της οποίας αναδεικνύεται η σημασία των συμμετριών και του 
σπασίματός τους, της παραμέτρου τάξης και της έννοιας της καθολικότητας. Αναλύεται η 
σημασία των διακυμάνσεων στις μεταβολές φάσης και ο ρόλος τους σε σχέση με τις 
προβλέψεις της Θεωρίας μέσου πεδίου. Ολοκληρώνοντας εισάγεται η θεωρία 
επακανονικοποίησης και δίδονται παραδείγματα εφαρμογής της στο συγκεκριμένο πλαίσιο. 
Ακολουθούν εφαρμογές σε ένα μεγάλο αριθμό συστημάτων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72101/
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Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής και οι 
φοιτήτρια αποκτούν την ικανότητα: 

 

• Να περιγράφουν με ενιαίο τρόπο φαινόμενα αλλαγής φάσεως αλληλεπιδρώντων 
συστημάτων χρησιμοποιώντας την θεωρία του μέσου πεδίου. 

• Να αναγνωρίζουν τους φυσικούς νόμους που διέπουν την εκδήλωση κρίσιμων 
φαινομένων. 

• Να περιγράφουν τον ρόλο της συμμετρίας και το σπάσιμο (ρήξη) της στις αλλαγές 
φάσης καθώς και την τάξη τους. 

• Να προσδιορίζουν την παράμετρο τάξης και να κατασκευάζουν την ελεύθερη ενέργεια 
του 
αναπτύγματος Landau. 

• Να κατανοούν την έννοια των διακυμάνσεων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
παύει να ισχύει η Θεωρία του μέσου πεδίου 

• Να κατανοούν την έννοια της επακανονικοποίησης και τον τρόπο που βελτιώνει την 
αντίληψή μας για τις μεταβολές φάσης. 

• Να υπολογίζουν τις τιμές φυσικών μεγεθών που σχετίζονται με κρίσιμες συμπεριφορές 
σε 
διάφορα συστήματα. 

• Να υπολογίζουν τους κρίσιμους εκθέτες στα πλαίσια του μέσου πεδίου. 

• Να υπολογίζουν την δομή τοιχωμάτων περιοχών και την επιφανειακή ενέργεια. 

• Να υπολογίζουν διορθώσεις στους κρίσιμους εκθέτες στα πλαίσια της διαδικασίας 
επακανονικοποίησης. 

• Να συνδυάζουν έννοιες και νόμους του των ισχυρών αλληλεπιδράσεων για τη μελέτη 
κρίσιμης συμπεριφοράς της ύλης. 

 

Γενικότερα να κατανοούν την δυναμική μιας αλλαγής φάσης και να εφαρμόζουν τις 
μεθοδολογίες που διδάχθηκαν στην επίλυση προβλημάτων στην συγκεκριμένη 
γνωστική περιοχή. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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• Ισορροπία και θερμοδυναμικά δυναμικά. 

• Εξίσωση Van der Waals & αέριο Van der Waals 

• Σιδηρομαγνητισμός 

• Ενοποιημένη θεώρηση κρίσιμης συμπεριφοράς σε ρευστά και μαγνητικά υλικά. 

• Προσέγγιση Bragg-Williams & εφαρμογές της. 

• Θεωρία αποκλειόμενου όγκου σε μακρομόρια. 
• Συμμετρία. 

• Αλλαγές φάσης 1ης & 2ης τάξης. Συναρτήσεις απόκρισης: Σιδηροηλεκτρισμός, 
πιεζοηλεκτρισμός, αντισιδεροηλεκτρισμός. 

• Διακυμάνσεις 

• Επακανονικοποίηση: Μοντέλο Ising σε 1D & 2D με επακανονικοποίηση 
• Διήθηση. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint 

• Χρήση λογισμικού προσομοιώσεων 

• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
άρθρων της βιβλιογραφίας 
σε μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• F. Mandl : Στατιστική Φυσική & Θερμοδυναμική. 
• Ε.Ν. Οικονόμου : Στατιστική Φυσική & Θερμοδυναμική. 
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• Ι. Χατζηαγαπίου : Σημειώσεις του μαθήματος Στατιστική Φυσική ΙΙ 
https://docplayer.gr/36127505-Simeioseis-mathimatos-statistiki-fysiki-ii-i-a-
hatziagapioy-anaplirotis-kathigitis.html 

• K. Huang : Statistical Mechanics 

• M. Toda, R. Kubo, N. Saito, Statistical Physics I 

• P.M. Chaikin, T.C. Lubensky : Principles of condensed matter physics. 

• R.K. Pathria : Statistical Mechanics. 
• J. P. Sethna : Statistical Mechanics. 

• M. Kardar : Statistical Physics of Particles. 
• M. Kardar : Statistical Physics of Fields. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών 
Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνιστάται η καλή γνώση στη Κβαντομηχανική Ι και ΙΙ, 
Πυρηνική Φυσική Ι και Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72102-2/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προχωρημένες 

έννοιες των πυρηνικών ιδιοτήτων, πυρηνικών προτύπων, πυρηνικών αντιδράσεων, καθώς 

και των εφαρμογών της πυρηνικής φυσικής στη μελέτη υλικών, την ιατρική, το περιβάλλον, 

την αρχαιομετρία και τη βιομηχανία. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τήτρια θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζει τους δομικούς λίθους και τις αλληλεπιδράσεις στον υποατομικό πυρήνα 

• γνωρίζει την χρήση των πυρηνικών μοντέλων για την εξαγωγή των πυρηνικών 

ιδιοτήτων 

• να κατανοεί τις βασικές έννοιες των πυρηνικών αντιδράσεων 

• ερμηνεύει πειραματικά αποτελέσματα 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72102-2/
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• αντιληφθεί και να αξιολογεί το εύρος των εφαρμογών των πυρηνικών διαδικασιών 

στους άλλους κλάδους της Φυσικής, σε συναφείς επιστήμες, αλλά και στην 

τεχνολογία 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε θέματα πυρηνικής φυσικής. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Αλληλεπίδραση δύο νουκλεονίων 

• Δέσμιες καταστάσεις νουκλεονίων 

• Ανεξάρτητη κίνηση νουκλεονίων 

• Πυρηνικά πρότυπα (υγρής σταγόνας, φλοιών, συλλογικό). 

• Παραμόρφωση πυρήνων. Ηλεκτρικά και μαγνητικά πολύπολα. 
• Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. 

• Ενεργός διατομή πυρηνικών αντιδράσεων, σκέδαση Rutherford. 

• Εισαγωγή (συνοπτική) στην πειραματική́ μεθοδολογία και οργανολογία της 
Πυρηνικής Φυσικής 

• Παρουσίαση (συνοπτική) εφαρμογών της πυρηνικής φυσικής στη μελέτη υλικών, 
την ιατρική, το περιβάλλον, την αρχαιομετρία, και τη βιομηχανία. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις που εστιάζουν 
στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών κ 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 48  
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Εργασίες 24  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος 

του μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη 

απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε 
θέματα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, Krane Kenneth, επιμ. Κόκκορης Μιχαήλ, Μερτζιμέκης 
Θεόδωρος, Πατρώνης Νικόλαος, Στούλος Στυλιανός, Gutenberg, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε, 2021 

• Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική W.N. Cottingham, D.A. Greenwood, εκδ. τυπωθήτω-Γ. 
Δαρδανός - Κ. Δαρδανός, 2002. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31347 

• Πυρηνική Φυσική, Χ. Ελευθεριάδης. COPY CITY I.K.E, 2014 Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 42100188 

• Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, Π. Α. Ασημακόπουλου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων 2005. 

 
Επιστημονικά Περιοδικά. 

• Physical Review C 
• Nuclear Physics A 

• European Physical Journal A 
• International Journal of Modern Physics E 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2 
 

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών 
Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνιστάται η καλή γνώση στη Κβαντομηχανική Ι και Φυσική 
Στοιχειωδών Σωματιδίων Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82103-2/ 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82103-2/
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Το επίκεντρο του μαθήματος είναι η λεπτομερής περιγραφή του Καθιερωμένου Μοντέλου 
της φυσικής των σωματιδίων, το οποίο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο στην 
περιγραφή των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των στοιχειωδών σωματιδίων και πεδίων. 

 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
• εξηγήσει ποια είναι τα βασικά συστατικά της φύσης και οι θεμελιώδεις δυνάμεις που 
ασκούνται σε αυτά σύμφωνα με το καθιερωμένο πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων 

• συνδέσει τον μαθηματικό φορμαλισμό με τα αποτελέσματα των σύγχρονων 
πειραμάτων σωματιδιακής φυσικής 

• περιγράψει μία αλληλεπίδραση στοιχειωδών σωματιδίων χρησιμοποιώντας 
διαγράμματα Feynman και να υπολογίσει ενεργές διατομές 

• γνωρίζει τις πειραματικές εξελίξεις σταθμούς του κλάδου της φυσικής στοιχειωδών 
σωματιδίων που οδήγησαν στη σημερινή σύγχρονη σωματιδιακή φυσική 

• κατανοεί τις σημερινές εξελίξεις του κλάδου καθώς και για να ξεκινήσουν 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 

Γενικές Ικανότητες 
 

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

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

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

 
• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 

• Εισαγωγικές βασικές έννοιες αρχών λειτουργίας ανιχνευτών και επιταχυντών στοιχειωδών 
σωματιδίων και πειραμάτων Φυσικής Υψηλών Ενεργειών 
• Αλληλεπιδράσεις και ταξινόμηση των στοιχειωδών σωματιδίων. Φυσικό σύστημα μονάδων. 
• Σχετικιστική κινηματική. Μεταβλητές Mandelstam. Συντονισμοί και αναλλοίωτη μάζα. 
• Ρυθμοί διάσπασης, ενεργές διατομές, χρυσός κανόνας του Fermi 
• Εξισώσεις Klein-Gordon και Dirac 
• Διαγράμματα Feynman και δυνητικά σωματίδια 
• Αλληλεπιδράσεις μέσω ανταλλαγής σωματιδίων, Κβαντική Ηλεκτροδυναμική 
• Εξαύλωση ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου 
• Ασθενείς αλληλεπιδράσεις (V-A δομή, διάσπαση πιονίου) 
• Παραβίαση της CP 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστηριακές Ασκήσεις που εστιάζουν στην 

εφαρμογή μεθοδολογιών κ 26 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

Εργασίες 24 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) 

που περιλαμβάνει: 
 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ανάπτυξης 
 

- Επίλυση προβλημάτων 

 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

• Σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική, Μάρκ Τόμσον - Mark Thomson, 2020, Ροπή,ISBN: 978-
618-5289-46-1 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ALESSANDRO BETTINI, 2017, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-782-1 

• D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, 2nd edition, 2008-Σ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ & ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνική Φυσική , Φυσική 
Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Φροντιστήριο 2  

Εργαστήριο 3 
 

Σύνολο 6  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ι, Πυρηνική Φυσική Ι, 
Φυσική Πλάσματος Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72101-2/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72101-2/
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Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τα πειράματα Φυσικής από την 
περιοχή της Πυρηνικής Φυσικής, της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και της Φυσικής Πλάσματος. 
Περιλαμβάνει εξειδικευμένα πειράματα τα οποία αναδεικνύουν τη βασική οργανολογία και 
μεθοδολογία που απαιτείται στις σύγχρονες πειραματικές διατάξεις του τομέα αυτού. 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: 
• Να κατανοεί την λειτουργία της απαιτούμενης οργανολογίας και τη ακολουθούμενη 
μεθοδολογία για την εκτέλεση ενός πειράματος. 
• Να αναγνωρίζει τη σημασία και την μετρούμενων μεγεθών για την ανάδειξη της φυσικής 
αρχής. 
• Να χειρίζεται με επιτυχία την απαιτούμενη οργανολογία της πειραματικής διάταξης. 
• Να επεξεργάζεται σωστά τα πειραματικά δεδομένα. 
• Να διατυπώνει τις χαρακτηριστικές στατιστικές και συστηματικές αβεβαιότητες μιας 
μέτρησης. 

• Να οργανώνει συστηματικά τα δεδομένα του πειράματος. 
• Να σχεδιάζει γραφικά τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 
• Να αξιολογεί με κριτικό τρόπο την επιβεβαίωση της φυσικής αρχής του πειράματος. 

• Να κατανοεί την σύσταση της κοσμικής ακτινοβολίας 
• Να εκτελέσει την πειραματική επιβεβαίωση των κινηματικών εξισώσεων σκέδασης Compton. 
• Να αναλύει πραγματικά γεγονότα που συλλέχτηκαν από το πείραμα ATLAS και να ξεχωρίζει 
γεγονότα που περιέχουν διασπάσεις του σωματιδίου Ζ από γεγονότα υποβάθρου. 

Γενικές Ικανότητες 
 

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολύ-πολιτισμικότητα 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση βιβλιογραφίας 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Ναι 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές με χρήση ΤΠΕ 
Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ, βιντεοπροβολέα 
Πλατφόρμα eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 

Εργαστήριο 36 

Εργασίες 62 

Αυτοτελής Μελέτη 39 

 
 
 

 
Σύνολο Μαθήματος 150 

 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : 
- προφορική ή και σύντομη γραπτή εξέταση κατά τη 
διάρκεια της υποχρεωτικής παρακολούθησης της κάθε 
εργαστηριακής άσκησης (ποσοστό 20%) 
- ατομικές εργαστηριακές αναφορές κάθε 
εργαστηριακής άσκησης (ποσοστό 40%) 
- τελική εξέταση στο σύνολο των εργαστηριακών 
ασκήσεων (ποσοστό 40%) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Μελέτη συνιστωσών Κοσμικής Ακτινοβολίας 
Σκέδαση Rutherford 
Σκέδαση Compton 

γ-γωνιακή συσχέτιση 
Ανάλυση πραγματικών γεγονότων από τον επιταχυντή LHC του CERN 
Βελτιστοποίηση των Κριτηρίων Επιλογής Γεγονότων για την Ανακάλυψη Νέας Φυσικής με το 

Πείραμα ATLAS 
• Μελέτη Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος - Δοσιμετρία 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

• Εργαστηριακός  Οδηγός:  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ, Συλλογικό Έργο, Συντονιστής Ε. Στυλιάρης, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ (2018) 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
-  

• American Journal of Physics 

• Nuclear Instruments and Methods (A and B) 
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ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72312 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αλληλεπίδραση Ακτινοβολιών και Ύλης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών 
Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72205/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί Επιλογή Κατεύθυνσης (ΕΚ) στην κατεύθυνση «Πυρηνική Φυσική, Φυσική 
Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος» με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών 
του Τμήματος στις βασικές έννοιες που αφορούν την αλληλεπίδραση των κάθε λογής ακτινοβολιών 
με την ύλη και τις αντίστοιχες εφαρμογές. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να κατανοούν : 

 

• Τους τύπους των ακτινοβολιών 

• Τις ιοντίζουσες και μη ακτινοβολίες 

• Την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης 

• Τις εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών 

• Την Ραδιοχρονολόγηση των υλικών. 
• Τις μεθόδους παραγωγής ραδιοϊσοτόπων και τις εφαρμογές τους. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72205/
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• Τα πιθανά προβλήματα έκθεσης σε ακτινοβολία κατά την λειτουργία των 
πυρηνικών αντιδραστήρων, τα πυρηνικά ατυχήματα ή την περίπτωση του 
πυρηνικού πολέμου 

• Τις βασικές αρχές ακτινοπροστασίας 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγικές έννοιες ατομικής και πυρηνικής Φυσικής. 

• Ραδιενέργεια (φυσική, τεχνητή, εξωτική). 

• Πυρηνική σχάση. 

• Πυρηνική σύντηξη. 
• Πυρηνικές ακτινοβολίες (άλφα, βήτα, γάμμα). 

• Μη Πυρηνικές ακτινοβολίες (δέλτα, Bremsstrahlung, Cerenkov, Roentgen, Laser, 
μικροκυμάτων). 

• Κοσμική ακτινοβολία. 
• Ανιχνευτές πυρηνικών ακτινοβολιών. 

• Ραδιοχρονολογήσεις. 

• Φυσικές εφαρμογές ιονιζουσών ακτινοβολιών. 

• Μέθοδοι παραγωγής ραδιοϊσοτόπων και εφαρμογές τους. 

• Πυρηνικοί αντιδραστήρες, πυρηνικά ατυχήματα, Πυρηνικά όπλα και Πυρηνικές 
δοκιμές . 

• Αρχές ακτινοπροστασίας. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint 

• Χρήση λογισμικού προσομοιώσεων 

• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
εργαστηριακών μετρήσεων 
σε μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

Ενναλακτικά εξέταση μέσω εργασίας στην σχετική γνωστική 
περιοχή 

  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Νικολόπουλος, Δ. , Γιαννακόπουλος, Π., Κόττου, Σ : Ακτινοβολίες περιβάλλοντος και 
άνθρωπος. Κίνδυνοι και Προστασία. Εκδόσεις Κάλλιπος. 

• Λεωνίδου Δημήτρης Ι. :Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης δοσιμετρία –
θωράκιση. 

•  Ψαρράκος Κ, Μολυβδά-Αθανασοπούλου Ε, Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου Α, Σιούντας Α. 
Επίτομη Ιατρική Φυσική. 

• Χαραλάμπους, Σ : Δοσιμετρία και βιολογικές επιπτώσεις των ακτινοβολιών. 

• Κουτρουμπής Γ : Ακτινοπροστασία . 

• Graham D.T. and Cloke P. Principles of Radiological Physics (4th edition), 

• The Health & Safety Commission. Work with Ionising Radiation. Ionising Radiations 
Regulations 1999: Approved Code of Practice and Guidance. HSE Books, (2000), ISBN 
0-7176-1746-7. 
. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών 
Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνιστάται η καλή γνώση στη Κβαντομηχανική Ι και ΙΙ, 
Πυρηνική Φυσική Ι και ΙΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-7220-2/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τρόπο απλό και 

κατανοητό στην σύγχρονη πυρηνική θεωρία. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τήτρια θα είναι σε θέση να: 

 
• γνωρίζει και κατανοεί τους δομικούς λίθους και τις αλληλεπιδράσεις στον 

υποατομικό πυρήνα, 

• γνωρίζει και εφαρμόζει τα κύρια μικροσκοπικά πρότυπα μελέτης των πυρήνων 

• αναλύει και κατανοεί τις ιδιότητες των ασταθών πυρήνων 

• χρησιμοποιεί στατιστικά πρότυπα για την ανάλυση των ιδιοτήτων των πυρήνων 
• χρησιμοποιεί υπολογιστικές τεχνικές για τη μικροσκοπική θεωρία κβαντικών 

συστημάτων ισχυρά αλληλεπιδρώντων σωματίων και τη θεωρία σκέδασης από 
δυναμικά με χρονική εξάρτηση 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-7220-2/
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Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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

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

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε θέματα ατομικής και μοριακή φυσικής. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μελέτη πυρήνων και των πολυνουκλεονικών συστημάτων της "πυρηνικής ύλης" και της 

νετρονικής ύλης 

 
• Μικροσκοπική θεωρία συστημάτων πολλών νουκλεονίων: Μελέτη 

αλληλοσυσχετίσεων (βραχείας και μακράς εμβέλειας, ζεύγους, πολυπλοκότητα και 
χαοτική δυναμική) 

• Δομή και δυναμική των πυρήνων (με έμφαση στους πυρήνες εκτός της κοιλάδας 
σταθερότητας) και των πολυνουκλεονικών συστημάτων 

• Ανάπτυξη Στατιστικών Προτύπων διαφόρων ιδιοτήτων πυρήνων με τη βοήθεια 
μεθόδων της στατιστικής ανάλυσης 

• Θεωρητικές – υπολογιστικές τεχνικές για τη μικροσκοπική θεωρία κβαντικών 
συστημάτων ισχυρά αλληλεπιδρώντων σωματίων και τη θεωρία σκέδασης από 
δυναμικά με χρονική εξάρτηση καθώς και η ανάπτυξη των τεχνικών της στατιστικής 
θεωρίας εκμάθησης. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις που εστιάζουν 
στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 48  

Εργασίες 24  

Σύνολο Μαθήματος 150  
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 (25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος 

του μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη 

απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε 
θέματα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, Krane Kenneth, επιμ. Κόκκορης Μιχαήλ, Μερτζιμέκης 
Θεόδωρος, Πατρώνης Νικόλαος, Στούλος Στυλιανός, Gutenberg, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε, 2021 

• Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική W.N. Cottingham, D.A. Greenwood, εκδ. τυπωθήτω-Γ. 
Δαρδανός - Κ. Δαρδανός, 2002. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31347 

• Πυρηνική Φυσική, Χ. Ελευθεριάδης. COPY CITY I.K.E, 2014 Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 42100188 

• Nuclear and Particle Physics, W.S.C. Williams, Clarendon Press, Oxford 1991 

• Subatomic Physics, H. Frauenfelder and E.M. Henley Prentice Hall, ISB,N 0138594309 
 

Επιστημονικά Περιοδικά. 

• Physical Review C 

• Nuclear Physics A 

• European Physical Journal A 
• International Journal of Modern Physics E 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική & Τεχνολογία Πυρηνικών Αντιδραστήρων  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82207 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική & Τεχνολογία Πυρηνικών Αντιδραστήρων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις   4 6 

Ασκήσεις  2  

Σύνολο 6  
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & 
Φυσική Πλάσματος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82207/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με τις βασικές έννοιες 
των πυρηνικών αντιδράσεων, τις αρχές λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων και παραγωγής 
ενέργειας από πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, της ακτινοπροστασίας και της 
ραδιοπεριβαλλοντικής. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τήτρια θα είναι σε θέση να:  

• Γνωρίζουν καλά τη φυσική των πυρηνικών αντιδράσεων με νετρόνια  

• Γνωρίζουν τον μηχανισμό της πυρηνικής σχάσης και να υπολογίζουν την κρισιμότητα γυμνών 

ομογενών συστημάτων θερμικών νετρονίων  

• Κατανοούν τις αρχές και τα όργανα μέτρησης των ακτινοβολιών 

• Κατανοούν τις βασικές αρχές της ραδιοπεριβαλλοντικής και ακτινοπροστασίας 

• Γνωρίζουν τις εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Πυρηνικές αντιδράσεις με νετρόνια.  

• Πυρηνική σχάση. Σκέδαση, απορρόφηση, διάχυση, θερμοποίηση νετρονίων. Υπολογισμοί 

κρισιμότητας γυμνών ομογενών συστημάτων θερμικών νετρονίων.  

• Πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος.  

• Συγκρότηση πυρηνοηλεκτρικών σταθμών. Πυρηνικό καύσιμο. Απαγωγή θερμότητας από τον 

πυρήνα πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος σε μόνιμη κατάσταση. Θερμοδυναμικοί κύκλοι και 

παραγωγή ενέργειας. 

• Ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων και πυρηνικά ατυχήματα.  

• Διασπορά προϊόντων σχάσεως στην ατμόσφαιρα. Βασικές αρχές ακτινοπροστασίας και 

Ραδιοπεριβαλλοντική.  

• Βιομηχανικές εφαρμογές πυρηνικής τεχνολογίας. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

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

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις  που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών κ 

26 

Μελέτη και 
ανάλυση Ασκήσεων 
και ανάλυση 
μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26 

Αυτοτελής Μελέτη 34 

Προετοιμασία για 
εξετάσεις  

9 

Εξετάσεις 3 
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Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

150 

 

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

 
 Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική  
 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων  
 
Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται πρόοδοι 

για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / φοιτήτριες 
προοδεύουν στην κατανόηση του αντικειμένου  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 4η Έκδοση, Lamarsh John R., Baratta Anthony J., 
Πετρόπουλος Νικόλαος (επιμέλεια), 2019, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86054169 

• Πυρηνική Ενέργεια και Τεχνολογικές Εφαρμογές, Πολυζάκης Απόστολος, 2019, Πολυζάκης 
Απόστολος ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-618-83590-8-6 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Αντωνόπουλος - Ντόμης Μιχάλης, Θεσσαλονίκη 
Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112663.  

• Πυρηνική Ενέργεια και Ορυκτά Καύσιμα, Σαββίδης Ηλίας, 2013, C.City Publish, ISBN: 978-960-
9551-09-0 

• ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Τσάγκας Νικόλαος, Εκδόσεις ΑΪΒΑΖΗ, Ξάνθη 1986. Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 1255 2. 

• Nuclear Energy: Principles, Practices, and Prospects, David Bodansky, Springer, 2004.  
• Nuclear Engineering: Theory and Technology of Commercial Nuclear Power, Ronald Allen Knief, 

Hemisphere Publishing Corporation, 1992. 
•  Nuclear Energy: An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes, 

Murray, R., Keith H., 8th Edition, (2019) 
•  International Atomic Energy Agency (www.iaea.org) 
• Nuclear Energy Agency, OECD (https://www.oecd-nea.org/) 

 

 

 
 
 

http://www.iaea.org/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαγνητο-υδροδυναμική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών 
Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82203/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί επιλεγόμενο μάθημα στην κατεύθυνση «Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών 
Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος» κι έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στις 
βασικές έννοιες της Αστροφυσικής Πλάσματος δίνοντας τους παράλληλα την δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει θεωρητικά εργαλεία στην μοντελοποίηση φαινομένων στην σχετική γνωστική 
περιοχή 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 
 

• Να προσδιορίζουν τις βασικές χωρικές και χρονικές κλίμακες που χαρακτηρίζουν ένα πλάσμα. 

• Να περιγράφουν την δυναμική πλάσματος τόσο σε επίπεδο σωματίων όσο και ως μαγνητισμένο 
ρευστό /μαγνητοϋδροδυναμική. 

• Να κατανοούν πως προκύπτουν οι νόμοι διατήρησης στο πλάσμα μέσω της κινητικής θεωρίας 

• και πως συνδυάζονται με τους νόμους του Maxwell. 

• Να εφαρμόζουν τα προηγούμενα με επιτυχία στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση 
προβλημάτων της Αστροφυσικής 

Γενικές Ικανότητες 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82203/
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Κριτική σκέψη 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Βαθμός ιονισμού πλάσματος, μήκος Debye, μέση ελεύθερη διαδρομή, συχνότητες 
πλάσματος, Larmor, κρούσεων. 

• Κίνηση φορτίων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

• Αδιαβατικές αναλλοίωτες, μαγνητικός καθρέπτης/φιάλη. 

• Εφαρμογές: ζώνες ακτινοβολίας van Allen, μαγνητόσφαιρα Γης και πλανητών, διαστημικός 
καιρός. Κινητική θεωρία. 

• Εξαγωγή των βασικών εξισώσεων της Μαγνητοϋδροδυναμικής. 

• Εφαρμογές: μαγνητική πίεση και μαγνητική άνωση, θέρμανση του ηλιακού στέμματος, 
εξίσωση δυναμό για την παραγωγή του μαγνητικού πεδίου, μοντέλα δομών πλάσματος τόσο 
στο εργαστήριο όσο και στα διάφορα αστροφυσικά πλάσματα (ηλιακές προεξοχές, ηλιακοί 
πίδακες, στεμματικές εκτινάξεις μάζας κ.λπ. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint 

• Χρήση λογισμικού προσομοιώσεων 

• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Δραστηριότητα 

Διαλέξεις Θεωρίας 
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 

που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

Αυτοτελής Μελέτη 

Σύνολο Μαθήματος 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

52 

13 
 

 
20 

 
 

 
65 

150 

Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε  επίπεδο 
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εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 (25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

Ενναλακτικά με την εκπόνηση πρωτότυπης εργασίας 
στην σχετική γνωστική περιοχή 

  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Τσίγκανος, Κ : Αστροφυσική Πλάσματος. 

• Βλάχος, Λ : Φυσική Πλάσματος. 

• Bellan, P : Fundamentals of Plasma Physics. 

• Fitzpatrick, R : The Physics of Plasmas. 

• Boyd, T. J. M., Sanderson, J. J. : The Physics of Plasmas. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική και Τεχνολογία Ανιχνευτών και Επιταχυντών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2 
 

Σύνολο 6 
 

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιλογής Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72204/ 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72204/
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Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και μελέτη των βασικών αρχών επιτάχυνσης σωματιδίων και 
των τύπων των επιταχυντών καθώς και των βασικών αρχών φυσικής που χρησιμοποιούνται στην 
ανίχνευση, στην ταυτοποίηση και τη μέτρηση ιδιοτήτων των σωματιδίων. Παρουσιάζονται τα βασικά 
είδη ανιχνευτικών διατάξεων σωματιδίων και οι αρχές λειτουργίας τους. Το μάθημα επίσης εισάγει τις 
βασικές έννοιες των μεθόδων διαχείρισης δεδομένων πειραμάτων πυρηνικής και σωματιδιακής 
φυσικής. 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: 
• κατανοεί φυσικές ποσότητες που σχετίζονται με την επιτάχυνση σωματιδίων σε διαφορετικές 
επιταχυντικές διατάξεις 
• κατανοεί τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διάφορων τύπων επιταχυντών 
• κατανοήσει την αλληλεπίδραση της ύλης με την ακτινοβολία και τις βασικές πειραματικές και 
πρακτικές εφαρμογές των αλληλεπιδράσεων αυτών 
• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις αρχές και τους νόμους που διέπουν τις διάφορες 
ανιχνευτικές διατάξεις 
• κατανοεί τους πειραματικούς τρόπους για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση των 
σωματιδίων καθώς επίσης και για τη μέτρηση της ορμής και ενέργειας των σωματιδίων 

• κατανοεί τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διάφορων τύπων ανιχνευτών 
• αντιληφθεί και να αξιολογήσει το εύρος των εφαρμογών των ανιχνευτικών διατάξεων στους 
άλλους κλάδους της Φυσικής, σε συναφείς επιστήμες, αλλά και στην τεχνολογία 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 
• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση βιβλιογραφίας 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ενεργός διατομή, διασπάσεις και χρόνοι ζωής, κινηματική αλληλεπιδράσεων, μέση 
ελεύθερη διαδρομή 
• Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας με την ύλη 
• Ακτινοβολία Cherenkov. 
• Μέτρηση ορμής. Τροχιές φορτισμένων σωματιδίων. 
• Αρχές ανίχνευσης σωματιδίων και εφαρμογές 
• Ανακατασκευή αντικειμένων φυσικής 
• Σπινθιρισμός. 
• Θερμιδομετρία. 
• Ανιχνευτές αερίου γεμίσματος 
• Ανιχνευτές ημιαγωγών 
• Σκανδαλισμός και λήψη δεδομένων 
• Επιταχυντές, ιστορική αναδρομή και εφαρμογές. 
• Φυσική επιταχυντών, επιτάχυνση σωματιδίων. 
• Μαγνητικά πεδία, εστίαση δέσμης σωματιδίων, ψύξη δέσμης. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστηριακές Ασκήσεις που εστιάζουν στην 

εφαρμογή μεθοδολογιών κ 26 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

Εργασίες 24 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ανάπτυξης 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

• W.N. Cottingham, D.A. Greenwood: Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, εκδ. 
τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός, 2002. 

• Claus Grupen, Boris Shwartz, “Particle Detectors”, Cambridge University 
Press, Mar 13, 2008 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72209 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Πλάσματος ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική, 
Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72209/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα καλύπτει αρχικά τα φαινόμενα που σχετίζονται με την ισορροπία και την ευστάθεια και 
θα μελετηθούν χαρακτηριστικά είδη ασταθειών στο πλάσμα. Στη συνέχεια θα μελετηθεί το ομογενές 

και περιορισμένο πλάσμα (διάκριτο φάσμα στο χώρο του 𝑘→ )  και η διάδοση των κυμάτων σε 
ανομοιογενές πλάσμα. Θα αναλυθεί η ημι-γραμμική θεωρία και θα μελετηθούν οι μη γραμμικοί 
μηχανισμοί που εμφανίζονται στο πλάσμα. Τέλος, θα μελετηθεί ένα ειδικό θέμα που αντιμετωπίζει 
το πλάσμα ως μεταϋλικό. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις αρχές της ισορροπίας και ευστάθειας στο πλάσμα 
καθώς και τους νόμους που διέπουν τα φαινόμενα που εμφανίζονται σε ομογενές & 
περιορισμένο (bounded) πλάσμα 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις αρχές και τους νόμους που διέπουν τα φαινόμενα 
που εμφανίζονται στη διάδοση των κυμάτων σε ανομοιογενές πλάσμα, 

• κατανοεί τα μη γραμμικά φαινόμενα και τους μηχανισμούς που τα προκαλούν στο 
πλάσμα 

• γνωρίζει τη βασική θεωρία των μεταϋλικών και να περιγράφει το πλάσμα ως μεταϋλικό 
• εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων 

δημιουργίας και διάδοσης κυμάτων στο πλάσμα 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72209/
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Γενικές Ικανότητες  

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Ισορροπία και ευστάθεια στο πλάσμα 

• Ομογενές περιορισμένο πλάσμα. 

• Κύματα σε ανομοιογενές πλάσμα. 

• Ημι-γραμμική θεωρία. 

• Μη γραμμικά φαινόμενα στο πλάσμα. 
• Ειδικό θέμα: Το πλάσμα ως μεταϋλικό 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών κ 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

32  

Αυτοτελής Μελέτη 40  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική  Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 
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Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Plasma Waves, 2nd Edition, D G. Swanson , IOP, 2003. 

• Waves in Plasmas, T. H. Stix, AIP,1992 

• Basic Principles of Plasma Physics, S. Ichimaru, 1973. 

• Fundamentals of Plasma Physics, P. M. Bellan, Cambridge University Press, 2006 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ III 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων III 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2 
 

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Απαιτείται καλή γνώση της Κβαντομηχανικής Ι και Φυσική 
Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Οχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82202/ 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82202/
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: 
• εξηγήσει ποιά είναι τα βασικά συστατικά της φύσης και οι θεμελιώδεις δυνάμεις που 
ασκούνται σε αυτά σύμφωνα με το καθιερωμένο πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων 

• συνδέσει τον μαθηματικό φορμαλισμό με τα αποτελέσματα των σύγχρονων 
πειραμάτων σωματιδιακής φυσικής 

• εξηγήσει την πορεία που οδήγησε την σύγχρονη φυσική στην αποκρυπτογράφηση 
της δομής του πρωτονίου και να κατανοήσει σε εισαγωγικό επίπεδο την κβαντική 
χρωμοδυναμική και την ασυμπτωτική ελευθερία. 

• κατανοήσει τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις των λεπτονίων και την φυσική που διέπει 
τα νετρίνο 

• περιγράψει τι σημαίνει ενοποίηση των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων στα 
πλαίσια του καθιερωμένου προτύπου 

• γνωρίσει σε εισαγωγικό επίπεδο τo μοντέλο του Higgs και να καταλάβει πως έγινε η 
ανακάλυψη του μποζονίου Higgs στο LHC 

• γνωρίσει τις τελευταιες εξελίξεις για την αναζήτηση Νέας Φυσικής πέρα από το 
καθιερωμένο πρότυπο 

• κατανοεί τις σημερινές εξελίξεις του κλάδου καθώς και για να ξεκινήσουν 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 

Γενικές Ικανότητες 
 

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

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

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

 
• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση βιβλιογραφίας 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ελαστική σκέδαση ηλεκτρονίου-πρωτονίου. Συναρτήσεις δομής. Σκέδαση Rutherford και 
Mott 
• Βαθιά ανελαστική σκέδαση. To μοντέλο των παρτονίων. 

• Συμμετρίες και το μοντέλο των κουάρκ 
• Κβαντική χρωμοδυναμική και ασυμπτωτική ελευθερία. 
• Ασθενείς αλληλεπιδράσεις των λεπτονίων 
• Παγκοσμιότητα λεπτονίων 
• Φυσική σκεδάσεων νετρίνων 
• Ταλαντώσεις νετρίνων 
• Ηλεκτρασθενής ενοποίηση 
• Ζ και W μποζόνια, τοπ κουάρκ 
• To μοντέλο του Higgs και ανακάλυψη του μποζονίου Higgs στο LHC 
• Αναζήτηση Νέας Φυσικής- Σύγχρονες εξελίξεις 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστηριακές Ασκήσεις που εστιάζουν στην 

εφαρμογή μεθοδολογιών κ 26 

Εργασίες σε μικρές ομάδες 30 

Αυτοτελής Μελέτη 42 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) 
που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ανάπτυξης 
- Επίλυση προβλημάτων 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

1. Σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική, Μάρκ Τόμσον (Mark Thomson), 2020, Ροπή,ISBN: 978-618-
5289-46-1 

 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ALESSANDRO BETTINI, 2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-782- 

 

3. D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, 2nd edition, 2008-Σ 



215  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82209 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιλογής Κατεύθυνσης/ κατεύθυνση Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνιστάται η καλή γνώση στη Κβαντομηχανική Ι και 
Σύγχρονη Φυσική. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82209/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Εισάγει στις βασικές έννοιες της ατομικής και μοριακής φυσικής καθώς και στην 
αλληλεπίδραση των δομικών συστατικών της ύλης με την ακτινοβολία. Σε συνδυασμό με 
αποκτηθείσες γνώσεις από τα μαθήματα Κβαντομηχανική Ι, Σύγχρονη Φυσική, καλύπτεται 
σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο γνώσεων που πρέπει να έχει αποκομίσει ένας φοιτητής που 
επιθυμεί να ασχοληθεί σε θεωρητικό αλλά και σε πειραματικό επίπεδο με θέματα φυσικής 
των υλικών (μοριακών, νανοϋλικών), φασματοσκοπίας (ατομικής, μοριακής), περιγραφής 
πολυηλεκτρονιακών συστημάτων, ατομικής/μοριακής δομής, αλληλεπίδρασης 
ατόμων/μορίων με εξωτερικά πεδία (ηλεκτρικά, μαγνητικά). 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: 
• κατανοεί φυσικές ποσότητες που σχετίζονται με την ατομική και μοριακή δομή. 

• έχει επεκτείνει κι εξειδικεύσει τις γνώσεις του/της στην Κβαντική θεωρία μέσω της 
εφαρμογής της στο καθαρά ατομικό επίπεδο. 

• έχει κατανοήσει την κβαντομηχανική περιγραφή ατόμων με πολλά ηλεκτρόνια. 
• Κατανοήσει βασικές ατομικές και μοριακές διαδικασίες. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82209/
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• χρησιμοποιήσει φασματοσκοπικά δεδομένα για να εξάγει και να αναλύσει τη δομή των 
μορίων. 

• κατανοήσει την αλληλεπίδραση της ύλης με την ακτινοβολία. 
• να αντιληφθεί και να αξιολογήσει το εύρος των εφαρμογών των ατομικών διαδικασιών 

στους άλλους κλάδους της Φυσικής, σε συναφείς επιστήμες, αλλά και στην τεχνολογία 
Γενικές Ικανότητες  

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε θέματα ατομικής και μοριακή φυσικής. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑτομΙκή ΦυσΙκή: 
Κλασσική αντιμετώπιση της εκπομπής ακτινοβολίας. Η εξίσωση του Schrodinger και το 

άτομο του Υδρογόνου. Μεταβάσεις μεταξύ των ενεργειακών σταθμών & εκπομπή 

ακτινοβολίας. Κβαντική θεώρηση των ακτινοβολούντων διπόλων - Ηλεκτροδιπολικές 

μεταβάσεις & μεταβάσεις ανωτέρας τάξεως. Πολυπολικό ανάπτυγμα φορτίου και 

ηλεκτρικές ροπές. Μέσος χρόνος ζωής του ατόμου στη διεγερμένη στάθμη. Εύρος και 

σχήμα των φασματικών γραμμών. Φυσικό πλάτος γραμμής και αιτίες διεύρυνσης. Το 

μοντέλο των φλοιών, άτομα των αλκαλίων, των μετάλλων μεταπτώσεως και ατόμων με 

υψηλό ατομικό αριθμό. Προσέγγιση κεντρικού πεδίου. Περιοδικός πίνακας. Ενεργά 

δυναμικά. Λεπτή υφή. Αλληλεπίδραση σπιν-τροχιάς. Συνολική στροφορμή. Σύζευξη LS 

και JJ. Υπερλεπτή υφή. Επίδραση εξωτερικών πεδίων στο άτομο. Φαινόμενα Zeeman, 

Paschen-Back & Stark. 
 

ΜορΙακή ΦυσΙκή: 
Αδιαβατική Προσέγγιση. Θεώρημα Hellman - Feynman. Θεώρημα Virial. Εισαγωγή στην 

Κβαντομηχανική θεωρία του χημικού δεσμού. Μόριο H2. Μέθοδος Heitler - London και 

μέθοδος μοριακών τροχιακών. Ομοιοπολικός, Ιοντικός δεσμός. Ηλεκτρόνιο μέσα σε 

αξονικά συμμετρικό πεδίο. Περιγραφή διατομικών μορίων με τη μέθοδο των μοριακών 

τροχιακών. Θεωρία διαταραχών, πολυηλεκτρονιακά συστήματα Συμβολισμός 

καταστάσεων πολυατομικών μορίων, ορίζουσα Slater, Ολική στροφορμή ηλεκτρονίων -

πολλαπλή υφή, Πολυατομικά μόρια - ορίζουσα Stater. Προσέγγιση Born-Oppenheimer, 

μοριακά τροχιακά και αυτοσυνεπής μέθοδος πεδίου, προσέγγιση Hartree, 

αλληλεπίδραση απεικονίσεων, μέθοδος πολλαπλών απεικονίσεων. 

Υβριδισμός των ατομικών τροχιακών, ηλεκτρονιακές καταστάσεις απλών μορίων, 

θεωρία κρυσταλλικού πεδίου, μοριακά συστήματα υψηλού-χαμηλού σπιν, φαινόμενο 
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Jahn-Teller Δεσμός υδρογόνου. Αλληλεπίδραση van der Waals. Περιστροφή και 

ταλάντωση των διατομικών μορίων. Φάσματα περιστροφής. Φάσματα ταλαντώσεως. 

Φάσματα περιστροφής - ταλαντώσεως. Τρόποι ταλαντώσεως πολυατομικών μορίων. 

Φάσματα Raman. Μοριακές ηλεκτρονικές στάθμες. Αρχή Franck - Condon. Αποδιέγερση 

των μορίων - εκπομπή ακτινοβολίας. φθορισμός, φωσφορισμός. Ενέργεια ιοντισμού και 

ηλεκτρονική συγγένεια των μορίων, Μοριακά Συστήματα σε εξωτερικά (στατικά και 

δυναμικά) ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες μορίων. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις που εστιάζουν 
στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Εργασίες 26  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
 

Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος 

του μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη 

απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε 
θέματα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Springer Handbook of Atomic, Molecular, Optical Physics, Gordon W. F. Drake (ed.), 
2006. 

• Molecular quantum mechanics, Peter Atkins, Rionald Friedman (Oxford University 
Press). 

• “Atoms Molecules and Photons”, W. Demtröder, Springer, 2010. 

• Σύγχρονη Φυσική, Arthur Beiser, 2001,Κωδικός στον Εύδοξο:32034 
 

Επιστημονικά Περιοδικά. 

• Molecular Physics (https://www.tandfonline.com/loi/tmph20) 

http://www.tandfonline.com/loi/tmph20)


218  

• Atomic and Molecular Physics (https://www.nature.com/subjects/atomic-and-
molecular-physics) 

• Physical Review A (https://journals.aps.org/pra/) 
• International Journal of Quantum Chemistry 

(https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1097461x). 

• Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 
(https://iopscience.iop.org/journal/0953-4075) 

http://www.nature.com/subjects/atomic-and-
http://www.nature.com/subjects/atomic-and-
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1097461x
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82211 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοσμολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72106/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή γνώσεις για την κατανόηση της θεωρίας της γενικής σχετικότητας 
και της σύγχρονης κοσμολογίας τόσο από την μαθηματική όσο και την φυσική σκοπιά. 

 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος: 
1. Κατανόηση της κοσμολογικής γειτονιάς μας. 
2. Κατανόηση του σύμπαντος ως φυσικού συστήματος μεγάλης κλίμακας. 
3. Διαπίστωση ότι ορισμένες αστρονομικές παρατηρήσεις έχουν μεγάλη κοσμολογική σημασία. 
4. Γνωριμία με τις επικρατούσες κοσμολογικές θεωρίες και με ορισμένες νέες απόψεις για το 
σύμπαν. 

 

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση να έχει 
τις παρακάτω δεξιότητες : 

1. Ικανότητα στη μελέτη φυσικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. 
2. Ικανότητα στην κατανόηση/διαπραγμάτευση θεωριών, στις οποίες εμπλέκονται φυσικές 
ποσότητες με πολύ διαφορετικές τάξεις μεγέθους. 
3. Εξοικείωση με πειράματα και παρατηρήσεις που επιτυγχάνονται με τεχνολογίες αιχμής. 
4. Κατανόηση της γεωμετρίας του Riemann και των δυναμικών εξισώσεων του Einstein. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72106/
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5. Ικανότητα στην κατανόηση και εφαρμογή των συμμετριών στο πρόβλημα της επίλυσης των 
ανωτέρω εξισώσεων. 
6. Ικανότητα στον χειρισμό βασικών φυσικών μεγεθών της θεωρίας. 
7. Ικανότητα στη σύνθεση εννοιών και νόμων που οδηγούν στην επίλυση πολύπλοκων φυσικών 
συστημάτων. 
8. Ικανότητα συνδυασμού τύπων σε σύνθετα προβλήματα φυσικής. 
9. Ικανότητα να αξιολογεί τα αποτελέσματα της επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Καταμερισμός εργασιών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Υλοποίηση επιστημονικών εργασιών 

• Διαχείριση χρόνου και προθεσμιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 

• Σεβασμός στο Φυσικό περιβάλλον 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Απαραίτητες έννοιες από την αστροφυσική 

• Μεταβλητοί αστέρες και η κοσμολογική σημασία τους 

• Γαλαξίες 

• Δομή και ιδιότητες του σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα 

• Παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας 

• Κοσμολογικές υποθέσεις και θεωρίες 

• Το σενάριο της Μεγάλης Έκρηξης και οι βασικές εποχές του. Το πληθωριστικό σενάριο, η εποχή 

Planck και τα αρχικά στάδια της εξέλιξης του σύμπαντος. Εισαγωγή στην θεωρία των 

κοσμολογικών διαταραχών 

• Νευτώνεια και σχετικιστικά κοσμολογικά μοντέλα 

• Νέες κοσμολογικές απόψεις και θεωρίες. Σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 
Κατά την διδασκαλία χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό 
λογισμικό. 
Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  

Μελέτη βιβλιογραφίας 26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• R. D' Inverno, “Introducing Einstein's Relativity”, Oxford University Press, 1995. 

• J. N. Islam, “An introduction to mathematical cosmology”, Cambridge University Press, 1993. 

• R. A. Freedman, R. M. Geller, W. J. Kaufmann, “Universe”10th edition, W. H. Freeman and 

Company, 2014. 

• J. L. Martin, “Γενική Σχετικότητα”, 2005, ISBN: 960-524-198-6, Εκδότης: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

& ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 279 

• Frank Shu, “Αστροφυσική ΙI”, 2009, ISBN: 978-960-7309-17-4, Εκδότης: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

& ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 282 

• Bernard F. Schutz, “Γενική Σχετικότητα”, 2007, ISBN: 960-7122-21-6, Εκδότης: ΤΡΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6236 

• E.  W.  Kolb  and  M.  S.  Turner,  “The  Early  Universe”,  Frontiers  in  Physics 69, 
1990, ISBN: 9780201626742 
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• Liddle, A. R. & Lyth, D.H.: Cosmological Inflation and Large Scale Structure, Cambridge University 
Press, 2000, ISBN-13: 978-0521660228 

• Weinberg, S., “Gravitation and Cosmology”, Wiley, 1972 
 

Ακαδημαϊκά Περιοδικά: 

• Physical Review D 

• Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 

• General Relativity and Gravitation 
• Classical and Quantum Gravity 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1. ΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82208 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος, Δοσιμετρία και 
Ακτινοπροστασία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6 
 

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιλογές Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνίσταται γνώση του μαθήματος Πυρηνική Φυσική Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Οχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82208/ 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82208/
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: 

• κατανοεί τις θεμελιώδεις διαδικασίες αλληλεπίδρασης ύλης και ακτινοβολίας. 
• συνδέσει την επιστήμη των ακτινοβολιών/ραδιενέργειας και τις επιδράσεις των 
τεχνολογιών ακτινοβολίας στις περιβαλλοντικές διεργασίες. 

• κατανοήσει τις βιολογικές επιδράσεις των ακτινοβολιών όπως τις αλληλεπιδράσεις 
ακτινοβολιών στο νερό, τη δόμηση των βιολογικών καταστροφών σε διάφορα επίπεδα 
(υποκυτταρικό – κυτταρικό – ιστοί - όργανα) 

• περιγράψει τα βασικά στοιχεία της δοσιμετρίας, να κατανοεί τους ορισμούς των 
δόσεων ακτινοβολίας, τις μονάδες μέτρησης της δόσης, και τις διαδικασίες μέτρησης της 
δόσης. 

• γνωρίσει τις βασικές αρχές ραδιοπροστασίας στα πλαίσια των διεθνών κανονισμών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 
• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Αναζήτηση βιβλιογραφίας 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ραδιενέργεια στην Ατμόσφαιρα: Μηχανισμοί μεταφοράς. 
• Ραδιενέργεια στο Υδάτινο Περιβάλλον. 
• Ραδιενέργεια Εδάφους. 
• Ραδιενέργεια διαφεύγουσα από Πυρηνικούς Σταθμούς στο Περιβάλλον. 
• Ραδιενέργεια από Πυρηνικές Εκρήξεις στο Περιβάλλον. 
• Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος: Τρόποι, Συστήματα Ελέγχου. 
• Ραδιενεργός Δόση (Εκτίμηση) και Δοσιμετρία στο Περιβάλλον. 
• Ραδιενεργά Απόβλητα (Παραγωγή - Διαχείριση). 
• Ραδιενέργεια διαφεύγουσα από Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς στο Περιβάλλον. 
• Το Πρόβλημα του Ραδονίου. 
• Βιολογική δράση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στον άνθρωπο. 
• Θωράκιση στις ακτινοβολίες. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστηριακές Ασκήσεις που εστιάζουν στην 

εφαρμογή μεθοδολογιών κ 26 

Εργασίες σε μικρές ομάδες 24 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) 
που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ανάπτυξης 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ραδιενέργεια και Ακτινοβολίες, Τύπος: Σύγγραμμα, Ilya Obodovskiy, 2021, ΡΟΠΗ, ISBN: 

978-618-5289-62-1. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82210 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχετικιστική Κβαντική Θεωρία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6 
 

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών 
Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Καλή γνώση στη Κβαντομηχανική Ι και II 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82210/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82210/
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Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες 
δεξιότητες: 

• Γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, αρχών και θεωριών που 
σχετίζονται με την φυσική στοιχειωδών σωματιδίων και πεδίων. 

• Εμπειρία και εξοικείωση με θεωρητικές μεθόδους υπολογισμού παρατηρήσιμων 
μεγεθών που σχετίζονται με τις ιδιότητες και αλληλεπιδράσεις των σωματιδίων. 

• Να γνωρίζουν πώς να αναλύουν τις εξισώσεις Klein-Gordon και Dirac και τα πεδία 
Klein-Gordon, Dirac καθώς και να διατυπώνουν τη Λαγκρανζιανή για αυτά τα πεδία. 
• Να διατυπώνουν το Λαγκρανζιανό φορμαλισμό για την κβαντική ηλεκτροδυναμική, 
καθώς και να τον αναλύουν. 

Γενικές Ικανότητες 
 

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

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

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

 
• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
• Εξίσωση Klein-Gordon, εξίσωση Dirac, κβαντικές εξισώσεις Maxwell, λύσεις της εξίσωσης 
Dirac, η αναγκαιότητα των αντισωματιδίων. 
• Λαγκρανζιανός φορμαλισμός. Συμμετρίες και νόμοι διατήρησης στον Λαγκρανζιανό 
φορμαλισμό. Θεώρημα της Noether 

• Λαγκρανζιανός φορμαλισμός και κανονική κβάντωση 
• Αρχές θεωρίας ομάδων και αναπαραστάσεων στην κβαντική θεωρία. 
• Η ομάδα Poincare: ορισμός, περιγραφή με σπίνορες, μοναδιαίες αναπαραστάσεις και 
σωμάτια, μάζα, σπιν και ελικότητα. 
• Κβαντικά πεδία: η αναγκαιότητα εισαγωγής του πεδίου, το πραγματικό βαθμωτό πεδίο, το 
μιγαδικό βαθμωτό πεδίο, συναρτήσεις Wightman και διαδότης του Feynman. 
• Η κβάντωση του πεδίου Klein-Gordon, του πεδίου Dirac και του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Class 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστηριακές Ασκήσεις που εστιάζουν στην 

εφαρμογή μεθοδολογιών 26 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

Εργασίες 24 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος οι οποίες 

αφορούν στην ανάπτυξη απαντήσεων σε ερωτήματα 

καθώς και στην επίλυση προβλημάτων. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 
1. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, Στέφανος Τραχανάς, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΡΗΤΗΣ, 
2. M. Peskin and D. Schroeder, “An Introduction to Quantum Field Theory”, Westview Press, 
1995. 

3. S. Weinberg, “The Quantum Theory of Fields”, Volume I, Cambridge University Press, 1995. 
4. Zee, “Quantum Field Theory in a Νutshell”, Princeton University Press, 2003. 
5. QUANTUM FIELD THEORY, F. Mandl and G. Shaw 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ 

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 

μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 
  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71302/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις δομές και τις φυσικές 
ιδιότητες των φυσικών και συνθετικών υλικών στην στερεά κατάσταση. Στο πλαίσιο του μαθήματος 
προσφέρονται διαλέξεις με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών στις βασικές έννοιες και μεγέθη στην 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71302/
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επιστήμη και τεχνολογία των υλικών. Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο φοιτητής το 
απαραίτητο υπόβαθρο για να μπορέσει να κατανοήσει μαθήματα της φυσικής των υλικών, τα οποία 
διδάσκεται στα επόμενα εξάμηνα. Έτσι ο φοιτητής καλείται να έρθει σε επαφή με τις αρχές και τον 
τρόπο δόμησης των τεχνολογικού ενδιαφέροντος υλικών, τη σχέση δομής-μορφολογίας και 
συμπεριφοράς ιδιοτήτων. 

 
Ειδικότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

• να κατανοεί την διασύνδεση των μακροσκοπικών ιδιοτήτων των στερεών υλικών με την δομή τους 
στο ατομικό επίπεδο 

• να κατανοεί τις βασικές ατομικές διατάξεις στον χώρο των κρυσταλλικών στερεών και τις ιδιότητές 
τους, καθώς και τον διαχωρισμό μεταξύ κρυσταλλικών και άμορφων στερεών, πολυκρυσταλλικών 
υλικών και μονοκρυστάλλων 

• να ερμηνεύει την συμπεριφορά των υλικών με βάση παραμέτρους όπως η χημική στοιχειακή 
σύσταση τους και η θερμοκρασία, να διαχωρίζει τα υλικά σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με 
την δομή και τις φυσικές ιδιότητες που παρουσιάζουν 

• να ερμηνεύει, να επεξεργάζεται και να αντλεί πληροφορίες από διαγράμματα ισορροπίας φάσεων, 
να ερμηνεύει τις δομικές, ηλεκτρικές, θερμικές, μαγνητικές και οπτικές ιδιότητες των υλικών με 
βάση την γνώση της χημικής σύστασής τους, καθώς και της κρυσταλλικής και ηλεκτρονιακής τους 
δομής και της μορφολογίας τους να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις για την δομή και τις ιδιότητες 
των νέων νανοδομημένων και υβριδικών υλικών, του άνθρακα, των μεταλλικών, των κεραμικών και 
των πολυμερικών υλικών 

• να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών και να κατανοεί σε ποσοτικό και ποιοτικό 

• επίπεδο τα αποτελέσματα των αντίστοιχων μετρήσεων. 
• να μπορεί προβλέψει ποιοτικά και ποσοτικά , όπου αυτό είναι δυνατόν, τις μακροσκοπικές ιδιότητες 

• των υλικών με βάση την δομή τους. 

• να μπορεί να περιγράψει ποιοτικά αλλά και ποσοτικά τις βασικές προδιαγραφές που θα πρέπει να 

• ικανοποιεί ένα υλικό για χρήση σε μια ρεαλιστική εφαρμογή. 

• να μπορεί να επιλέξει το καταλληλότερο υλικό, με βάση τις προδιαγραφές, για εφαρμογές που 

• αφορούν μηχανικές, θερμικές ή ηλεκτρικές ιδιότητες ή συνδυασμό τους. 

• να επιλέγει το καταλληλότερο υλικό για μία συγκεκριμένη εφαρμογή 

• να μπορεί να σκεφτεί τρόπους αλλαγής της δομής/μικροδομής για αλλαγή των ιδιοτήτων προς μία 

• επιθυμητή κατεύθυνση 

• να μπορεί να προτείνει σειρά δοκιμών για τον χαρακτηρισμό των υλικών 

Γενικές Ικανότητες 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιεχόμενο μαθήματος 
• Εισαγωγή: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Ταξινόμηση Υλικών, Προηγμένα Υλικά, Ανάγκες για 

Καινοτόμα Υλικά 

• Ατομική Δομή και Δεσμοί μεταξύ ατόμων: Θεμελιώδης έννοιες, Ηλεκτρόνια στα άτομα, Δυνάμεις 
και Ενέργειες δεσμών, Πρωτεύοντες και Δευτερεύοντες δεσμοί μεταξύ ατόμων, Συσχέτιση μεταξύ 
του είδους δεσμών και της ταξινόμισης Υλικών 

• Βασικές Αρχές Κρυσταλλογραφίας / Δομή Κρυστάλλων: Κρυσταλλικά πλέγματα, 
κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και κρυσταλλογραφικά επίπεδα. Περίθλαση ακτίνων – Χ. 
Πολυκρυσταλλικά και µη-κρυσταλλικά στερεά. 

• Ατέλειες στερεών και Πλεγματικά Σφάλματα: Σημειακά σφάλματα. Άλλες ατέλειες – Μικροσκοπική 
εξέταση. 

• Διάχυση: Μηχανισμοί διάχυσης – Διάχυση σε σταθερή κατάσταση – Χρονικώς μεταβαλλόμενη 
διάχυση – Παράγοντες που επιδρούν στους συντελεστές διάχυσης. 

• Μηχανικές ιδιότητες: Σχέσεις τάσης – παραμόρφωσης – ελαστική παραμόρφωση παραμόρφωσης –
πλαστική παραμόρφωση. 
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• Διαταραχές και Μηχανισμοί ενίσχυσης: Ατέλειες και πλαστική παραμόρφωση – ενίσχυση µε 
µμείωση µμεγέθους κόκκων – ενίσχυση στερεού διαλύματος. Καταστροφική αστοχία υλικών 
(Failure): Θραύση υλικών (fracture) – κόπωση υλικών (fatigue) – έρπυση υλικών (creep). 

• Διαγράµµατα φάσεων: Βασικές έννοιες – Ισόµορφα συστήματα δύο συστατικών – Ευτηκτικά 
συστήματα – Ευτηκτοειδή και περιτηκτικές αντιδράσεις – σύστημα σιδήρου – άνθρακος –
δημιουργία µικροδοµής σε συστήματα σιδήρου – άνθρακος. 

• Μετασχηματισμοί φάσεων: Ομογενής και ετερογενής πυρηνοποίηση – Ανάπτυξη νέας φάσης –
κινητική– ισόθερμα διαγράµµατα µετασχηµατισµού – διαγράµµατα ΤΤΤ. Διαγράµµατα 
µετασχηµατισµού συνεχούς ψύξης διαγράµµατα –CCT. 

• Θερμοδυναμική επιφανειών: Επιφανειακή ενέργεια. Επιφανειακός εμπλουτισμός. Διάβρωση και 
Υποβάθμιση των Υλικών: Ρυθμοί Διάβρωσης, Διάβρωση μεταλλικών υλικών, Επίδραση 
Περιβάλλοντος 

• Ηλεκτρικές και Οπτικές Ιδιότητες: Αλληλεπίδραση φωτός με στερεά, Φωτοαγωγιμότητα, Ηλεκτρική 
Ειδική Αγωγιμότητα, Ηλεκτρονική και Ιοντική Αγωγιμότητα, Διατάξεις ημιαγωγών / ηλεκτρική 
αγωγή ιοντικών κεραμικών 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό λογισμικό 
• Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστήριο 26  

Προσωπική μελέτη 40  

Εργασίες 32  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος του 
μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη απαντήσεων σε 
ερωτήματα καθώς και στην επίλυση προβλημάτων. 
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε θέματα σχετικά 
με το αντικείμενο του μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», Wιlliam D. Callister, 9η έκδοση, (2016), Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 
978-960-418-556-6, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50655973 

2. «Υλικά: Μηχανική, επιστήμη επεξεργασία και σχεδιασμός», Michael F. Ashby, Hugh Shercliff, David 
Cebon, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, (2011), ISBN 978-960-461-449-3, Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 12534905 

3. «Υλικά, δομή, ιδιότητες και Τεχνολογικές Εφαρμογές», Askeland Donald, Wendelin Wright, (2017), 
Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 978-960-418-615-0, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59385224 

4. Callister William D., Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, 9η Έκδοση, 2016, 
5. Ζασπάλης Βασίλης, Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, τόμος A, ;Eκδοση: 1 η/2014, ΕΚΔΟΣΕΙΣ A 

ΤΖΙΟΛA 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 71301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Φροντιστήριο 2  

Εργαστήριο 3  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική 
Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνιστάται η καλή γνώση Φυσική Συμπυκνωμένης Υλης Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71301/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό την παροχή γνώσεων για τις τεχνικές χαρακτηρισμού της δομής 
της ύλης και των υλικών που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων τους 
και το σχεδιασμό νέων καινοτόμων υλικών. Ο χαρακτηρισμός των υλικών διακρίνεται στον 
προσδιορισμό του μεγέθους των σωματιδίων, στις κρυσταλλικές ιδιότητες τους, στον 
προσδιορισμό της μορφολογίας, στις δομικές και χημικές αναλύσεις τους καθώς και 
στον προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων τους. Στα πλαίσια του μαθήματος 
καλύπτονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές χαρακτηρισμού με την αντίστοιχη θεωρία και 
οργανολογία. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: 
• Να κατανοεί και να διακρίνει τις απαραίτητες τεχνικές χαρακτηρισμού της ύλης. 
• Να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών 
• Να εμβαθύνει στην χρήση μεθόδων (πειραματικών και υπολογιστικών) όπως ο 
χαρακτηρισμός με χρήση ακτίνων Χ, φασματοσκοπίας και σύγχρονων τεχνικών για τη μελέτη 
των δομικών χαρακτηριστικών των υλικών. 
Γενικές Ικανότητες 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-71301/
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε θέματα χαρακτηρισμού της ύλης και των υλικών. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Θεωρητική εισαγωγή κρυσταλλογραφικών εννοιών σε σύνδεση με τη χρήση 

ακτίνων Χ. Αναλύονται έννοιες χρήσιμες για την διεξαγωγή των προτεινόμενων 

πειραμάτων. Περίθλαση των ακτίνων Χ. 

• Πειραματική επαλήθευση της εξίσωσης Βragg Η πειραματική αυτή εργασία έχει 

σκοπό την εξοικείωση των ασκούμενων με τα όργανα παραγωγής και ανίχνευσης 

ακτίνων Χ και την πρακτική εφαρμογή των κλασικών κανόνων της 

Κρυσταλλοδομής σε μετρήσεις συγκεκριμένων μεγεθών σε εργαστηριακό χώρο. 

• Υπολογισμός κυψελίδας κυβικών κρυστάλλων: Εφαρμογές της Περίθλασης των 

ακτίνων Χ στον υπολογισμό του μεγέθους ατόμων και της κυψελίδας κυβικών 

κρυστάλλων. Παραδείγματα με διατομικές ιοντικές ενώσεις και μεταλλικές 

μονατομικές. Χαρακτηρισμός Υλικών. 

• Πολυκρυσταλλικά υλικά (μέθοδος debye-scherrer): Ταυτοποιούνται φάσεις 

πολυκρυσταλλικών υλικών. Γίνεται δεικτοδότηση και υπολογισμός της σταθεράς 

κυψελίδας. 

• Αναγνώριση και διαχωρισμός κρυσταλλικών φάσεων - Μελέτη άμορφων υλικών 

με τη μέθοδο LAUE και BRAGG–BRENTANO: Γίνεται διαχωρισμός και 

δεικτοδότηση φάσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο ίδιο διάγραμμα ακτίνων Χ. 

Για τα άμορφα υλικά υπολογίζεται το μέγεθος των συσσωματώσεων. 

• Βασικές Αρχές της Φασματοσκοπίας Auger. 

• Δονητικές Ιδιότητες της ύλης: Φασματοσκοπία Raman, υπερύθρου. 

• Εισαγωγή σε τεχνικές χαρακτηρισμού της επιφάνειας νανοδομών (νανοσωλήνες, 

γραφένιο, βιολογικές δομές): Σαρωτική Μικροσκοπία Σήραγγος (Scanning Tunnel 

Microscope (STM)), Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (Atomic Force Microscopy 
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(AFM), Μικροσκόπιο Σάρωσης Ηλεκτρονίων (Scanning Electron Microscopy), 

Μικροσκόπιο Διέλευσης Ηλεκτρονίων (Transmission Electron Microscopy). 

• Εισαγωγή στις τεχνικές χαρακτηρισμού οπτικών, μαγνητικών, μηχανικών, 

ηλεκτρικών και διηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών. 

• Υπολογιστικές τεχνικές για την προσομοίωση της ύλης και της δομής 

(προσδιορισμός ηλεκτρονιακής απεικόνιση, IR, Raman, οπτικό φάσμα, δομικών 

χαρακτηριστικών, λογισμικά απεικόνισης κρυσταλλογραφικών δεδομένων) 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 13  

Εργαστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
τεχνικών χαρακτηρισμού 

39  

Αυτοτελής Μελέτη 40  

Εργασίες 58  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
 

Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος 

του μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη 

απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε 
θέματα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΕΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 2018, 
ΚΡΙΤΙΚΗ, ISBN: 978-960-586-265-7. 
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• Analytical Imaging Techniques for Soft Matter Characterization, Vikas Mittal, Nadejda B. 
Matsko, Springer, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, https://doi.org/10.1007/978-
3-642-30400-2 

• Trends in analytical Techniques applied to particulate matter characterization: A critical 
review of fundamentals and applications, E. S. Galvão, J. M. Santos, A. T. Lima , N. C. Reis 
Jr, M. T. D' Azeredo Orlando, R. M. Stuetz, Chemosphere, 199, 546-568, 2018, doi: 
10.1016/j.chemosphere.2018.02.034 

• Solid State Characterization Techniques, D. Law, D. Zhou, Ch. 3, pp 59 -84, in Developing 
Solid Oral Dosage Forms: Pharmaceutical Theory and Practice, 2nd Edition, 2017 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-30400-2
https://doi.org/10.1007/978-3-642-30400-2
https://doi.org/10.1007/978-3-642-30400-2
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 81303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Απαιτούνται γνώσεις από Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης Ι, 

Κβαντομηχανική Ι, Στατιστική Φυσική Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS 

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-81303/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημ α Α 

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

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

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-81303/
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Το μάθημα της ΦΣΥ ΙΙ παρέχει στο φοιτητή προχωρημένες γνώσεις θεμάτων σχετικών με θέματα της φυσικής 
συμπυκνωμένης ύλης. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει τα παρακάτω 
προσόντα, δεξιότητες: 
 

• Να έχουν κατανοήσει την ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών και την απόκριση σε 
μαγνητικό πεδίο να γνωρίζουν το Φαινόμενο de Haas-van Alphen το Φαινόμενο Hall και τη 
μαγνητοαντίσταση. 

• Να έχουν κατανοήσει την έννοια των ψευδοδυναμικών και να μπορούν να τα εφαρμόσουν σε 
περίπτωση μονοδιάστατου και διδιάστατου πλέγματος 

• Να έχουν κατανοήσει τα βασικά σημεία του μεθόδου υπολογισμού ενεργειακών ζωνών, να 
γνωρίζουν για τα δυναμικά τύπου muffin-tin την μέθοδο APW και KKR. 

• Να έχουν κατανοήσει θέματα σχετικά με τα ενεργειακές ζώνες απλών μετάλλων, να γνωρίζουν για 
τη διόρθωση στην ολική ενέργεια MJ λόγω ψευδοδυναμικού, τις σχέσεις φωνονιακής διασποράς 
σε μέταλλα και την αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων-φωνονίων. 

• Να γνωρίζουν και να έχουν κατανοήσει σχετικά με τη ζώνη Jones και η εξαφάνιση της επιφάνειας 
Fermi σε ημιαγωγούς, για την έννοια της έμμεση σύζευξη και της μεθόδου LCAO 

• Να μπορούν να σύνδεση τις παραμέτρων της μεθόδου LCAO με τα ψευδοδυναμικά και να το 
εφαρμόσουν στη περίπτωση του διοξείδιο του πυριτίου (SiO2). 

• Να γνωρίζουν και να έχουν κατανοήσει τις βασικές ιδιότητες των μεταβατικών μετάλλων και των 
ενώσεων τους όπως Περοβσκίτες Yπεραγώγιμα υλικά, Οξείδια και άλλες ενώσεις. 

• Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις κατηγορίες των σημειακών ατελειών και την επίδραση στην 
ιοντική αγωγιμότητα και την ηλεκτρονική δομή των υλικών. 

• Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις γραμμικές ατέλειες (εξαρμόσεις) την επίδραση στις 
Oλίσθηση και πλαστική παραμόρφωση. Να κατανοούν την έννοια της ευκινησία των εξαρμόσεων, 
Eξαρμόσεις και σύνδεσής τους με επιφανειακές ατέλειες και τον ρόλο τους στην ανάπτυξη υλικών 

• Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το ρόλο των επιφανειών και διεπεφανειών, τις βασικές 
μεθόδους μελέτης, το έργο εξόδου, τις επιφάνειες p-n. 

• Να γνωρίζουν και να κατανοούν την έννοια των μη περιοδικών στερεών της χημικής και δομικής 
αταξίας 

• Να γνωρίζουν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συναρτήσεις κατανομής και συσχέτισης, 
Μοντέλα αταξίας καθώς και την επίδραση της αταξίας στην ηλεκτρονιακή δομή. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και 

παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 
• Αυτόνομη εργασία. 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Λήψη αποφάσεων. 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• HΛEKTPONIA ΣE ΠEPIOΔIKO MEΣO Περιοδικότητα και κύματα Bloch, Πυκνότητα 
μονοηλεκτρονιακών καταστάσεων, Ενεργές μάζες, Γραφική απεικόνιση της δομής των 
ενεργειακών ζωνών, Οπές, Ενεργός Χαμιλτονιανή και ημικλασική προσέγγιση. 

• HΛEKTPONIA ΣE ΠEPIOΔIKO MEΣO, AΠOKPIΣH ΠAPOYΣIA MAΓNHTIKOY ΠEΔIOY Tροχιές 
παρουσία μαγνητικού πεδίου και κυκλοτρονικός συντονισμός, Φαινόμενο de Haas-van 
Alphen, Φαινόμενο Hall και μαγνητοαντίσταση. 

• MEΘOΔOI YΠOΛOΓIΣMOY THΣ ΔOMHΣ TΩN ENEPΓEIAKΩN ZΩNΩN Βασικές εξισώσεις, 
Επίπεδα κύματα και ψευδοδυναμικά, H βασική εξίσωση της μεθόδου των επίπεδων 
κυμάτων και η απόδειξη του θεωρήματος Bloch, Ασθενές δυναμικό, Δυναμικά τύπου 
muffin-tin, H μέθοδος APW, H μέθοδος KKR. 

• EΦAPMOΓH THΣ MEΘOΔOY TΩN ΨEYΔOΔYNAMIKΩN ΣE MONOΔIAΣTATA KAI ΔIΔIAΣTATA 
MONTEΛA ΣTEPEΩN Μονοδιάστατη περίπτωση, Διδιάστατο τετραγωνικό πλέγμα, H 
κατασκευή του Harrison. 

• AΠΛA METAΛΛA, Δομή των ενεργειακών ζωνών και επιφάνειες Fermi, Διόρθωση στην ολική 
ενέργεια MJ λόγω ψευδοδυναμικού, Aλληλεπίδραση ιόντων στον πραγματικό χώρο, 
Φωνονιακές σχέσεις διασποράς σε μέταλλα, Aλληλεπίδραση ηλεκτρονίων-φωνονίων. 

• HMIAΓΩΓOI, H ζώνη Jones και η εξαφάνιση της επιφάνειας Fermi, Έμμεση σύζευξη, LCAO 
και χαρακτηριστικά μεγέθη των ημιαγωγών, Σύνδεση των παραμέτρων της μεθόδου LCAO 
με τα ψευδοδυναμικά, Διοξείδιο του πυριτίου (SiO2). 

• METABATIKA METAΛΛA KAI ENΩΣEIΣ Πειραματικά δεδομένα, Υπολογισμοί LCAO, Tο 
μοντέλο Friedel για μεταβατικά μέταλλα, , Ενώσεις μεταβατικών στοιχείων: Περοβσκίτες 
Yπεραγώγιμα υλικά, Οξείδια και άλλες ενώσεις. 

• ΣHMEIAKΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ Κατηγορίες σημειακών ατελειών, O ρόλος των σημειακών ατελειών, 
Συγκέντρωση ατελειών, Ιοντική αγωγιμότητα, Σημειακές ατέλειες και ηλεκτρονική δομή, 
Εφαρμογές στους ημιαγωγούς. 

• ΓPAMMIKEΣ ATEΛEIEΣ: EΞAPMOΣEIΣ Ορισμός, Oλίσθηση και πλαστική παραμόρφωση, 
Eξαρμόσεις και πλαστική παραμόρφωση, Ευκινησία των εξαρμόσεων, Eξαρμόσεις και 
επιφανειακές ατέλειες, Eξαρμόσεις και ανάπτυξη κρυσταλλικών υλικών. 

• EΠIΦANEIEΣ KAI ΔIEΠIΦANEIEΣ Δομή των επιφανειών, Χαλάρωση και αναδόμηση, 
Πειραματικές μέθοδοι μελέτης επιφανειών, Επιφανειακές καταστάσεις, Έργο εξόδου, H 
ομοεπαφή p – n σε ισορροπία, η ομοεπαφή p – n παρουσία μιας εξωτερικής τάσης. 

• MH ΠEPIOΔIKA ΣTEPEA χημική αταξία, δομική αταξία, Συναρτήσεις κατανομής και 
συσχέτισης, Mοντέλα αταξίας, Αταξία και ηλεκτρονιακή δομή, H προσέγγιση σύμφωνου 
δυναμικού. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό 
λογισμικό 

• Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Ασκήσεις στην τάξη 26  

Προσωπική μελέτη 42  

Εργασίες 30  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος του μαθήματος οι 
οποίες αφορούν στην ανάπτυξη απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και 
στην επίλυση προβλημάτων. 
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο του μαθήματος. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• “ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ”, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Ν., ; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Έκδοση: 1η/2003, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 299 

• -“Φυσική Στερεάς Κατάστασης”, Ashcroft, Mermin, Μετάφραση Μ. Καμαράτος, Εκδόσεις Α. 
Πνευματικός, Αθήνα 2012, ISBN 978-960-7258-77-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22768829 

• "Φυσική Στερεάς Κατάστασης", I. Harald, Η. Luth, Επιμέλεια - μετάφραση: Σ. Βες, ISBN: 978-960-456-
313-5, Εκδόσεις Ζήτη, 2011, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12583778 

• “Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης”, C. Kittel (5η εκδ.) Μετάφραση Χ. Παπαγεωργόπουλος, Στ. 
Κέννου, Εκδόσεις Πνευματικός, Αθήνα, ISBN: 960-7258-51-7,Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6847 

• “Φυσική Στερεάς Κατάστασης”, Π. Βαρώτσος, Κ. Αλεξόπουλος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.&Σ. ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε. 1995, 
Αθήνα, ISBN: 960-7343-62-Χ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14032 

• “Φυσική Ημιαγωγών”, Γ.Π. Τριμπέρης, LIBERAL BOOKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, 2013, ISBN: 
9786185012076, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659222 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Physical Review B 
• Journal of Physics: Condensed Matter 
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ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72312 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αλληλεπίδραση Ακτινοβολιών και Ύλης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών 
Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72205/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί Επιλογή Κατεύθυνσης (ΕΚ) στην κατεύθυνση «Πυρηνική Φυσική, Φυσική 
Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος» με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών 
του Τμήματος στις βασικές έννοιες που αφορούν την αλληλεπίδραση των κάθε λογής ακτινοβολιών 
με την ύλη και τις αντίστοιχες εφαρμογές. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να κατανοούν : 

 

• Τους τύπους των ακτινοβολιών 

• Τις ιονίζουσες και μη ακτινοβολίες 

• Την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης 

• Τις εφαρμογές ιονιζουσών ακτινοβολιών 

• Την Ραδιοχρονολόγηση των υλικών. 
• Τις μεθόδους παραγωγής ραδιοϊσοτόπων και τις εφαρμογές τους. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72205/
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• Τα πιθανά προβλήματα έκθεσης σε ακτινοβολία κατά την λειτουργία των 
πυρηνικών αντιδραστήρων, τα πυρηνικά ατυχήματα ή την περίπτωση του 
πυρηνικού πολέμου 

• Τις βασικές αρχές ακτινοπροστασίας 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγικές έννοιες ατομικής και πυρηνικής Φυσικής. 

• Ραδιενέργεια (φυσική, τεχνητή, εξωτική). 

• Πυρηνική σχάση. 

• Πυρηνική σύντηξη. 
• Πυρηνικές ακτινοβολίες (άλφα, βήτα, γάμμα). 

• Μη Πυρηνικές ακτινοβολίες (δέλτα, Bremsstrahlung, Cerenkov, Roentgen, Laser, 
μικροκυμάτων). 

• Κοσμική ακτινοβολία. 
• Ανιχνευτές πυρηνικών ακτινοβολιών. 

• Ραδιοχρονολογήσεις. 

• Φυσικές εφαρμογές ιονιζουσών ακτινοβολιών. 

• Μέθοδοι παραγωγής ραδιοϊσοτόπων και εφαρμογές τους. 

• Πυρηνικοί αντιδραστήρες, πυρηνικά ατυχήματα, Πυρηνικά όπλα και Πυρηνικές 
δοκιμές . 

• Αρχές ακτινοπροστασίας. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint 

• Χρήση λογισμικού προσομοιώσεων 

• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
εργαστηριακών μετρήσεων 
σε μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

Ενναλακτικά εξέταση μέσω εργασίας στην σχετική γνωστική 
περιοχή 

  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Νικολόπουλος, Δ. , Γιαννακόπουλος, Π., Κόττου, Σ : Ακτινοβολίες περιβάλλοντος και 
άνθρωπος. Κίνδυνοι και Προστασία. Εκδόσεις Κάλλιπος. 

• Λεωνίδου Δημήτρης Ι. :Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης δοσιμετρία –
θωράκιση. 

•  Ψαρράκος Κ, Μολυβδά-Αθανασοπούλου Ε, Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου Α, Σιούντας Α. 
Επίτομη Ιατρική Φυσική. 

• Χαραλάμπους, Σ : Δοσιμετρία και βιολογικές επιπτώσεις των ακτινοβολιών. 

• Κουτρουμπής Γ : Ακτινοπροστασία . 

• Graham D.T. and Cloke P. Principles of Radiological Physics (4th edition), 

• The Health & Safety Commission. Work with Ionising Radiation. Ionising Radiations 
Regulations 1999: Approved Code of Practice and Guidance. HSE Books, (2000), ISBN 
0-7176-1746-7. 
. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82209 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιλογής Κατεύθυνσης/ κατεύθυνση Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνιστάται η καλή γνώση στη Κβαντομηχανική Ι και 
Σύγχρονη Φυσική. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82209/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Εισάγει στις βασικές έννοιες της ατομικής και μοριακής φυσικής καθώς και στην 
αλληλεπίδραση των δομικών συστατικών της ύλης με την ακτινοβολία. Σε συνδυασμό με 
αποκτηθείσες γνώσεις από τα μαθήματα Κβαντομηχανική Ι, Σύγχρονη Φυσική, καλύπτεται 
σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο γνώσεων που πρέπει να έχει αποκομίσει ένας φοιτητής που 
επιθυμεί να ασχοληθεί σε θεωρητικό αλλά και σε πειραματικό επίπεδο με θέματα φυσικής 
των υλικών (μοριακών, νανοϋλικών), φασματοσκοπίας (ατομικής, μοριακής), περιγραφής 
πολυηλεκτρονιακών συστημάτων, ατομικής/μοριακής δομής, αλληλεπίδρασης 
ατόμων/μορίων με εξωτερικά πεδία (ηλεκτρικά, μαγνητικά). 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: 
• κατανοεί φυσικές ποσότητες που σχετίζονται με την ατομική και μοριακή δομή. 

• έχει επεκτείνει κι εξειδικεύσει τις γνώσεις του/της στην Κβαντική θεωρία μέσω της 
εφαρμογής της στο καθαρά ατομικό επίπεδο. 

• έχει κατανοήσει την κβαντομηχανική περιγραφή ατόμων με πολλά ηλεκτρόνια. 
• Κατανοήσει βασικές ατομικές και μοριακές διαδικασίες. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82209/
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• χρησιμοποιήσει φασματοσκοπικά δεδομένα για να εξάγει και να αναλύσει τη δομή των 
μορίων. 

• κατανοήσει την αλληλεπίδραση της ύλης με την ακτινοβολία. 
• να αντιληφθεί και να αξιολογήσει το εύρος των εφαρμογών των ατομικών διαδικασιών 

στους άλλους κλάδους της Φυσικής, σε συναφείς επιστήμες, αλλά και στην τεχνολογία 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε θέματα ατομικής και μοριακή φυσικής. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑτομΙκή ΦυσΙκή: 
Κλασσική αντιμετώπιση της εκπομπής ακτινοβολίας. Η εξίσωση του Schrodinger και το 

άτομο του Υδρογόνου. Μεταβάσεις μεταξύ των ενεργειακών σταθμών & εκπομπή 

ακτινοβολίας. Κβαντική θεώρηση των ακτινοβολούντων διπόλων - Ηλεκτροδιπολικές 

μεταβάσεις & μεταβάσεις ανωτέρας τάξεως. Πολυπολικό ανάπτυγμα φορτίου και 

ηλεκτρικές ροπές. Μέσος χρόνος ζωής του ατόμου στη διεγερμένη στάθμη. Εύρος και 

σχήμα των φασματικών γραμμών. Φυσικό πλάτος γραμμής και αιτίες διεύρυνσης. Το 

μοντέλο των φλοιών, άτομα των αλκαλίων, των μετάλλων μεταπτώσεως και ατόμων με 

υψηλό ατομικό αριθμό. Προσέγγιση κεντρικού πεδίου. Περιοδικός πίνακας. Ενεργά 

δυναμικά. Λεπτή υφή. Αλληλεπίδραση σπιν-τροχιάς. Συνολική στροφορμή. Σύζευξη LS 

και JJ. Υπερλεπτή υφή. Επίδραση εξωτερικών πεδίων στο άτομο. Φαινόμενα Zeeman, 

Paschen-Back & Stark. 
 

ΜορΙακή ΦυσΙκή: 
Αδιαβατική Προσέγγιση. Θεώρημα Hellman - Feynman. Θεώρημα Virial. Εισαγωγή στην 

Κβαντομηχανική θεωρία του χημικού δεσμού. Μόριο H2. Μέθοδος Heitler - London και 

μέθοδος μοριακών τροχιακών. Ομοιοπολικός, Ιοντικός δεσμός. Ηλεκτρόνιο μέσα σε 

αξονικά συμμετρικό πεδίο. Περιγραφή διατομικών μορίων με τη μέθοδο των μοριακών 

τροχιακών. Θεωρία διαταραχών, πολυηλεκτρονιακά συστήματα Συμβολισμός 

καταστάσεων πολυατομικών μορίων, ορίζουσα Slater, Ολική στροφορμή ηλεκτρονίων -

πολλαπλή υφή, Πολυατομικά μόρια - ορίζουσα Stater. Προσέγγιση Born-Oppenheimer, 

μοριακά  τροχιακά  και  αυτοσυνεπής  μέθοδος  πεδίου,  προσέγγιση  Hartree, 

αλληλεπίδραση απεικονίσεων, μέθοδος πολλαπλών απεικονίσεων. 
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Υβριδισμός των ατομικών τροχιακών, ηλεκτρονιακές καταστάσεις απλών μορίων, 

θεωρία κρυσταλλικού πεδίου, μοριακά συστήματα υψηλού-χαμηλού σπιν, φαινόμενο 

Jahn-Teller Δεσμός υδρογόνου. Αλληλεπίδραση van der Waals. Περιστροφή και 

ταλάντωση των διατομικών μορίων. Φάσματα περιστροφής. Φάσματα ταλαντώσεως. 

Φάσματα περιστροφής - ταλαντώσεως. Τρόποι ταλαντώσεως πολυατομικών μορίων. 

Φάσματα Raman. Μοριακές ηλεκτρονικές στάθμες. Αρχή Franck - Condon. Αποδιέγερση 

των μορίων - εκπομπή ακτινοβολίας. φθορισμός, φωσφορισμός. Ενέργεια ιοντισμού και 

ηλεκτρονική συγγένεια των μορίων, Μοριακά Συστήματα σε εξωτερικά (στατικά και 

δυναμικά) ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες μορίων. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις που εστιάζουν 
στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Εργασίες 26  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
 

Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος 

του μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη 

απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε 
θέματα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Springer Handbook of Atomic, Molecular, Optical Physics, Gordon W. F. Drake (ed.), 
2006. 

• Molecular quantum mechanics, Peter Atkins, Rionald Friedman (Oxford University 
Press). 

• “Atoms Molecules and Photons”, W. Demtröder, Springer, 2010. 
• Σύγχρονη Φυσική, Arthur Beiser, 2001,Κωδικός στον Εύδοξο:32034 
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Επιστημονικά Περιοδικά. 

• Molecular Physics (https://www.tandfonline.com/loi/tmph20) 
• Atomic and Molecular Physics (https://www.nature.com/subjects/atomic-and-

molecular-physics) 

• Physical Review A (https://journals.aps.org/pra/) 

• International Journal of Quantum Chemistry 
(https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1097461x). 

• Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 
(https://iopscience.iop.org/journal/0953-4075) 

http://www.tandfonline.com/loi/tmph20)
http://www.nature.com/subjects/atomic-and-
http://www.nature.com/subjects/atomic-and-
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1097461x
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΥΛΙΚΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72307 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βιοϋλικά 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική 
Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72307/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί Επιλογή Κατεύθυνσης (ΕΚ) στην κατεύθυνση «Φυσική της 
Συμπυκνωμένης Ύλης» με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος 
στις βασικές έννοιες της γνωστικής περιοχής των Βιοϋλικών. Με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος και την επιτυχή αξιολόγησή τους οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που το 
παρακολούθησαν θα έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες 
ώστε να είναι ικανοί συλλογιζόμενοι κριτικά να : 

 

• Κατηγοριοποιούν τα βιοϋλικά και να αναγνωρίζουν την παρασκευή, τις ιδιότητες και 
τις απαιτήσεις τους εξηγώντας και την λειτουργία τους 

• Αναγνωρίζουν τις ανάγκες σχεδίασης βιοϋλικών 
• Προσδιορίζουν τις περιοχές εφαρμογών τους 

• Συγκρίνουν διαφορετικά βιοϋλικά, να αξιολογούν την απόδοσή τους, να 
υποστηρίζουν την ορθή εφαρμογή τους 

• Αναγνωρίζουν τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ζωντανών 
ιστών και των βιοϋλικών 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72307/
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• Επιλέγουν το βέλτιστο υλικό που απαιτείται για συγκεκριμένες εφαρμογές καθώς 
επίσης και αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των σχετικών 
εφαρμογών. 

• Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος στην σχετική γνωστική περιοχή 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Εισαγωγή στα Βιοϋλικα και στην έννοια της Βιοσυμβατότητας. Βιοϋλικά 
1ης, 2ης και 3ης γενιάς: Αντικατάσταση, Αποκατάσταση και Αναγέννηση 
βασικών οργάνων. Η έννοια της τοξικότητας 

• Είδη Βιοϋλικών: Ιδιότητες και σύνθεση μεταλλικών, κεραμικών και 
πολυμερικών βιοϋλικών. Μηχανικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες 

• Υδρογέλες, φυσικά βιοϋλικά, ιατρικές ίνες και υφάσματα. Συνήθεις 
μέθοδοι επεξεργασίας επιφανειών βιοϋλικών. 

• Πρωτεϊνες, κύτταρα, ιστοί: Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης τους με 
επιφάνειες βιοϋλικών. Μηχανισμοί απόκρισης κυττάρων και ιστών σε 
τραυματισμούς 

• In-vitro και in-vivo τεχνικές δοκιμής και πιστοποίησης βιοϋλικών. 

• Εφαρμογή των υλικών σε βιοϊατρικές διατάξεις στην οφθαλμολογία, 
αγγειοπλαστική, ορθοπεδική και ουρολογία. 

• Σχεδιασμός και επιλογή υλικών για βιοϊατρικές εφαρμογές 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Υποβολή Εργασιών και στην Επικοινωνία 
με τους Φοιτητές. Υποβοήθηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας μέσω του e-Class 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

13  

Μελέτη και ανάλυση 
εργαστηριακών μετρήσεων 
σε μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

20  

Αυτοτελής Μελέτη 65  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

Γραπτή Εξέταση: 60% 
Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Ι. Αναστασοπούλου, Β. Δρίτσα, Θ. Θεοφανίδης, Δ. Υφαντής, Κ. Υφαντής, Βιοϋλικά –
Εφαρμογές: Επιστήμη και Τεχνική, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα 
και Βοηθήματα (2015) 

• K. Chawla, Biomaterials for Tissue Engineering: Methods and Protocols, Humana 
Press (2018) 

• T. J. Webster, H. Yazici, Biomedical Nanomaterials: From Design to Implementation, 
The Institution of Engineering and Technology (2016) 

• S. Dumitriu, Polymeric Biomaterials, Marcel Dekker, Inc (2002) 

• S. W. Shalaby, Polymers as Biomaterials, American Chemical Society Meeting, Plenum 
Press (1984) 

• M. I. Shtilman, Polymeric Biomaterials, I, VSP (2003) 

• J. Park, R. S. Lakes, Biomaterials: An Introduction, 3η Έκδοση, Springer (2007) 

• S. W. Shalaby, K. J. L. Burg, Absorbable and Biodegradable Polymers, CRC Press (2004) 
• J. Y. Wong, J. D. Bronzino, Ed., Biomaterials, CRC Press (2007) 



250  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82305 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστήμη Λεπτών Υμενίων και νανοδομών 

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές 

μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
 
 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 
 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήρια 2  

Σύνολο 6  

 Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η 

οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική 

Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82305/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 

που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82305/
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Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις ιδιότητες 
και τους τρόπους παρασκευής λεπτών υμενίων και νανοδομών καθώς και τις περιοχές 
εφαρμογών τους. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 
 

• Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των λεπτών υμενίων και τις διαφορές τους από τα 
μακροσπικά (bulk) υλικά 

• Να γνωρίζει στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητες ταλάντωσης, διάχυσης και ηλεκτρονικής 
συμπεριφοράς των λεπτών υμενίων 

• Να γνωρίζει στοιχεία σχετικά με τη μηχανική συμπεριφορά των λεπτών υμενίων 
• Να γνωρίζει τις μεθοδολογίες ανάπτυξης λεπτών υμενίων 
• Να γνωρίζει τις αρχές των μεθόδων επιφανειακής ανάλυσης 
• Να γνωρίζει τις εφαρμογές των λεπτών υμενίων και νανοδομών 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 

Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Κρυσταλλική δομή και κρυσταλλικές ατέλειες: Κρυσταλλικά και μη-κρυσταλλικά υλικά, 

κρυσταλλικά συστήματα, πλέγματα Bravais, κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και επίπεδα, 

επιφανειακή δομή και αναδομήσεις, σημαντικές κρυσταλλικές δομές, κρυσταλλικές ατέλειες 

σημειακές, γραμμικές και επίπεδες, είδη εξαρμώσεων, ενέργεια εξαρμώσεων. 

• Επιφανειακές ταλαντώσεις 
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• Επιφανειακή ενέργεια: Διατομική δυναμική ενέργεια και δεσμική ενέργεια, λανθάνουσα 

θερμότητα εξάχνωσης και επιφανειακή ενέργεια, επιφανειακή τάση, μέθοδοι μετρήσεων, τιμές 

επιφανειακής ενέργειας 

• Διάχυση στα στερεά: Συχνότητα ατομικών αλμάτων και ροή διάχυσης, χημικό δυναμικό και 

δύναμη, 1ος και 2ος νόμος Fick, λύση διάχυσης σε μία διάσταση, εξαρτήσεις και τιμές 

συντελεστή διάχυσης, επιφανειακή διάχυση, Προσρόφηση 

• Μηχανική τάση παραμόρφωσης: Σχέση τάσης και ελαστικής παραμόρφωσης, ενέργεια 

ελαστικής παραμόρφωσης, διαξονικές τάσεις σε λεπτά υμένια, χημικό δυναμικό σε ελαστικά 

παραμορφωμένο στερεό, διάχυση ερπυσμού 

• Διεργασίες κινητικής επιφάνειας και επιταξιακή ανάπτυξη: Εξάχνωση και διάχυση, πίεση ατμών 

και ωρίμανση συσσωματωμάτων, συνένωση συσσωματωμάτων, πυρηνοποίηση δυδιάστατων 

συσσωματωμάτων, ομοεπιταξία, τρόποι επιταξιακής ανάπτυξης, ανάπτυξη με ροή βαθμίδων, 

μέθοδοι επιταξιακής ανάπτυξης, επίταξη με μοριακές δέσμες GaAs και GaN 

• Ετεροεπίταξία και ετεροδομές-νανοδομές: 

• Πλεγματικές σταθερές και ενεργειακά χάσματα ημιαγωγών, πλεγματική διαφορά, ελαστική 

ενέργεια, χαλάρωση ελαστικής παραμόρφωσης με τρισδιάστατα συσσωματώματα ή 

εξαρμώσεις, κρίσιμο πάχος και τρόποι εισαγωγής εξαρμώσεων, διεισδύουσες εξαρμώσεις, 

τετραγωνική παραμόρφωση, ετεροδομές προηγμένων διατάξεων, κβαντικά πηγάδια και κόκκοι. 

• Θέματα σταθερότητας και αλλαγών φάσεων: Αμορφοποίητη και κρυσταλλοποίηση στη στερεά 

κατάσταση, επίταξη σε στερεά φάση, διεπιφανειακή διάχυση, αντιδράσεις λεπτών υμενίων, 

ηλεκτρομετανάστευση. 

• Μέθοδοι Επιφανειακής Ανάλυσης: 

▪ Ηλεκτρόνια χαμηλής ενέργειας και επιφανειακή ευαισθησία 

▪ Γενικές αρχές των κύριων ηλεκτρονιακών φασματοσκοπιών 

▪ Φυσική βάση της φωτοεκπομπής , Φυσική βάση της παραγωγής ηλεκτρονίων Auger, 

▪ Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων και ηλεκτρονίων Auger, από ακτίνες –X (XPS/XAES), 

Γενικά χαρακτηριστικά των φασμάτων XPS/XAES, Ποσοτική ανάλυση με την τεχνική XPS, 

Tεχνολογικές εφαρμογές της επιφανειακής ανάλυσης με την τεχνική XPS/XAES 

 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο Διαλέξεις 
 

Φροντιστηριακές ασκήσεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών σε βιντεοπροβολέα 
 

Χρήση του περιβάλλοντος Eclass για την διανομή υλικού 

του μαθήματος, ανακοινώσεις αι επικοινωνία με τους 

φοιτητές/τριες. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 
 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 

Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο,  Διαδραστική  διδασκαλία,  Εκπαιδευτικές 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 50 ώρες  

Φροντιστήρια 25 ώρες  

Μελέτη 35 ώρες  

Εργασίες για παράδοση 17 ώρες  

Εξετάσεις 3 ώρες  
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επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 

εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

 Προετοιμασία για 
εξετάσεις 

20 ώρες  

Σύνολο Μαθήματος 150 ώρες  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 

Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή 

Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 

Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση 

Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης 

και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

Τελική Γραπτή εξέταση (70%) 
 

 
Ασκήσεις και Εργασίες (30%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Επιστήμη Eπιφανειών, ΣΤΥΛΙΑΝΗ KΕΝΝΟΥ. Εκδόσεις ΕΑΠ, 2003 

2. Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, Lüth, Hans, Springer, 2015 

3. Physics of Surfaces and Interfaces, Ibach, Harald, Springer, 2006 
 
 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

▪ Thin Solid Films 

▪ Journal of Coatings Technology and Research 

▪ Surface and Interface analysis 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72308 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαγνητικά Υλικα & Υπεραγώγιμα Υλικα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική 

Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72309/ 
https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72308 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί επιλογή στην κατεύθυνση της Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης με στόχο τη 
γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών με τη φυσική των μαγνητικών και υπεραγώγιμων υλικών και 
εφαρμογές αυτών. Καλύπτει τις βασικές θεωρίες των μαγνητικών μετασχηματισμών φάσεων, συζητά 
την κρίσιμη συμπεριφορά σε νέα μαγνητικά υλικά και περιγράφει φαινόμενα χρήσιμα για την 
εφαρμογή τους σε μοντέρνες τεχνολογικές προκλήσεις. 

 

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει : 
ΜΕΡΟΣ Α. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Ανακεφαλαίωση βασικών εννοιών μαγνητοστατικής (κλασσική 
προσέγγιση). Μαγνήτιση και μαγνητικά υλικά. Ατομική προέλευση του μαγνητισμού (κβαντομηχανική 
εικόνα). Ατομικές ροπές, ατομική φύση του μαγνητισμού, μαγνητικές ροπές ατόμων, μορίων 
μαγνητική επιδεκτικότητα, μαγνητικά υλικά και ιδιότητές τους: σιδηρομαγνητισμός, 
αντισιδηρομαγνητισμός, παραμαγνητισμός, διαμαγνητισμός, συνάρτηση Brillouin, νόμος Curie, 
πρότυπο Ising, θερμοκρασία Neel, Θεωρία μοριακού πεδίου του Weiss, καμπύλη υστέρησης, 
μαγνητική ανισοτροπία, θεωρία του κρυσταλλικού πεδίου, βασικές τεχνικές μετρήσεις μαγνητισμού, 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72309/
https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72308
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Σκληρά μαγνητικά υλικά και εφαρμογές, Εφαρμογή βασικών αρχών στον σχεδιασμό λειτουργικών 
μαγνητικών υλικών με τεχνολογική σημασία 
ΜΕΡΟΣ Β. ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ: κβαντικά φαινόμενα στην ηλεκτρική αγωγιμότητα, υπεραγώγιμη 
μεταβολή φάσης, συνθήκες εμφάνισης υπεραγωγιμόητας, Θεωρία BCS, ζεύγη Cooper, φαινόμενο 
Meissner, υπεραγωγοί τύπου Ι,ΙΙ, εφαρμογές υπεραγωγών. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την επιστήμη 
και την τεχνολογία των μαγνητικών και υπεραγώγιμων υλικών. 

• εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε για την αξιολόγηση μαγνητικών υλικών για 
εφαρμογές. 

• αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές. 

• αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της 
καθημερινής πραγματικότητας. 

• συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες του 
στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και την εκπόνηση εργασιών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
• Βασικές έννοιες της μαγνητοστατικής, μαγνήτιση, μαγνητικά υλικά. 

• Ατομική προέλευση του μαγνητισμού 

• Σιδηρομαγνητισμός, αντισιδηρομαγνητισμός, παραμαγνητισμός, διαμαγνητισμός, 

• Νόμος Curie 

• Πρότυπο Ising 

• Καμπύλη υστέρησης 

• Θεωρία κρυσταλλικού πεδίου 

• Βασικές τεχνικές μέτρησης. 

• Κβαντικά φαινόμενα στην ηλεκτρική αγωγιμότητα 

• Μεταβολή φάσης 

• Θεωρία BCS 

• Ζεύγη Cooper 

• Φαινόμενο Meissner 

• Υπεραγωγοί τύπου I,II. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Physics Applets & Shockwave 
Animations που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις που εστιάζουν 
στην κατανόηση σε 
βασικές έννοιες 
μαγνήτισης, μαγνητικών, 
υπεραγώγιμων υλικών. 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Εργασίες 26  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική, Τόμος ΙΙ, D. J. Griffiths, Π.Ε.Κ., 2005. 

• Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, John Wiley & Sons, 3rd edition 1998. 

• «Magnetic Materials: Fundamentals and Device Applications», N.A. Spaldin, Cambridge 
University Press, 2003. 

• «Magnetism in Condensed Matter», S. Blundell, Oxford University Press, 2001. 

• “Modern Magnetic Materials: Principles and Applications”, Robert C. O'Handley, 2000 John 
Wiley and Sons. 

• “Physics of Magnetism and Magnetic Materials”, K. H. J. Buschow, F. R. de Boer, 2004, Kluwer 
Academic Publishers. 

• «ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗΣ Μ., ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ.Γ., ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
Ο. Κωδικός στον Εύδοξο: 33074645, 2013, CCITY PUBLISH 

• “ Modern Magnetic and Spintronic Materials”, A. Kaidatzis, S. Sidorenko, I. Vladymyrskyi, D. 
Niarchos, eds, Springer, 2020 

• “Applied Superconductivity. Handbook on Devices and Applications”, P. Seidel, ed. Vol. 1, 
2014,Wiley-VCH 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στατιστική Μηχανική ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 5  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής / 
Κατεύθυνση Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72101/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί Επιλογή Κατεύθυνσης (ΕΚ) στην κατεύθυνση «Θεωρητική Φυσική 
Αστροφυσική» με στόχο την εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στη Φυσική των 
μεταβολών φάσης σε συστήματα αλληλεπιδρώντων σωματιδίων. Γίνεται αρχικά εισαγωγή 
στη θερμοδυναμική των αλλαγών φάσης και στην συνέχεια εισάγονται και αναλύονται οι 
θεωρίες μέσου πεδίου των Weiss και Bragg-Williams όπου αναδεικνύεται ο ρόλος των 
αλληλεπιδράσεων στις αλλαγές φάσης. Αναπτύσσεται η θεωρία Landau για τις αλλαγές 
φάσης στο πλαίσιο της οποίας αναδεικνύεται η σημασία των συμμετριών και του 
σπασίματός τους, της παραμέτρου τάξης και της έννοιας της καθολικότητας. Αναλύεται η 
σημασία των διακυμάνσεων στις μεταβολές φάσης και ο ρόλος τους σε σχέση με τις 
προβλέψεις της Θεωρίας μέσου πεδίου. Ολοκληρώνοντας εισάγεται η θεωρία 
επακανονικοποίησης και δίδονται παραδείγματα εφαρμογής της στο συγκεκριμένο πλαίσιο. 
Ακολουθούν εφαρμογές σε ένα μεγάλο αριθμό συστημάτων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72101/
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Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής και οι 
φοιτήτρια αποκτούν την ικανότητα: 

 

• Να περιγράφουν με ενιαίο τρόπο φαινόμενα αλλαγής φάσεως αλληλεπιδρώντων 
συστημάτων χρησιμοποιώντας την θεωρία του μέσου πεδίου. 

• Να αναγνωρίζουν τους φυσικούς νόμους που διέπουν την εκδήλωση κρίσιμων 
φαινομένων. 

• Να περιγράφουν τον ρόλο της συμμετρίας και το σπάσιμο (ρήξη) της στις αλλαγές 
φάσης καθώς και την τάξη τους. 

• Να προσδιορίζουν την παράμετρο τάξης και να κατασκευάζουν την ελεύθερη ενέργεια 
του αναπτύγματος Landau. 

• Να κατανοούν την έννοια των διακυμάνσεων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
παύει να ισχύει η Θεωρία του μέσου πεδίου 

• Να κατανοούν την έννοια της επακανονικοποίησης και τον τρόπο που βελτιώνει την 
αντίληψή μας για τις μεταβολές φάσης. 

• Να υπολογίζουν τις τιμές φυσικών μεγεθών που σχετίζονται με κρίσιμες συμπεριφορές 
σε 
διάφορα συστήματα. 

• Να υπολογίζουν τους κρίσιμους εκθέτες στα πλαίσια του μέσου πεδίου. 

• Να υπολογίζουν την δομή τοιχωμάτων περιοχών και την επιφανειακή ενέργεια. 
• Να υπολογίζουν διορθώσεις στους κρίσιμους εκθέτες στα πλαίσια της διαδικασίας 

επακανονικοποίησης. 

• Να συνδυάζουν έννοιες και νόμους του των ισχυρών αλληλεπιδράσεων για τη μελέτη 
κρίσιμης 
συμπεριφοράς της ύλης. 

 

Γενικότερα να κατανοούν την δυναμική μιας αλλαγής φάσης και να εφαρμόζουν τις 
μεθοδολογίες που διδάχθηκαν στην επίλυση προβλημάτων στην συγκεκριμένη 
γνωστική περιοχή. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ισορροπία και θερμοδυναμικά δυναμικά. 

• Εξίσωση Van der Waals & αέριο Van der Waals 

• Σιδηρομαγνητισμός 

• Ενοποιημένη θεώρηση κρίσιμης συμπεριφοράς σε ρευστά και μαγνητικά υλικά. 

• Προσέγγιση Bragg-Williams & εφαρμογές της. 

• Θεωρία αποκλειόμενου όγκου σε μακρομόρια. 

• Συμμετρία. 
• Αλλαγές φάσης 1ης & 2ης τάξης. Συναρτήσεις απόκρισης: Σιδηροηλεκτρισμός, 

πιεζοηλεκτρισμός, αντισιδεροηλεκτρισμός. 

• Διακυμάνσεις 

• Επακανονικοποίηση: Μοντέλο Ising σε 1D & 2D με επακανονικοποίηση 
• Διήθηση. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Χρήση παρουσιάσεων με PowerPoint 

• Χρήση λογισμικού προσομοιώσεων 

• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
άρθρων της βιβλιογραφίας 
σε μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

20  

Αυτοτελής Μελέτη 52  

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• F. Mandl : Στατιστική Φυσική & Θερμοδυναμική. 

• Ε.Ν. Οικονόμου : Στατιστική Φυσική & Θερμοδυναμική. 

• Ι. Χατζηαγαπίου : Σημειώσεις του μαθήματος Στατιστική Φυσική ΙΙ 
https://docplayer.gr/36127505-Simeioseis-mathimatos-statistiki-fysiki-ii-i-a-hatziagapioy-anaplirotis-kathigitis.html 

• K. Huang : Statistical Mechanics 

• M. Toda, R. Kubo, N. Saito, Statistical Physics I 

• P.M. Chaikin, T.C. Lubensky : Principles of condensed matter physics. 

• R.K. Pathria : Statistical Mechanics. 

• J. P. Sethna : Statistical Mechanics. 

• M. Kardar : Statistical Physics of Particles. 

• M. Kardar : Statistical Physics of Fields. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82306 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σύνθετα και Πολυμερικά Υλικά 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Εργαστήριο 3  

Φροντιστήριο 2  

ΣΥΝΟΛΟ 6  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82306/ 

 
 
 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Το μάθημα παρουσιάζει τις κυριότερες κατηγορίες συνθέτων υλικών, αναλύει τα διάφορα μέσα ενίσχυσης 
καθώς και τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται ως μήτρες. Παράλληλα, εξετάζει το ρόλο της διεπιφάνειας 
μεταξύ μήτρας και μέσου ενίσχυσης και τέλος αναπτύσσει τις τεχνικές παραγωγής και χαρακτηρισμού των 
διαφόρων κατηγοριών των συμβατικών συνθέτων υλικών, καθώς επίσης και των μη συμβατικών συνθέτων 
υλικών. Απόκτηση γνώσεων που αφορούν την δομή, τις φυσικοχημικές ιδιότητες και την στατιστική 
συμπεριφορά μακρομοριακών αλυσίδων. Ανάπτυξη εισαγωγικών εννοιών σχετικά με την εφαρμογή θεωριών 
μέσου πεδίου και scaling για την περιγραφή μακρομοριακών συστημάτων. 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους σπουδαστές των βασικών εννοιών και ορισμών των 
συνθέτων υλικών, η εκμάθηση των τεχνικών παραγωγής τους, η μελέτη / συσχέτιση των τελικών μηχανικών 
και άλλων ιδιοτήτων τους αναλόγως του πεδίου εφαρμογής που αυτά προορίζονται. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση : 
1. να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τα σύνθετα υλικά. 
2. να γνωρίζουν τους βασικούς τρόπους παρασκευής σύνθετων υλικών ανά κατηγορία. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82306/
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3. να γνωρίζουν τους τύπους των ατελειών της κρυσταλλικής δομής. 
4. να γνωρίζουν τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των σύνθετων υλικών και να ποσοτικοποιούν την 
επίδραση της ενισχυτικής φάσης. 
5. να κατανοήσουν πως είναι δυνατόν να αναπτύξει νέα χρήσιμα υλικά συνδυάζοντας σε κατάλληλες 

συνεκτικές μορφές γνωστά υλικά (ως έχουν ή κατόπιν τροποποιήσεων) 
6. να προβλέψουν ποικιλία ιδιοτήτων συνθέτων υλικών συναρτήσει των ιδιοτήτων των απλώς υλικών και της 
μικρογεωμετρίας των συνθέτων, 
7 να αξιολογήσουν εναλλακτικές λύσεις (που αντιστοιχούν σε απλά και σύνθετα υλικά) για διάφορες 
σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές. 
8. να έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά κανόνα εντός του 
γνωστικού πεδίου της Επιστήμης των Υλικών) για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν 
προβληματισμό σε συναφή επιστημονικά ζητήματα. 
9. να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-
εξειδικευμένο κοινό και τέλος έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους 
χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Μέτρηση της ηλεκτρικής και θερμικής συμπεριφοράς συνθέτων υλικών συναρτήσει της θερμοκρασίας. 
Μελέτη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς. 
Tα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πολυμερή, πολυμερικά σύνθετα ή πολυμερικά 
νανοσύνθετα. 

 
 

Δεξιότητες 
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την 
φυσική και φυσικοχημεία των πολυμερών και σύνθετων υλικών. 
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων 
στη επιστήμη των πολυμερών. 
3. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. 
4. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα διεπιστημονικής φύσης. 

Γενικές Ικανότητες 

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 

• Αυτόνομη εργασία. 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Λήψη αποφάσεων. 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σύνθετα υλικά: 
• ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΥΛΙΚΟ ΜΗΤΡΑΣ 
• Εισαγωγή. Καθορισμός και κατηγορίες των σύνθετων υλικών: Σύνθετα με ενίσχυση ινών και 
• σωματιδίων. Διαστρωματωμένα σύνθετα υλικά. 
• Συνήθεις πολυμερικές, κεραμικές, ανθρακούχες και μεταλλικές μήτρες. 
• Παραγωγή και ιδιότητες πολυμερικών, κεραμικών (κρυσταλλικών και αμόρφων), στοιχειακών (C, B) 
• και μεταλλικών ινών. 
• Βασικά χαρακτηριστικά κοκκομόρφων και φυλλομόρφων υλικών διασποράς. 
• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Διεπιφάνειες συνθέτων υλικών. 
• ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 
• Ανάπτυξη μακροσυνθέτων, μικροσυνθέτων και νανοσυνθέτων. 
• Συντελεστές μεταφοράς συνθέτων (διάχυση, ηλεκτρικές ιδιότητες, θερμικές ιδιότητες). 
• Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων με διασπορά κόκκων. 

• Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων με διασπορά ινών και φυλλιδίων. 
• Χαρακτηριστικά παραδείγματα συνθέτων μεταλλικής και κεραμικής μήτρας. 
• ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ 
• Εισαγωγή σε ειδικές κατηγορίες συνθέτων: Αφρώδη, Βιοσύνθετα, Πορώδη και Μεμβράνες 
• Ηλεκτρικές ιδιότητες σύνθετων υλικών, Διηλεκτρική συμπεριφορά. 
• Νανοσύνθετα. 
 
Πολυμερή υλικά: 

• Γενική επισκόπηση οργανικών και ανόργανων πολυμερών υλικών. 
• Δομή και ιδιότητες πολυμερών υλικών. 
• Πολυμερή υψηλού μέτρου ελαστικότητας / αντοχής. 
• Πολυμερή με ειδικές ηλεκτρικές ιδιότητες - Ημιαγώγιμα / αγώγιμα οργανικά πολυμερή. 
• Μεταλλικά, κεραμικά, πολυμερικά βιοϋλικά - Βιοϊατρική μηχανική 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 

Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό λογισμικό 
Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 13  

Φροντιστήριο 26  

Εργαστηριακές ασκήσεις 39  

Προσωπική μελέτη 40  

Εργασίες 32  
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  Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος του 
μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη απαντήσεων σε 
ερωτήματα καθώς και στην επίλυση προβλημάτων. 
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε θέματα 
σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• «Επιστήμη και Τεχνολογία των Συνθέτων Υλικών» , Κ.Γ. Μπέλτσιος, ISBN: 978-960-418-308-1, Εκδόσεις 
Τζιόλα, 2010, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548803 

• «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» , Callister William, 2016, ISBN: 978-960-418-556-6, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. 
ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50655973. 

• «Υλικά – Μηχανική, επιστήμη, επεξεργασία και σχεδιασμός», Michael Ashby, Hugh Shercliff, David 
Cebon, 2019, ISBN: 978-960-461-998-6, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
86195857. 

• «Δομή και Ιδιότητες Μακρομορίων », Ν. Καλφόγλου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1995. 

• «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών» , Κ. Παναγιώτου, εκδόσεις Πήγασος, Θεσσαλονίκη 2005. 

• «Σύνθετα Υλικά», Γ. Παπανικολάου, Δ. Μουζάκη, 2007, ISBN: 978-960-461-027-3, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13889 

• «Επιστήμη και τεχνική πολυμερών και σύνθετων υλικών», Ι.ΧΡ. Σιμιτζής, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
43192 

• «Συνθετικά Μακρομόρια», Ντόντος Αναστάσιος, 2003, ISBN: 978-960-99858-8-8, Εκδότης: ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77115201 

• «Επιστήμη Υλικών των Πολυμερών για Μηχανικούς», Osswald Tim A., Menges Georg, 2019, ISBN: 
9789925575497, Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86056104 

• «Νανοτεχνολογία και προηγμένα πολυμερικά υλικά», Παπασπυρίδης Κ .Παυλίδου Σ, 2012, ISBN: 978-
960-9400-43-5, Εκδότης: ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22768750 

• «An Introduction to Composite Materials» D. Hull & P.W. Clyne, 2nd Ed., Cambridge, 1996 

• «Composite Materials, Design and Applications», D. Gay, S.V. Hoa and S.W. Tsai, CRC Press, 2003 
• «Fundamentals of Fibre Reinforced Composite Materials», A.R. Bunsell and J. Renard, IOP, 2005 

• «Polymer Physics», M. Rubinstein and R.H. Colby, Oxford University Press, Oxford 2006. 

• «Mechanical properties of Solid Polymers, I.M.Ward, John Wiley and Sons, 2 nd ed. 1990. 

• «The physics of polymers», G. Strobl, Springer, NY, 1997. 

• «Introduction to polymer physics», M. Doi, Oxford, NY, 1995. 
• «Composite Materials: Engineering and Science», F.L. Matthews and R.D. Rawlings, CRC 1999, 

• «Mechanical Behavior of Materials», Thomas Courtney, Mc Graw Hill int. Editions, N. York 1990 

• «Fibrous Materials», K.K. Chawla, Cambridge, 1999 

• «Random Heterogeneous Media», S. Torquato, Springer-Verlag, NY, 2002 

• «Heterogeneous Materials», M. Sahimi, Vol. I & 2, Springer, 2003 

• «Mechanics of Composite Materials», R.M. Jones, 2st Ed., Taylor & Francis, 1999 
• «Mechanics of Composite Materials», R.M. Christensen, Dover (Rev. Ed.), 2005 



265  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82311 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη των Υλικών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 6 

Φροντιστήριο 2  

Εργαστήριο 3  

Συνολικά 6  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιλογής Κατεύθυνσης 
(ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82311/ 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 
 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 

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

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

 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82311/
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Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εμβάθυνση στο πεδίο της υπολογιστικής επιστήμης με εφαρμογές στην 
επιστήμη των υλικών, χρησιμοποιώντας αρχές της φυσικής, χημείας, μαθηματικών και της πληροφορικής. 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής στις βασικές έννοιες της προσομοίωσης φυσικών, 
χημικών φαινομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με απώτερο στόχο τη θεωρητική μελέτη 
φαινομένων που διέπουν τα υλικά σε διάφορες κλίμακες, την ερμηνεία φυσικών/χημικών παραμέτρων που 
προσδιορίζονται πειραματικά, τη σχεδίαση υλικών και την πρόβλεψη των ιδιοτήτων τους για εφαρμογές. 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις κατάλληλες μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης για 
την κατανόηση της σχέσης δομής-ιδιοτήτων των υλικών καθώς και διεργασιών σε διάφορα προβλήματα της 
επιστήμης υλικών. 
 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τα παρακάτω προσόντα-
δεξιότητες: 
• Να χρησιμοποιεί βασικές τεχνικές προσομοίωσης στη μοριακή κλίμακα, νανοκλίμακα, μακροσκοπική 

κλίμακα. 
• Κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη υπολογιστικών τεχνικών. 
• Να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει προσομοιώσεις με έμφαση στις προσομοιώσεις Κβαντικής Μηχανικής, 

Μοριακής Μηχανικής, Μοριακής Δυναμικής και Monte Carlo. 
• Ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων για τη σχεδίαση προσομοιώσεων προκειμένου να ερμηνεύσει πειραματικά 

δεδομένα. 
• Χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατάλληλων αλγορίθμων ως εργαλεία επίλυσης φυσικών/χημικών 

προβλημάτων 
• Εξοικείωση με βασικά στοιχεία από επιστημονικούς ανοιχτούς κώδικες ευρείας χρήσης στο χώρο της φυσικής 

Συμπυκνωμένης ύλης όπως LAMMPS, GAMESS,NWCHEM,DALTOΝ, Openfoam, VMD. 

Γενικές Ικανότητες   

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 

• Αυτόνομη εργασία. 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Λήψη αποφάσεων. 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιεχόμενο μαθήματος 
• Εισαγωγή στα μοντέλα υπολογιστικής προσομοίωσης των υλικών. Χωρική και χρονική ιεράρχηση δομής 

και διεργασιών των υλικών και σύντομη περιγραφή αντίστοιχων μοντέλων (κβαντομηχανικών, 
ατομιστικών, μεσοσκοπικών, συνεχούς). 

• Θεμελιώδεις γνώσεις για κλασικές προσομοιώσεις. Σύντομη επισκόπηση στοιχείων κλασικής μηχανικής, 
στατιστικής φυσικής, αριθμητικών μεθόδων ολοκλήρωσης και επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. 

• Προσομοιώσεις σε ατομικό επίπεδο, μοριακό, νανοκλίμακα. Δυναμικά δια-ατομικής αλληλεπίδρασης. 

• Προχωρημένες κβαντομηχανικές μέθοδοι πρώτων αρχών (Hartree-Fock, Moller-Plesset,Coupled Cluster, 
Πολλαπλής Απεικόνισης) 

• Μέθοδος μοριακής δυναμικής. Μέθοδος Monte Carlo. Αρχικές συνθήκες, δημιουργία κρυσταλλικών 
πλεγμάτων, ατέλειες. Συνοριακές συνθήκες. Μέθοδοι διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας ή/και 
πίεσης. 

• Ανάλυση αποτελεσμάτων. Ιδιότητες ισορροπίας, δομικές, μηχανικές, δυναμικές ιδιότητες. Υπολογισμοί 
ιδιοτήτων συγκεκριμένων υλικών με ρεαλιστικά δυναμικά αλληλεπίδρασης και σύγκριση με 
πειραματικές τιμές. 

• Θεωρία Συναρτησιοειδούς πεδίου. 

• Προσομοιώσεις σε μικροσκοπικό, μεσοσκοπικό επίπεδο και στο συνεχές. Μέθοδοι αδρών κόκκων 
(coarse-grain). Διακριτοποίηση συνεχούς χώρου. Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών και στοιχείων. 
Εφαρμογές (π.χ., δυναμική εξαρθρώσεων, διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων). Στοιχεία 
Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής 

• Συνδυασμοί μεθόδων. Ταυτόχρονος (concurrent) και ιεραρχημένος (hierarchical) συνδυασμός 
μοντέλων. Προσομοιώσεις πολλαπλής κλίμακας. 

• Υβριδικές Μέθοδοι Κβαντικής Μηχανικής/Μοριακής Μηχανικής (QM/MM, Principles of Molecular/Nano 
design for applications (drug design, materials)) 
Εφαρμογές με ανοιχτούς κώδικες. LAMMPS, Openfoam, VMD,GAMESS,NWCHEM,DALTON. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη και στο εργαστήριο ΗΥ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class 
Χρήση βιντεοπροβολέα και διαφανειών 
Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό λογισμικό 
Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση Φροντιστήριο 26  
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστηριακές ασκήσεις 39  

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία,   

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης   

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Προσωπική μελέτη 40  

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για   

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι Εργασίες 32  

ώρες  μη  καθοδηγούμενης  μελέτης  ώστε  ο   

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου Σύνολο Μαθήματος   
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS (25 ώρες φόρτου εργασίας 150 
 ανά πιστωτική μονάδα)  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος του 
μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη απαντήσεων σε 
ερωτήματα καθώς και στην επίλυση προβλημάτων. 
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε θέματα σχετικά 
με το αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• “Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications”, D. Frenkel, B. Smit, Academic 

Press INC, 1996. 

• “The art of Molecular Dynamics Simulation”, D.C. Rapaport, Cambridge University Press, Cambridge, New 
York (2004, 1998). 

• “Monte Carlo Simulation in Statistical Physics: an Introduction”, K. Binder, D.W. Heermann, Springer, 

Berlin, New York (1997). 
• “Computational Materials Science: From Ab-Initio to Monte Carlo Methods”, K. Ohno, K. Esfarjani, Y. 

Kawazoe, Second Edition, Springer, 2018. 

• https://rh.gatech.edu/features/cyber-forged 

• Α.Ν. Ανδριώτης, Υπολογιστική Φυσική, Αθήνα (1995) 
• Computer Methods for Physics, Joel Fraklin, Cambridge University Press, 2013, ISBN 978-110-703-430-3. 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Computational Materials Science, Elsevier 
• Journal of Computational Chemistry, Wiley. 

• Journal of Computational Physics, Elsevier. 
• Journal of Chemical Theory and Computation, ACS. 

• Computer Physics Communications, Elsevier 

https://rh.gatech.edu/features/cyber-forged
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Φυσική Ημιαγωγών και Ημιαγωγικών διατάξεων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική 

Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ναι (υπό προϋποθέσεις) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82303/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82303/
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• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να 
κατανοήσουν την πολύπλευρη διάσταση των ημιαγωγών, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής της 
συμπυκνωμένης ύλης, η οποία έχει οδηγήσει στην τεχνολογική επανάσταση των ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων. Δίδεται έμφαση στην κατανόηση των θεμελιωδών φυσικών διεργασιών που λαμβάνουν 
χώρα σε ένα φυσικό σύστημα καθώς και στις μεθόδους κατασκευής με σύγχρονες τεχνικές. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα: 

 
• Κατανοεί τον ρόλο των ημιαγωγών στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. 

• Γνωρίσει και θα κατανοήσει τη λειτουργία των βασικών δομικών συστατικών μιας ημιαγωγικής 

διάταξης. 

• Μπορεί να εκτιμήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας ημιαγωγών στο προσεχές μέλλον. 

• Γνωρίσει τις μεθόδους κατασκευής ημιαγωγών και τα φυσικά εμπόδια στην περαιτέρω εξέλιξη 

των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων λόγω της σμίκρυνσης των διαστάσεων. 

• Αποκτήσει κατάλληλο υπόβαθρο για μελλοντική εξέλιξη και εργασία σε ερευνητικό και 

βιομηχανικό επίπεδο. 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

…… 

Άλλες… 

……. 

 
 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Χρήση νέων τεχνολογιών για την επίλυση προβλημάτων 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Ημιαγώγιμα υλικά, κρυσταλλική δομή των στερεών, ενεργειακές ζώνες 

• Μεταφορά φορέων, ολίσθηση-διάχυση, γένεση-επανασύνδεση, θερμιονική 

εκπομπή, φαινόμενα φορτίου χώρου και σήραγγας, ιονισμός κρούσης 

• Επαφή pn, I-V χαρακτηριστικές, περιοχή απογύμνωσης, πολλαπλασιασμός 

χιονοστιβάδας, ετεροεπαφές, δίοδος Schottky 

• Διπολικό τρανζίστορ, χαρακτηριστικές καμπύλες, απόκριση συχνότητας, διατάξεις 

ισχύος – θυρίστορ 

• Πυκνωτές  και  τρανζίστορ  επίδρασης  πεδίου  Μετάλλου-Οξειδίου-Ημιαγωγού 

(MOSFET), MOSFET Si, MESFET GaAs 

• Τεχνολογίες CMOS, BiCMOS, TFT, SOI, δομές μνήμης 

• Μικροκυματικές διατάξεις, δίοδος σήραγγας, δίοδος IMPATT, διατάξεις σε 

φαινόμενα μεταφερόμενων ηλεκτρονίων, κβαντικού χώρου περιορισμού, θερμών 

ηλεκτρονίων 

• Τεχνικές ανάπτυξης μονοκρυστάλλων (Si – GaAs), διαδικασία παραγωγής, ανάπτυξη 

υμενίων σε μονοκρυσταλλικό υπόστρωμα 

• Τεχνικές ανάπτυξης υμενίων, θερμική οξείδωση, χημική εναπόθεση ατμών, κάλυψη 

ακμών, υλικά χαμηλής και υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς, επιμετάλλωση 

• Αποτύπωση κυκλωματικών δομών σε ημιαγώγιμα υλικά, οπτική λιθογραφία, 

φωτοευαίσθητα υλικά, μέθοδοι νέας γενιάς, υγρή και ξηρή εγχάραξη 

• Εισαγωγή προσμίξεων, εμφύτευση ιόντων, καταστροφή πλέγματος – αποκατάσταση 

• Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και διατάξεων, τεχνολογικές προκλήσεις, 

νανο-ηλεκτρονική. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο – Διαλέξεις 
 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (αν καταστεί αναγκαίο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών σε βιντεοπροβολέα 

Χρήση Applets & Shockwave Animations 

Χρήση του περιβάλλοντος eclass για την διανομή υλικού 

του μαθήματος, ανακοινώσεις και επικοινωνία με τους/τις 

φοιτητές/τριες. 

Χρήση MS Teams για τηλεκπαίδευση και επικοινωνία με 

φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 
 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστήρια 26  

Μελέτη και ανάλυση 
ασκήσεων σε ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 150  



272  

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

 (25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) 

που περιλαμβάνει: 

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

-Επίλυση προβλημάτων 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. SZE SIMON, LEE MING-KWEI, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 3η 

ΈΚΔΟΣΗ, ΕΚΔ. ΤΖΙΟΛΑ. 

2. J. A. DEL ALAMO, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΚΔ. DA VINCI 

3. ΤΡΙΜΠΕΡΗΣ Γ., ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, ΕΚΔ. LIBERAL BOOKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήρια 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική 

Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72302/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72302/
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Το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις 
ιδιότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταλλικών υλικών καθώς και των 
εφαρμογών τους στους τομείς της φυσικής και της επιστήμης υλικών. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 
 

• Γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του μεταλλικού δεσμού και τις συνέπιες στις 
ιδιότητες των μεταλλικών υλικών 

• Γνωρίζει τους μηχανισμούς παραμόρφωσης των μεταλλικών υλικών και τις 
διαφορετικές περιοχές και συμπεριφορές 

• Γνωρίζει τους μηχανισμούς θερμικής και επιφανειακής κατεργασίας των μεταλλικών 
υλικών 

• Να γνωρίζει για τους μετασχηματισμούς φάσης των μεταλλικών υλικών και να 
χρησιμοποιεί διαγράμματα φάσεων 

• Να γνωρίζει για τη διάχυση στοιχείων σε μεταλλικά υλικά και την επίδραση στις 
ιδιότητές τους 

• Να γνωρίζει βιομηχανικά κράματα και εφαρμογές 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



275  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Μεταλλικός δεσμός. Κρυσταλλικά πλέγματα και τύποι δομικών ατελειών στα μεταλλικά 

υλικά. 

• Μηχανισμοί διάχυσης στα στερεά. Φαινόμενο Kirkendall. Νόμοι της διάχυσης (Fick). 

• Τάση. Παραμόρφωση. Ελαστικότητα και νόμος Hooke. Ισοτροπική ελαστική 

συμπεριφορά. Μέτρα ελαστικότητας. Ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης. Ατομικός 

δεσμός και ανισοτροπική ελαστική συμπεριφορά. Ο γενικευμένος νόμος του Ηοοke. 

• Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης. Όλκιμα και ψαθυρά μέταλλα. Οι ατέλειες δομής ως 

φορείς της πλαστικότητας. 

• Πλαστική παραμόρφωση μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών μετάλλων. Κρίσιμη 

τάση ολίσθησης και κριτήρια διαρροής. Μηχανισμοί σκλήρυνσης. Πλαστική και ψαθυρή 

θραύση. Δυσθραυστότητα. Σκληρότητα. Ερπυσμός. Κόπωση. 

• Θερμοδυναμική ισορροπία. Ιδανικά και ενεργά στερεά διαλύματα. Ελεύθερη ενέργεια 

συστημάτων με δύο συστατικά. Διαγράμματα φάσεων. Θερμική ανάλυση. Κανόνας 

μοχλού. Ευτηκτική και περιτηκτική αντίδραση. Το σύστημα σιδήρου-άνθρακα 

• Μετασχηματισμοί δομής 

• Θερμικές κατεργασίες μεταλλικών υλικών 

• Επιφανειακές κατεργασίες μεταλλικών υλικών 

• Βιομηχανικά κράματα 

• Μέθοδοι χαρακτηρισμού των υλικών 

• Εφαρμογές 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο Διαλέξεις 
 

Φροντιστηριακές ασκήσεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών σε βιντεοπροβολέα 
 

Χρήση του περιβάλλοντος Eclass για την διανομή υλικού 

του μαθήματος, ανακοινώσεις αι επικοινωνία με τους 

φοιτητές/τριες. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 
 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 50 ώρες  

Φροντιστήρια 25 ώρες  

Μελέτη 35 ώρες  

Εργασίες για παράδοση 17 ώρες  

Εξετάσεις 3 ώρες  

Προετοιμασία για 
εξετάσεις 

20 ώρες  

Σύνολο Μαθήματος 150 ώρες  
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ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 

Τελική Γραπτή εξέταση (70%) 
 

 
Ασκήσεις και Εργασίες (30%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

• Επιστήμη και Τεχνολογία των Μεταλλικών Υλικών, Χρυσουλάκης Γιάννης Δ., 
Παντελής Δημήτρης Ι., Έκδοση: 2η έκδ./2007, Εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Κωδικός 
Βιβλίου στον Εύδοξο: 9643 

• Φυσική μεταλλουργία, Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόρης, Έκδοση: 1η έκδ./2006, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18549043 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

• Physics of Metals and Metallography 

• Journal of Physics F: Metal Physics 

• Progress in Metal Physics 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Νανο-υλικών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 

μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 
  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82304/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εμβάθυνση στο πεδίο του της φυσικής των νανοϋλικών, σε σύνδεση 
με κβαντικά φαινόμενα και αλληλεπίδραση ύλης-ακτινοβολίας καθώς και των εφαρμογών τους. 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής στις βασικές έννοιες και τα φαινόμενα που 
διέπουν τη νανοκλίμακα, στις κατηγορίες των Νανοϋλικών στις αντίστοιχες ιδιότητές τους και τις εν 
δυνάμει εφαρμογές τους. 
Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να εφαρμόσει διεργασίες σύνθεσης νανο-υλικών λαμβάνοντας 
υπόψη σύγχρονες εφαρμογές και κοινωνικές προεκτάσεις καθώς και να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους 
τρόπους χαρακτηρισμού τους. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82304/
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τα παρακάτω 
προσόντα-δεξιότητες: 

 
• να έχουν κατανοήσει την έννοια της νανοκλίμακας, τις ιδιότητες της ύλης σε νανοκλίμακα και τους 

μηχανισμούς συγκρότησης νανοδομών. 
• να έχουν εμβαθύνει στις έννοιες και μεθόδους που απαιτούνται για την κατανόηση των φυσικών 

αρχών και ανάπτυξη τεχνολογίας υλικών στη νανοκλίμακα. 
• να μπορούν να συνδυάσουν γνώσεις κβαντικής φυσικής, φυσικής στερεάς κατάστασης και μοριακής 

και ατομικής φυσικής για την περιγραφή και την ερμηνεία των ιδιοτήτων των νανοϋλικών. 

• να γνωρίζουν τα βασικά θεωρητικά μοντέλα ερμηνείας των ηλεκτρονιακών, φωτοφυσικών, 
διεπιφανειακών, φυσικοχημικών ιδιοτήτων των νανοϋλικών και να έχουν αποκτήσει μια ευρεία 

γνώση του σύγχρονου ερευνητικού πεδίου των νανοϋλικών και της νανοτεχνολογίας. 
• να γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθόδους παρασκευής, χαρακτηρισμού και μελέτης νέων νανοϋλικών, 

καθώς και τα βασικά πεδία εφαρμογών τους. 
• να γνωρίζουν την περιβαλλοντική και βιοφυσική διάσταση των νανοϋλικών και την χρήση της 

φυσικής στο σχεδιασμό ασφαλέστερων νανοϋλικών. 
• να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές μεταξύ μακροσκοπικής και νανο-φυσικής και τις βασικές φυσικές 

και χημικές ιδιότητες. 

• να γνωρίζουν, σε εισαγωγικό επίπεδο, τον κλάδο των υλικών νανοτεχνολογίας, να 
κατανοήσουν τις ιδιότητές τους και τις δυνητικές εφαρμογές τους. 

• να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να μελετούν και αυτενεργούν σε θέματα ερευνητικής αιχμής και 
τεχνολογικής εφαρμογής των νανοϋλικών και να είναι σε θέση να συγγράψουν σχετικές 
επιστημονικές εκθέσεις και εργασίες (π.χ. τύπου ‘Literature Review’) 

Γενικές Ικανότητες 

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 

• Αυτόνομη εργασία. 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Λήψη αποφάσεων. 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιεχόμενο μαθήματος 

• Φαινόμενα νανοκλίμακας. Υπερμοριακή Οργάνωση – Η αρχή: Μετακίνηση ενός ατόμου από μια 
επιφάνεια – Φαινόμενα Σήραγγας – Ενδομοριακές Δυνάμεις – Επιφάνειες, Ενδοεπιφάνειες –
Αυτοοργάνωση και Ανασυγκρότηση Επιφάνειας. 

• Κατηγορίες νανοϋλικων. Νάνο, Μικρο και Μεσοπορώδη Υλικά – Οργανικά-Ανόργανα Υβριδικά 
Υλικά – Νανοϋλικά άνθρακα (φουλερένια και παράγωγα, νανοσωλήνες και παράγωγα, οξείδιο 
του γραφενίου και παράγωγα, γραφένιο και παράγωγα, νανοΐνες) – Δενδριμερή – Νανοϋλικά 3 
διαστάσεων, Νανοϋβριδικά υλικά – Νανοσύνθετα – Φυσικά νανοϋλικά. Νανοσωματίδια –
Νανοσύρματα – Λεπτά Υμένια. Συγκροτήματα οξειδίων των μετάλλων (Metal Organic 
Frameworks), κβαντικές τελείες. 

• Ιδιότητες νανοϋλικών. Εξάρτηση των Ιδιοτήτων από το μέγεθος και το σχήμα–
Μηχανικές/Τριβολογικές – Ηλεκτρικές, Μαγνητικές, Θερμικές ιδιότητες, Οπτικές, Μηχανικές 
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• Διεργασίες – τεχνικές σύνθεσης νανοϋλικών. Τop down και bottom-up προσεγγίσεις. Τεχνική της 
κολλοειδούς γέλης (τεχνική λύματος-πηκτής) (Sol-Gel). Τεχνικές Μικροκατεργασίας: 
Λιθογραφία, Εγχάραξη και Αφαίρεση υποστρωμάτων, Δέσμευση (σύνδεση) υποστρωμάτων –
Τεχνικές χημικής εναπόθεσης ατμών (CVD): Τεχνολογία πλάσματος, Ξηρή χημική εγχάραξη σε 
περιβάλλον πλάσματος, Επιταξία μοριακής δέσμης, Τεχνικές Υδροθερμικής και διαλυτοθερμικής 
κατεργασίας, Σύνθεση με Μικροκύματα, Τεχνικές με χρήση μοτίβου (patterns or template 
assisted methods) – Ηλεκτροφόρηση- Ηλεκτροχημικές αποθέσεις-Μέθοδοι πλήρωσης μοτίβου 
από κολλοειδές διάλυμα διασποράς, φυγοκέντριση, Σύνθεση με electrospinning. 

• Μέθοδοι χαρακτηρισμού νανοϋλικών. Μικροσκοπία – SEM (Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία 
Σάρωσης) – TEM (Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Διέλευσης Δέσμης) –Μικροσκοπία Σάρωσης 
Ακίδας (Scanning Probe Microscopy-SPM) / Σαρωτική Μικροσκοπία Σήραγγας (Scanning 
Tunneling Microscopy-STM). Η Μέθοδος STM ως Εργαλείο στη Νανολιθογραφία, Παράγοντες 
που Επηρεάζουν την Εγχάραξη – Νανολιθογραφικές μέθοδοι βασισμένες σε Scanning Probe 
Microscopes –Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (Atomic Force Microscopy-AFM) – Μέθοδοι 
Μελέτης Επιφανειακών Δυνάμεων – Μέθοδοι SFA/AFM – Μικροσκοπία Μαγνητικών Δυνάμεων 
(Magnetic Force Microscopy-MFM) – Περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας –Ηλεκτρονιακή 
φασματοσκοπία Auger (Auger Electron Spectroscopy-AES) – Φασματοσκοπία ενεργειακών 
απωλειών ηλεκτρονίων (EELS) – Φασματοσκοπία ενεργειακής διασποράς ακτίνων Χ (EDX) –
Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων (XPS) – Φασματοσκοπία Raman. 

• ΜΕΜS/NEMS (Μικρο και νάνο ηλεκτρομηχανικές διατάξεις) και εφαρμογές 
(μικροροϊκές διατάξεις, βιοιατρικές νανοδιατάξεις, περιβάλλον και νανοϋλικά, υλικά και 
νανοδιατάξεις, διατάξεις αποθήκευσης δεδομένων κ.ά.). 

• Μοριακά/Οργανικά νανοϋλικά για εφαρμογές (Ηλεκτρονική, Φάρμακα) 

• Κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις της νανοτεχνολογίας 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Χρησιμοποιείται επίσης κατά την διδασκαλία εκπαιδευτικό 
λογισμικό 

• Χρήση Η/Υ για ανάλυση δεδομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστήριο 13  

Προσωπική μελέτη 54  

Εργασίες 13  

Προετοιμασία για εξετάσεις 15  

Εξετάσεις 3  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος του 
μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη απαντήσεων σε 
ερωτήματα καθώς και στην επίλυση προβλημάτων 70%. 
Συγγραφή  και  παρουσίαση  εργασιών/ασκήσεων  σε  θέματα 
σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος 30%. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• «Νανοδομές-Νανουλικά”, K.Χαριτίδης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2018, ISBN:978-960-254-

705-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77114123. 

• “Νανουλικά & Περιβάλλον”, Ι. Δεληγιαννάκης Εκδόσεις Τζιόλα, 2010 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
18548870. 

• “Αρχές Νανοηλεκτρονικής”, G.W. Hanson, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010, ISBN 978-960-418-165-
0,Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548826. 

• “Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience” E. L. 
Wolf, Willey-VCH 2015 

• “Optical Properties of Nanoparticle systems”, M. Quinten, 2011, Willey-VCH 
• “Physical Fundamentals of Nanomaterials” B. Zhang, Elsevier, 2018. 
• “Thermoplasmonics” G. Baffou, Cambridge Univ. Press 2018. 
• “Nanomaterials: An Introduction to Synthesis, Properties and Applications”, Dieter Vollath, , 2nd 

Edition, Wiley (2013) 
• “Nanostructures and Nanomaterials – Synthesis, Properties and Applications”, G. Cao, Imperial 

College Press (2004) 
• “Springer Handbook of Nanotechnology”,G. Cao, Bharat Bhushan (Ed.), Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg (2004) 
• “Nanomaterials and Supramolecular Structures. Physics, Chemistry and Applications” A. Petrovysh, 

G. V. Kurdiumov, P. Gorbyk (Eds), Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Nature Materials 
• Nature Phοtonics 
• Nanoscale 

• Physical Review B 
• ACS Nano 
• Applied Materials & Interfaces 
• •ACS Applied Nanomaterials 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσικοχημεία Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονική Περιοχής / Κατεύθυνση Φυσική 
Συμπυκνωμένης Ύλης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72310/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή μεθοδολογίες επίλυσης κλασικών προβλημάτων 
φυσικοχημείας, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να αποκτήσει κριτικό υπόβαθρο, διεύρυνση 
γνώσεων και εκπαίδευση σε σημαντικά ζητήματα που άπτονται της διεπιστημονικής 
περιοχής της φυσικής-χημείας και τα οποία θα κληθεί να διδάξει ως φυσικός. 

 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να 
κατανοεί: 

• Τους νόμους της Θερμοδυναμικής και βασικές σχετιζόμενες έννοιες. 

• Διαγράμματα και Μετατροπές Φάσεων. 

• Θερμοδυναμικά κριτήρια ισορροπίας. 
• Βασικές έννοιες που διέπουν τα υγρά και τα αέρια. 

• Εξοικείωσης με βασικές έννοιες της κβαντικής μηχανικής οι οποίες σχετίζονται 
με τη τη συγκρότηση των μοριακών δομών, μοριακά τροχιακά, τα φάσματά τους 
και τις ιδιότητές τους. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72310/
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Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ισορροπία. Νόμοι των ιδανικών αερίων. Μοριακές αλληλεπιδράσεις και πραγματικά 
αέρια. 

• Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Έργο και ενέργεια. Ενθαλπία. Αδιαβατικές 
μεταβολές. Θερμοχημεία. Κανονικές μεταβολές Ενθαλπίας. Ενθαλπίες σχηματισμού 
και χημικών αντιδράσεων. Εξάρτηση της ενθαλπίας από τη θερμοκρασία. 
Συναρτήσεις καταστάσεων. Σχέση μεταξύ Cv και Cp. 

• Δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Αυθόρμητες μεταβολές. Εντροπία και 
εντροπικές μεταβολές. Τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής. Ενέργειες Helmholtz και 
Gibbs ενός συστήματος. 

• Συνδυασμός του Πρώτου και Δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής. Ιδιότητες της 
εσωτερικής ενέργειας και της ενέργειας Gibbs. Χημικό δυναμικό. 

• Μετασχηματισμοί καθαρών ουσιών. Διαγράμματα φάσεων. Σταθερότητα φάσεων 
και όρια φάσεων. Μετατροπές φάσεων. 

• Το θερμοδυναμικό κριτήριο της ισορροπίας. Η ταξινόμηση των μετατροπών φάσεων 
κατά Ehrenfest. 

• Υγρά και επιφάνεια των υγρών. Επιφανειακή τάση. 
• Μετασχηματισμοί μιγμάτων. Θερμοδυναμική περιγραφή μιγμάτων. Μερικές 

γραμμομοριακές ιδιότητες. 

• Διαλύματα. Αθροιστικές (προσθετικές) ιδιότητες διαλυμάτων. Διαγράμματα 
φάσεων μιγμάτων. Ο κανόνας των φάσεων. 

• Ιοντική ισορροπία, pH. 
• Έννοια του χημικού δεσμού. 

• Μοριακή δομή. 

• Διαμοριακές δυνάμεις, διαμοριακές αλληλεπιδράσεις, Διαμοριακά Δυναμικά 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών κ 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 48  

Εργασίες 24  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος 

του μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη 

απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε 
θέματα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, Atkins Peter, De Paula Julio, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018 (Κωδικός 

στον Εύδοξο 41954666) 
• ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, Καραϊσκάκης Γεώργιος, Εκδόσεις Τραυλός, 1998 (ISBN13 

9789607122315). 

• Physical Chemistry, Ira N. Levine, Mc Graw Hill, 2008. 

• Physical Chemistry: A Molecular Approach, Donald A Mc Quarrie, John D. Simon. University 
Science Books, 1997. 

 
Επιστημονικά Περιοδικά. 

• Journal of Physical Chemistry, A/B/C (https://pubs.acs.org/journal/jpcafh) 

• Physical Chemistry Chemical Physics (https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-

journals/pccp/) 

• ChemPhysChem (https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/14397641) 

• Journal of Chemical Physics (https://aip.scitation.org/journal/jcp) 

http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-
http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (*) ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7Ο & 8Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Συνεργασία με Επιβλέποντα καθηγητή (Μελέτη βιβλιογραφίας, 

έρευνα ή/και ανάπτυξη, συγγραφή εργασίας) 

6 12 (6/εξάμηνο) 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ γενικού 

υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Επιστημονικός τομέας, ειδικό υπόβαθρο, εξειδικευμένες γενικές γνώσεις, 

Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνίσταται η λήψη και επιτυχής εξέταση μαθημάτων της σχετικής 

κατεύθυνσης 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/kanonismos_ptyxiakis/ 

(*) Το μάθημα πτυχιακή εργασία Ι & ΙΙ έχει τους ακόλουθους κωδικούς ανά κατεύθυνση : 

• Κατεύθυνση Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική (72107 & 82108) 

• Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος (72207 & 82211) 

• Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης (72309 & 82312) 

• Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική (72405 & 82407 ) 

https://www.phys.uth.gr/kanonismos_ptyxiakis/
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Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

• Κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της ο/η φοιτητής/φοιτήτρια εκπαιδεύεται, υπό την καθοδήγηση του 

Επιβλέποντα Καθηγητή/Καθηγήτριας που ορίζεται από το Τμήμα Φυσικής, στην κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση ενός επί μέρους επιστημονικού ερωτήματος κάνοντας συνδυαστική χρήση των προπτυχιακών του 

γνώσεων. Γίνεται εφαρμογή της γνώσης στην πράξη μέσω της αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων ΤΠΕ. Μέσω της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 

δίνεται η ευκαιρία στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες να αναπτύξουν δικές τους πρωτοβουλίες, να έρθουν σε επαφή 

με τη διεθνή βιβλιογραφία και την ερευνητική διαδικασία. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσμα των περιοχών της σύγχρονης Φυσικής. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα της κάλυψης θεμάτων, σε 

συνεργασία με τους διδάσκοντες άλλων Τμημάτων, Χημείας, Βιοεπιστημών, Υλικών, Χημικών Διεργασιών, 

Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Βιοτεχνολογίας. Δεν εξαιρούνται θέματα μοντελοποίησης και προσομοίωσης και 

πολύ συχνά μπορεί να αποτελούν μικρότερα αυτοτελή ερωτήματα μεγαλύτερων ερευνητικών προγραμμάτων ή 

εν εξελίξει διδακτορικών διατριβών. 

• Η Πτυχιακή εργασία αποτελεί μια ατομική έρευνα/ διερεύνηση ενός συγκεκριμένου θέματος. Ο γενικός 

στόχος είναι να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 

μεθοδολογίες έρευνας. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας σειράς δεξιοτήτων. Ιδιαίτερα 

σημαντική θεωρείται η απόκτηση ικανότητας οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου ώστε να επιτευχθούν οι 

ειδικοί στόχοι που τίθενται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θα πρέπει ακόμη να αποδειχθεί η ικανότητα 

εντοπισμού του προβλήματος/των προβλημάτων και της ανεύρεσης κατάλληλων λύσεων, καθώς επίσης και 

ικανότητα να αξιολογούν τα αποτελέσματα και να προτείνουν εναλλακτικές στρατηγικές. 

 

 
Περιγραφή μαθήματος 
 

• Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή και του ανατίθεται το θέμα της πτυχιακής 

εργασίας. Ο φοιτητής θα πρέπει να βρίσκεται σε στενή επαφή με τον επιβλέποντα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πτυχιακής εργασίας και να δέχεται από αυτόν/ αυτήν τακτική ανατροφοδότηση. Η Π.Ε. αποσκοπεί στην 

εξάσκηση των φοιτητών στις μεθόδους βιβλιογραφικής έρευνας, το σχεδιασμό και εκτέλεση πειραμάτων ή 

θεωρητικών υπολογισμών και την δημιουργία προσομοιώσεων για τη διερεύνηση ή επίλυση ενός 

προβλήματος, την αξιολόγηση των προκυπτόντων αποτελεσμάτων και την ορθολογική γραπτή και προφορική 

παρουσίασή τους. 

• Η Π.Ε. αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας, στη δημιουργία 

της αντίστοιχης παρουσίασης και την υπεράσπιση των αποτελεσμάτων σε κοινό. 

 

 
Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

• Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αποδεικνύουν ικανότητες λήψης απόφασης αλλά και υπομονή και 

επιμονή στο να τις υλοποιούν. 
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Γενικές Ικανότητες 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται 

στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην απαραίτητων τεχνολογιών 

πολυπολιτισμικότητα 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Λήψη αποφάσεων Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

Αυτόνομη εργασία υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Ομαδική εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον επαγωγικής σκέψης Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών …… 

Άλλες… ……. 

Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα 

είναι: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών και λήψη αποφάσεων. 

• Μετατροπή της θεωρίας σε πράξη. 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

• Αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία. 

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• 

• 

• 

• 

Εφαρμόζουν αναλυτική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων. 

Εφαρμόζουν αποτελεσματικά κατάλληλες δεξιότητες επικοινωνίας ως «ειδικοί». 
 

Παράγουν ένα συνολικό σχέδιο της αυτοδιαχείρισης προς επίτευξη στόχων. 
 

Παράγουν κριτική επισκόπηση βιβλιογραφίας αλλά και των αποτελεσμάτων με τη χρήση και την κατάλληλη 

αναφορά των πηγών που χρησιμοποίησαν στην προσπάθειά τους . 

• Αναλαμβάνουν ένα πρόγραμμα εργασίας που δημιουργεί πρωτογενή δεδομένα, ακολουθούμενα από 

ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων μέσων. 

• 

• 

Αντλούν λογικά συμπεράσματα και να κάνουν υποδείξεις βασιζόμενες στην εργασία τους 

Παράγουν μια δομημένη γραπτή έκθεση κατάλληλης μορφής με την συμπερίληψη και των ενδεδειγμένων 

αναφορών των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν . 

• Αποδεικνύουν μια εις βάθος κατανόηση της εργασίας που υλοποίησαν μέσω της υπεράσπισης της σε 

προφορική παρουσίαση και εξέταση(υποστήριξη πτυχιακής εργασίας). 

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και μέσω της συνολική τους προσπάθεια θα προκύπτει η καλλιέργεια 
του επιστημονικού εγγραμματισμού, μέσω της αγάπης προς την έρευνα, και η υιοθέτηση του επιστημονικού τρόπου 

σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων ως ενεργών πολιτών. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

E-mail, PowerPoint, MS-Teams, ανά περίπτωση 
 

Χρήση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης. MSOffice/Open 

Office, χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προσομοίωσης, χρήση 

λογισμικών καταγραφής δεδομένων (προσομοίωσης, πειραματικών κλπ.) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 

ανάλυση βιβλιογραφίας, 
 

 
Φροντιστήριο, Πρακτική 

 

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 52 

Ερευνητική εργασία 

(Θεωρητική, Πειραματική, 

Προσομοίωση Συνδυασμοί 

τους) 

72 

Ατομική μελέτη, 

προετοιμασία παρουσίασης 

26 

Σύνολο Εξαμήνου 150 

Σύνολο Μαθήματος (7ο & 8ο 

εξάμηνο) 

300 

• 

• 

• 

Διαχείριση έργων 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
 

Απόκτηση του κατάλληλου υποβάθρου για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους στο επίπεδο των 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

Περιεχόμενα: 

Η Πτυχιακή εργασία αποτελεί μια ατομική σε βάθος έρευνα/ διερεύνηση ενός συγκεκριμένου θέματος. Η εργασία 

θα πρέπει να διεξάγεται με βάση το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του φοιτητή και της φοιτήτριας σε συνδυασμό με αυτό 

του ακαδημαϊκού επιβλέποντα και θα πρέπει να βρίσκεται σε εναρμόνιση με τη στρατηγική έρευνας του Τμήματος. 

Οι επιβλέποντες θα υποδείξουν την κατάλληλη ενδεικτική βιβλιογραφία μελέτης και αναφορές κλειδιά κατάλληλες 

ως προς το θέμα της πτυχιακής εργασίας. 

Οι Προϋποθέσεις ανάθεσης θέματος και επιλογής φοιτητών και φοιτητριών για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 

αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών αλλά και στον κανονισμό εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας. 
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/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

 

 

 
 

με τις αρχές του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 

είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Εξέταση Βαθμολόγηση πτυχιακής εργασίας (Άρθρο 6) 
 

Η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται στη βάση ενός 

συνόλου κριτηρίων και προδιαγραφών ποιότητας που περιλαμβάνουν: 

α) την ποιότητα της πτυχιακής εργασίας (κείμενο και αν υπάρχουν λοιπά 

παραδοτέα) και τον βαθμό εκπλήρωσης των στόχων της, 

και 

β) τη συνολική εικόνα της παρουσίασης. 

Η βαθμολόγηση των πτυχιακών εργασιών γίνεται με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια κατά σειρά σπουδαιότητας: 

• Στοιχεία δημιουργικής & πρωτότυπης σκέψης και/ή συνεισφορά στην 

ευρύτερη γνωστική περιοχή 

• Δυσκολία του θέματος 

• Βαθμός επίτευξης των προδιαγραμμένων στόχων 

• Ποσότητα και αρτιότητα έργου (πληρότητα και ακρίβεια περιεχομένου) 

• Επιμέλεια και εμφάνιση (λογική οργάνωση, σαφήνεια γραπτού λόγου 

και χρήση δόκιμων επιστημονικών όρων) 

• Προφορική παρουσίαση και εξέταση 

Η εργασία λαμβάνει τελική βαθμολογία στην κλίμακα 0-10 και θεωρείται 

ολοκληρωμένη εφόσον η τελική της βαθμολογία είναι στην κλίμακα 5-10. 

 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Οι επιβλέποντες θα υποδείξουν την κατάλληλη βιβλιογραφία μελέτης και αναφορές κλειδιά κατάλληλες ως προς το 

θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως την επιπλέον βιβλιογραφία που απαιτείται για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή της 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72505 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάλυση Κυκλωμάτων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Ειδικού Υποβάθρου / Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 
(προτεινόμενα: Ανάλυση Κυκλωμάτων) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72505/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα  

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 

• αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία κυκλωμάτων. 

• περιγράφει ποιοτικά και ποσοτικά ένα κύκλωμα. 

• περιγράφει και να εφαρμόζει τους βασικούς νόμους των κυκλωμάτων. 

• γνωρίζει τις τεχνικές ανάλυσης κυκλωμάτων. 

• υπολογίζει τάσεις και ρεύματα σε ένα κύκλωμα . 

• επιλύει προβλήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

• περιγράφει ένα κύκλωμα στο πεδίο του χρόνου τα μεταβατικά φαινόμενα. 

Γενικές Ικανότητες  

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72505/
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πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

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

 
Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής / τρια και στις οποίες αποσκοπεί 

το μάθημα είναι: 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συμβολισμοί και μονάδες. Φορτίο. Τάση και ενέργεια. Στοιχεία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 
Γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα κυκλώματα. Νόμοι και θεωρήματα γραμμικών κυκλωμάτων. 
Ισοδύναμα κυκλώματα. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων. Μόνιμη ημιτονοειδής κατάσταση. Σύνθετη 
αντίσταση και συνάρτηση μεταφοράς. Μεταβατικά φαινόμενα στα κυκλώματα 1ης τάξης. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές με χρήση ΤΠΕ. 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

Πλατφόρμα eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Ατομική Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
ασκήσεων σε μικρές 
ομάδες φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση  Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία, 
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική  Εξέταση, 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Επίλυση προβλημάτων 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
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Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

-  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

- Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ι. Χαριτάντης, Εκδόσεις Δεμερντζής Παναγιώτης (2015). 
- Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Τόμος ΑΒ, Ν. Παπαμάρκος, Εκδόσεις ΑΦΟΙ Παπαμάρκου (2017). 
- Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Γ. Χατζαράκης, Εκδόσεις Τζιόλα (2014). 

- 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72507 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βιοφυσική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72507/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα  

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 

• αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις βασικές δομικές μονάδες του κυττάρου και τη 
λειτουργία τους. 

• να γνωρίζουν και να περιγράφουν τις βασικές τεχνικές απεικόνισης και διερεύνησης των 
βιοφυσικών διεργασιών. 

• γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία ηλεκτροφυσιολογίας. 

• ποσοτικοποιήσουν τις βασικές βιοφυσικές διεργασίες στο κύτταρο,. 
• να γνωρίζουν και να περιγράφουν τις φυσικές αρχές και τη χρήση των μεθόδων εξέτασης και 

απεικόνισης βιολογικών υλικών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72507/
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Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής / τρια και στις οποίες 

αποσκοπεί το μάθημα είναι: 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Χημικοί δεσμοί: δια-ατομικά δυναμικά ασθενών και ισχυρών δεσμών, μη-κεντρικές δυνάμεις, 
ενέργεια δεσμού, σταθερά ελατηρίου και ελαστικό όριο δεσμού). 
Ρυθμός μεταβολής χημικών αντιδράσεων: ελεύθερη και εσωτερική ενέργεια, θερμοδυναμική - 
στατιστική μηχανική, κινητική χημικών αντιδράσεων, ενέργεια ακτινοβολίας. 
Διαδικασίες μεταφοράς: Διάχυση, ιξώδες , αγωγή θερμότητας. 
Πειραματικές τεχνικές στη Bιοφυσική: Περίθλαση ακτίνων Χ, πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, 
μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (STM), μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων (ΑFM), οπτικές λαβίδες, 
ηλεκτρική καθήλωση εμβαλώματος . 
Βιολογικά πολυμερή: Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) και η διαμόρφωσή τους, πρωτεΐνες και η 
αναδίπλωσή τους. 
Βιολογικές μεμβράνες: Ιστορική αναδρομή, χημική σύσταση και δομή των βιολογικών μεμβρανών · 
Βιολογικές μεμβράνες: χημική σύσταση και δομή των βιολογικών μεμβρανών, Φυσική των 
βιολογικών μεμβρανών 
Διεγέρσιμες βιολογικές μεμβράνες: διάχυση και κινητικότητα ιόντων, δυναμικό ηρεμίας, δυναμικό 
δράσης, μοντέλο Hodgkin-Huxley, μοντέλο καλωδίου, μοντέλο FitzHugh-Nagumo. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές με χρήση ΤΠΕ. 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

Πλατφόρμα eClass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε  επίπεδο 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Ατομική Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
θεμάτων σε μικρές ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 
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εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 
Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 

πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

Βιοφυσική - Αρχές φυσικής βιοχημείας, K. Van Holde, C. Johnson, S. Ho, Επιμ. Μετ.: Γεώργιος 
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, Ηλίας Ηλιόπουλος, Μαρία Κοντού, Διονύσιος 
Κουλουγλιώτης, Δημήτριος Λεωνίδας, Εμμανουήλ Παπαμιχαήλ, Ιωάννης Τέντες, EMBRYO 
Publications, 2010. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72508 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωφυσική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72508/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει: 

 
Κατανόηση της δομής και της λειτουργίας της Γης, των σύνθετων διεργασιών που διαμόρφωσαν την 

εσωτερική της δομή και συνεχώς μεταβάλλουν και εξελίσσουν την επιφάνειά της. 
 

Κατανόηση των βασικών γεωφυσικών μεθόδων με τις οποίες μελετάται το εσωτερικό της Γης και 

επιτυγχάνεται η ερμηνεία γεωφυσικών παρατηρήσεων. 
 

Ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης δεδομένων και αποτελεσμάτων διαφορετικής προέλευσης όπως, 

γεωφυσικής, γεωλογικής, πετρολογικής κ.ά., έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το εσωτερικό 

της Γης. 
 

Κατανόηση των αρχών μέσω των οποίων διενεργείται η μελέτη του εσωτερικού της Γης καθώς επίσης 

και επίγνωση του ότι οι αρχές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη και άλλων πλανητών. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72508/
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Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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

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

 
Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής / τρια και στις οποίες αποσκοπεί 

το μάθημα είναι: 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Τα χαρακτηριστικά του Μαγνητικού Πεδίου της Γης - Θεωρητικές Εξισώσεις Μαγνητικού Πεδίου μιας 
Σφαίρας - Αρχαιομαγνητισμός. Αρχαία Αγγεία και η Ένταση του Μαγνητικού Πεδίου. 
Πετρομαγνητισμός. Πετρώματα, Ιζήματα και το αποτύπωμα του Φαινομένου των Μαγνητικών 
Αναστροφών - Παλαιομαγνητισμός. Μαγνητική Στρωματογραφία. Ανάπλαση των Βυθών. 
Επανασυγκρότηση της Πανγαίας. - Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρ. Πεδίου της Γης - Τα Γενικά 
χαρακτηριστικά του Βαρυτικού Πεδίου της Γης - θεωρητικές Εξισώσεις του Βαρυτικού Πεδίου μιας 
Σφαίρας. Το σχήμα της Γης. Η τρεμώδης Κίνηση Chandler του άξονα περιστροφής της Γης. 
Ταλαντώσεις της Γης - Η Μετάπτωση του Άξονα Περιστροφής της Γης. Μεταβολή στο Χρονικό μήκος 
της Ημέρας - Θεωρία Millankovitch και η προέλευση των Παγετώνων - Τεκτονική των Πλακών. Η 
αύξηση του όγκου της γης και η Τεκτονική εξέλιξη. Θεωρία Carey - Σχέση γης, σελήνης, κομητών και 
αστεροειδών - Προσέγγιση και πτώσεις αστεροειδών. Εμφάνιση παγετώνων και τεκτονική εξέλιξη: 
Θεωρία Clube - Napier. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Ναι. 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές με χρήση ΤΠΕ. 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

Πλατφόρμα eClass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Διαλέξεις 

Ατομική Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

Μελέτη και ανάλυση 
θεμάτων σε μικρές ομάδες 
φοιτητών 

Αυτοτελής Μελέτη 

Σύνολο Μαθήματος 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

52 

26 

 
30 

 

 
42 

150 

Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
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ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 (25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Εισαγωγή στη Γεωφυσική, Παπαζάχος Βασίλης, Παπαζάχος Κώστας, Εκδόσεις Ζήτη, 2008. 

• Τζάνης Α., 2021. «Στοιχεία Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής», Εκδόσεις Νέον, Αθήνα. 

• Παπαδόπουλος, T., 2010, «Εισαγωγή στη Γεωφυσική», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82514 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων και την Μηχανική 

Μάθηση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 6 

Φροντιστήριο 2  

Εργαστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82514/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82514/
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Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

 
Το μάθημα έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να 
χρησιμοποιούν σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία για απόκτηση, ανάλυση, επεξεργασία και πρόβλεψη 
δεδομένων. Μέθοδοι μηχανικής και βαθιάς μάθησης εφαρμόζονται σε μοντέλα των φυσικών επιστημών, 
συνδυάζοντας την στατιστική επιστήμη με τα φυσικά φαινόμενα, όπως την ανίχνευση και ταξινόμηση 
ουρανίων σωμάτων, ανάλυση και πρόβλεψη τροχιών ατόμων, πρόβλεψη της κατάστασης μη γραμμικών 
δυναμικών συστημάτων. 

 
Το μάθημα προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία στον 
προγραμματισμό να αποκτήσουν ευχέρεια στο πεδίο της επιστήμης δεδομένων και των μεθόδων 
μηχανικής μάθησης, για να είναι σε θέση να κατανοήσουν σύγχρονα πεδία της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όρους εύρεσης εργασίας ως απόφοιτοι 
τους τμήματος Φυσικής. 

 
Για την υλοποίηση του μαθήματος και την εφαρμογή της θεωρίας προτείνεται χρήση λογισμικών 
ανοικτού κώδικα σε γλώσσα Python (σε περιβάλλοντα όπως Spyder, Google Colab, Tensorflow, Jupyter 
Νotebook). 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα: 

 
• Κατανοεί τον ρόλο της επιστήμης δεδομένων στην κατανόηση και επίλυση φυσικών φαινομένων. 

• Γνωρίζει τεχνικές δειγματοληψίας δεδομένων, εκτίμησης αυτοσυσχέτισης, μετασχηματισμού 

δεδομένων. 

• Είναι σε θέση να ομαδοποιεί και κατηγοριοποιεί τα δεδομένα πριν την επεξεργασία. 

• Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία ανοικτού κώδικα και να αναπτύσσει 

απαιτητικά προγράμματα σε περιβάλλον Python, διαιρώντας το πρόβλημα σε επιμέρους 

μικρότερα προβλήματα. 

• Γνωρίζει τεχνικές μηχανικής μάθησης για ανάλυση γραμμικής και μη γραμμικής συμπεριφοράς 

με μοντέλα απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης. 

• Μπορεί να υλοποιεί φυσικά μοντέλα ανάλυσης και πρόβλεψης με νευρωνικά δίκτυα σε γλώσσα 

Python. 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
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• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Χρήση νέων τεχνολογιών για την επίλυση προβλημάτων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Δεδομένα που προκύπτουν από πειραματικές μετρήσεις, δεδομένα από επιστημονικές 

βάσεις και το διαδίκτυο, δημιουργία δεδομένων προσομοιώσεων. 

• Εισαγωγή δεδομένων σε περιβάλλον γλώσσας προγραμματισμού Python - notebooks. 

Λίστες, λεξικά, ροή ελέγχου, βιβλιοθήκες με εργαλεία μηχανικής μάθησης (scikit-learn, 

pandas, statsmodels, keras, κ.α.) και απεικόνισης δεδομένων (matplotlib). 

• Η διαδικασία επιλογής χαρακτηριστικών, υπερ-παραμετροποίηση, ανάλυση φαινομένων σε 

πολλές διαστάσεις, κανονικοποίηση, μείωση διαστάσης, τεχνικές αυτοσυσχέτισης. 

• Γραμμική Παλινδρόμηση: Βασικές υποθέσεις, μέθοδοι εκτίμησης, ερμηνεία παραμέτρων, 

Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Εφαρμογές παλινδρόμησης σε δεδομένα φυσικών φαινομένων. 

• Λογιστική Παλινδρόμηση, σιγμοειδής καμπύλη, υπερβολική εφαπτομένη. Kernel Ridge 

Regression, Lasso Regression. 

• Διασταυρωμένη επικύρωση k-τμημάτων, αλγόριθμος k-Fold. 

• Αλγόριθμος Principal Component Analysis για επιλογή βέλτιστων εισόδων, έλεγχος 

ακρίβειας, απόλυτο και μέσο τετραγωνικό σφάλμα, ελαχιστοποίηση συνάρτησης 

σφάλματος, κάθοδος με κλίση, στοχαστική κάθοδος, ρυθμός μάθησης. 

• Δένδρα απόφασης, διαχωρισμός δεδομένων με Support Vector Machines,  αλγόριθμος 

Random Forest. 
 

• Μηχανές Support Vector Machines, επιτάχυνση, εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας, δίκτυα 
Bayes. 

 

• Κατηγορίες Μηχανικής Μάθησης: Μάθηση υπό επίβλεψη, Μάθηση χωρίς επίβλεψη, 
Μάθηση με ενίσχυση, ανταγωνιστική μάθηση. 

 

• Ομαδοποίηση (clustering), κατασκευή χάρτη δεδομένων, αλγόριθμος k-μέσων, αλγόριθμος 

Learning Vector Quantization. 

• Βαθιά Μάθηση, σύνθετα δίκτυα, δίκτυα με συνέλιξη και ανατροφοδότηση. 

• Εφαρμογές στο εργαστήριο: προχωρημένες έννοιες προγραμματισμού με Python. 

 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο – Διαλέξεις 

Εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο Η/Υ 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (αν καταστεί αναγκαίο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών σε βιντεοπροβολέα 
 

Χρήση Η/Υ στο εργαστήριο Η/Υ για την εφαρμογή σε 

περιβάλλον Python των διδασκόμενων μεθόδων 
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 Χρήση του περιβάλλοντος eClass για την διανομή υλικού 

του μαθήματος, ανακοινώσεις και επικοινωνία με τους/τις 

φοιτητές/τριες. 

Χρήση MS Teams για τηλεκπαίδευση και επικοινωνία με 

φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 
 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 26  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  

Εργαστηριακές ασκήσεις 26  

Μελέτη βιβλιογραφίας 
προετοιμασία εργασίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

32  

Αυτοτελής Μελέτη 40  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 
 

Τελική Γραπτή εξέταση που βασίζεται στην επίλυση 

ασκήσεων σε Η/Υ (70%) 

 

 
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών σε αντικείμενα 

συναφή με το περίγραμμα του μαθήματος(30%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Διαμαντάρας Κ., Μπότσης Δ., 2015. Μηχανική Μάθηση. Κλειδάριθμος. 

• Grus Joel Επιστήμη Δεδομένων: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές με Python, 2η έκδοση. 

Παπασωτηρίου. 

• Ayyadevara, V.K. 2018. Pro Machine Learning Algorithms A Hands-On Approach to 

Implementing Algorithms in Python and R, ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-3563-8, ISBN-13 

(electronic): 978-1-4842-3564-5. 

• Bishop, C.M., Pattern Recognition and Machine Learning. Springer 2006, ISBN 978-0-387- 

31073-2 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72514 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στους κβαντικούς Υπολογιστές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4  

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72514/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις βασικές 
έννοιες που είναι απαραίτητες για την θεμελίωση των κβαντικών υπολογιστών και 
υπολογισμών. 

 
Στο πλαίσιο του παρουσιάζονται, τα απαραίτητα αξιώματα της κβαντικής μηχανικής, δίδεται 
η έννοια του qubit, αναλύονται οι κβαντικές πύλες και τα κβαντικά κυκλώματα όπως και το 
κυκλωματικό μοντέλο. Εισάγονται τρόποι υλοποίησης κβαντικού υπολογισμού και τέλος 
συζητούνται η υλοποίηση και οι δυνατότητες των κβαντικών υπολογιστών σύμφωνα με τις 
τρέχουσες αλλά και επερχόμενες τεχνολογίες αιχμής 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και την επιτυχή αξιολόγησή τους οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες που το παρακολούθησαν αναμένεται να : 

 

• Γνωρίζουν τα σχετικά με το qubit, την κβαντική σύζευξη, την κβαντική 
τηλεμεταφορά, τα κβαντικά δυαδικά ψηφία και τους κβαντικούς υπολογιστές 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72514/
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• Μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην επίλυση απλών & σύνθετων 
προβλημάτων 

• Κατανοούν την επίδραση της κβαντικής φυσικής ειδικότερα στην υλοποίηση 
των κβαντικών υπολογιστών και γενικότερα στην θεωρία της πληροφορίας και 
της υπολογισιμότητας. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Τα αξιώματα της κβαντομηχανικής: έμφαση στις πιθανότητες και στην ύπαρξη 
μεικτών καταστάσεων. 

• Η έννοια του qubit και η μαθηματική του περιγραφή. 
• Σύνθετα συστήματα: συστήματα δύο και περισσοτέρων qubit, ανισότητες Bell και 

σχετικά πειράματα. 

• Βασικές έννοιες κβαντικής πληροφορίας: θεωρήματα μη-αντιγραφής και μη 
επικοινωνίας, υπέρπυκνη κωδικοποίηση, κβαντική τηλεμεταφορά, η έννοια του 
κβαντικού πόρου. 

• Κβαντικά κυκλώματα: πύλες για ένα qubit, πύλες για δύο qubit, σχεδιασμών απλών 
κβαντικών κυκλωμάτων, εκμάθηση online πλατφόρμας κβαντικών κυκλωμάτων, η 
έννοια του κβαντικού αλγορίθμου. 

• Υλοποίησης κβαντικού υπολογισμού: πλατφόρμες οπτικές, ατομικές και 
συμπυκνωμένης ύλης, τα κριτήρια επάρκειας του Di-Vincenzo. 

• Κβαντική αποσυμφωνία: πώς το περιβάλλον καταστρέφει τους κβαντικούς πόρους, 
ανοικτά κβαντικά συστήματα, εξισώσεις Lindbland, μοντέλα καταστροφής 
επαλληλίας και εναγκαλισμού. 

• Τρέχουσες τεχνολογίες αιχμής και άμεσες εφαρμογές (κβαντική προσομοίωση, 
υβριδικά συστήματα, προβλήματα βελτιστοποίησης) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Υποβολή Εργασιών και 
στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές. 
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

 
Χρήση Προγράμματος προσομοίωσης Κβαντικού Υπολογιστή 

 

Υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του e-
Class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
επιλεγμένης 
βιβλιογραφίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

20  

Χρήση προσομοιωτή 
Κβαντικού Υπολογιστή 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 26  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

Γραπτή Εξέταση: 100% 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Βιβλία 

• Καραφυλλίδης, Ι: Κβαντικοί Υπολογιστές - Βασικές Έννοιες, Κλειδάριθμος, 2005. 

• Τραχανάς Στέφανος : Κβαντομηχανική Τόμος ΙΙ, ΠΕΚ 

• Greiner W., : Quantum Μechanics. An introduction, Springer-Verlag, 1989. 

• Auletta, G: Foundations and Interpretations of Quantum Mechanics, World 
Scientific, 2001. 

• Brooks M. (Ed.), Quantum computing and communications, Sringer-Verlag, 1999. 

• Rieffel E. G., & Polak W. H., : Quantum computing: a gentle introduction, The MIT 
Press, 2014. 

• Hirvensalo M., : Quantum computing, Springer-Verlag, 2001. 
• Kaye P., Laflamme R., & Mosca M., : An introduction to quantum computing, Oxford 

University Press, 2007. 

• Stolze J., & Suter D., Quantum computing: A short course from theory to 
experiment, Wiley-VCH, 2008. 

• Brylinski R. K., & Chen C., : Mathematics of quantum computation, Chapman & Hall 
/ CRC, 2002.. 
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• Nielsen, Μ.Α., & Chuan, I.L: Quantum Computation and Quantum Information, 
Cambridge University Press, 2002. 

• Beth T., & Leuchs G., : Quantum information processing, Wiley-VCH, 2005. 
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• Keyl M., : Fundamentals of quantum information theory, Physics Reports, vol. 369, 
pp. 431-548, 2002. 
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4-7, 2001. 

• Barenco A., Bennett Ch. H., Cleve, R. et al., : Elementary Gates for Quantum 
Computation, Physical Review A, vol. 52, pp. 3457-3467, 1995. 

• Cybenco G., : Reducing Quantum Computations to Elementary Unitary Operations, 
IEEE Computers, March/April issue, pp. 27-32, 2001. 

• Deutsch D., : Quantum theory, the Church-Turing Principle and the Universal 
Quantum Computer, Proceedings of the Royal Society London A, vol. 400, pp. 97-
117, 1985. 

• Grover L. K., : A fast quantum mechanical algorithm for database search, 
Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing, pp. 
212-219, 1996. 

• Shor P., Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring, 
Proceedings of the 35th Annual Symposium on the Foundations of Computer 
Science, pp. 124-134, 1994. 

• Karafyllidis I. G., : Quantum Computer Simulator based on the Circuit Model of 
Quantum Computation, IEEE Transactions on Circuits and Systems I, vol. 52, pp. 
1590-1596, 2005. 



306  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72513 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ήπιες Μορφές Ενέργειας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72513/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα επιλογής « Ήπιες Μορφές Ενέργειας» αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις τεχνολογίες εκμετάλλευσής τους. Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που το έχουν παρακολουθήσει 
και εξεταστεί επιτυχώς σε αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να : 

• αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ συμβατικών και ήπιων μορφών ενέργειας και να 
κατανοήσουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής 

• υπολογίζουν το ηλιακό δυναμικό και να κατανοήσουν τους μηχανισμούς μετατροπής 
της ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα και ηλεκτρισμό. 

• υπολογίζουν το αιολικό δυναμικό και να κατανοήσουν το μηχανισμό της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ανεμογεννητριών. 

• υπολογίζουν το δυναμικό της βιομάζας και τις δυνατότητες αξιοποίησής της 

• κατανοούν το δυναμικό της υδροηλεκτρικής ενέργειας όπως και το μηχανισμό 
αξιοποίησής της σε ηλεκτρική ενέργεια 

• κατανοούν την έννοια των γεωθερμικών πεδίων και τους μηχανισμούς για την 
αξιοποίησής της 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72513/
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• κατανοούν τους μηχανισμούς για την αξιοποίησής της ενέργειας από την παλίρροια, 
τα κύματα και την ωκεάνια θερμική ενέργεια. 

• αντιληφθούν την σχέση μεταξύ ορθολογικής χρήσης, εξοικονόμησης και παραγωγής 
της ενέργειας από ήπιες μορφές. 

• αναλύουν τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση 
και ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ήπιων μορφών ενέργεια 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

• Το Παγκόσμιο Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Πρόβλημα : Εισαγωγή στα θέματα 
ενεργειακής πολιτικής και χρήσης ενέργειας 

• Το Ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας : Θέματα ενεργειακής πολιτικής 
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις τεχνολογίες εκμετάλλευσής τους: Τρέχουσα 

κατάσταση στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη 

• Αιολική Ενέργεια : Βασικές ιδιότητες ανέμου και αιολικό δυναμικό. Συστήματα 

παραγωγής μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο, ανεμογεννήτριες. 

• Αιολική Ενέργεια : Βασικές αρχές σχεδιασμού αιολικών πάρκων. Περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, Οικονομική Αξιολόγηση-Βιωσιμότητα Αιολικών Ενεργειακών 

Επενδύσεων 

• Ηλιακή Ακτινοβολία : Βασικές εξισώσεις υπολογισμού πρόσπτωσης ηλιακής 
ακτινοβολίας σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο. Υπολογισμός ηλιακού δυναμικού 
από μετεωρολογικά στοιχεία. Εισαγωγή στους Ηλιακούς Συλλέκτες. 

• Ηλιακή ενέργεια :. Ημιαγωγοί, φωτοβολταϊκά κελλιά και φωτοβολταϊκά πλαίσια. 
Φωτοβολταϊκά Συστήματα & Παραγωγή ενέργειας. Βασικές αρχές σχεδιασμού 
φωτοβολταϊκών πάρκων. 

• Ηλιακή Ενέργεια : Ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα για παραγωγή 
ηλεκτρισμού, θέρμανση και ψύξη. 

• Γεωθερμική Ενέργεια: Εκτίμηση Γεωθερμικού δυναμικού, τεχνολογίες 

εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας, χαμηλής και υψηλής ενθαλπίας, γεωθερμικές 

αντλίες, εφαρμογές. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• Υδραυλική Ενέργεια : Βασικές έννοιες (φράγματα, παλίρροιες, ποταμοί), Υδάτινο 
Δυναμικό, Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί – Εργοστάσια. Πλεονεκτήματα και 
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Μειονεκτήματα από τη Χρήση της Υδραυλικής Ενέργειας. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

• Ενέργεια από Βιομάζα : Υπολογισμός δυναμικού βιομάζας περιοχής για την 

παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και 

αξιοποίησης προϊόντων βιομάζας (ενεργειακές φυτείες & βιοκαύσιμα). Εκτίμηση 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

• Άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας : Κυματική Ενέργεια, Παλιρροιακή Ενέργεια, 
Ωκεάνια Θερμική Ενέργεια, Φωτοηλεκτροχημική Μετατροπή. 

• Περιβαλλοντικό-Κοινωνικό Κόστος Χρήσης της Ενέργειας : Ενεργειακή οικονομία, 

ενεργειακά ισοζύγια και συμβολή ΑΠΕ στην προστασία του περιβάλλοντος. Κλιματική 
αλλαγή και Πρωτόκολλο του Κυότο. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Υποβολή Εργασιών και 
στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές. 

 
Υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του e-
Class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
εργαστηριακών μετρήσεων 
σε μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

20  

Αυτοτελής Μελέτη 52  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

Γραπτή Εξέταση: 60% 
Εκπόνηση γραπτής εργασίας : 40% 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Ελληνική βιβλιογραφία 
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• Σ. Καπλάνης : Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι - Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, Έκδοση: 1st ed., Εκδόσεις Ίων, ΙSBN: 978- 960-411-429-0, 2003. 

• Μπαλαράς Κ., Αργυρίου Α., Καραγιάννης Φ. : Συμβατικές και Ήπιες Μορφές Ενέργειας, 
Εκδόσεις ΤΕΚΔΟΤΙΚΗ, 1ηέκδοση, ISBN: 960-8257-23-9, Αθήνα 2006. 

• Ασημακόπουλος Δ., Αραμπατζής Γ., Αγγέλης–Δημάκης Α., Καρταλίδης Α., Τσιλιγιρίδης 
Γ. : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Δυναμικό και Τεχνολογίες, Εκδόσεις σοφί, 1η 
έκδοση, ISBN: 978-960-6706-76-9, Θεσσαλονίκη 2015. 

• Δ. Κανελλόπουλος, Αιολική Ενέργεια, Εκδόσεις Ίων, 2003 

• Ι Κιοσκερίδης : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ISBN: 9789604188529, Εκδ Τζιόλα, 2019. 
• Η. Λιώκη-Λιβαδά & Μ. Ασημακοπούλου: Αιολική και άλλες ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Εκδόσεις Σ. Αθανασόπουλος. Αθήνα, 2015. 

• Θ.Δ. Τσούτσος – Ι.Ν. Κανάκης : Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παπασωτηρίου, 2013. 

• K. Καλδέλλης : Διαχείριση της αιολικής ενέργειας (Β' Έκδοση), Εκδόσεις Σταμούλη, 
2005. 

• Μ. Π. Παπαδόπουλος : Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, 
Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 1997. 

• G. M. Masters : Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, Εκδόσεις Πεδίο, 2016. 

• J. Walker and N. Jenkins : Αιολική Ενέργεια και Ανεμογεννήτριες, Εκδόσεις Ίων, 2007. 

• Μ. Φυτίκας, Ν. Ανδρίτσος : Γεωθερμία, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2004. 
 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
• J. A. Duffie, W. A. Beckman: Solar Engineering of Thermal Processes, second edition, 

John Willey & Sons., 1991. 

• S. Wieder: An Introduction to Solar Energy for Scientists and Engineers, Krieger 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82515 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κβαντική Οπτική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82515/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα  

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Ο στόχος του μαθήματος Κβαντική Οπτική είναι να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε προσιτό 
επίπεδο διαπραγμάτευσης, κατάλληλο για τους τεταρτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές. Η παρουσίαση 
της ύλης δομείται σε τέσσερες κύριες ενότητες : Εισαγωγικές γνώσεις, Φωτόνια, Αλληλεπιδράσεις 
ατόμου-φωτονίου και εισαγωγή στην Κβαντική επεξεργασία πληροφοριών. 
Μαθησιακά αποτελέσματα. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα το παρακολουθήσουν αναμένεται να 
έχουν αναπτύξει κυρίως διαισθητική φυσική κατανόηση των συγκεκριμένων ενοτήτων και να έχουν 
έρθει σε επαφή με τα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία μέσω της εργασίας τους με μεγάλο αριθμό 
παραδειγμάτων τα οποία εδράζονται στις πειραματικές παρατηρήσεις κβαντοοπτικών φαινομένων. 
Παράλληλα η επίλυση ασκήσεων στο φροντιστήριο του μαθήματος θα τους δώσει την ευκαιρία να 

εμβαθύνουν την κατανόησή τους και να την εφαρμόσουν σε πραγματικά προβλήματα του πεδίου. 
Γενικές Ικανότητες  

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82515/
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Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Ανασκόπηση της Κβαντομηχανικής. Χρόνο-εξαρτημένη θεωρία διαταραχών, 
αλληλεπίδραση πεδίων με άτομα δύο καταστάσεων, ο αρμονικός ταλαντωτής -
τελεστές δημιουργίας και καταστροφής. 

• Ο Τελεστής Πίνακα Πυκνότητας. Εξίσωση κίνησης, απόσβεση ατομικών καταστάσεων, 
ηλεκτρονική πόλωση ενός ατόμου, διφωτονική αλληλεπίδραση. 

• Κβάντωση του Ηλεκτρομαγνητικού (ΗΜ) Πεδίου. Σύμφωνες καταστάσεις του πεδίου, 
συναρτήσεις αλληλοσυσχετίσεως, και ιδιότητες συμφωνίας ΗΜ πεδίων. 

• Αλληλεπίδραση Ατόμων με Κβαντωμένα ΗΜ Πεδία. Δεύτερη κβάντωση, η θεωρία των 
Wigner-Weisskopf για την αυθόρμητη εκπομπή, κβαντικά διακροτήματα στον 
φθορισμό. 

• Φθορισμός υπό Συντονισμένη Διέγερση. Σύμφωνη και ασύμφωνη σκέδαση, το 
τρίκορφο φάσμα αυθόρμητης εκπομπής υπό ισχυρή διέγερση, αυτοσυσχέτιση της 
εντάσεως, αντί-ομαδοποίηση φωτονίων, συμπιεσμένες καταστάσεις του ΗΜ πεδίου. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Υποβολή Εργασιών και 
στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές. 

Χρήση προσομοιώσεων με το Mathematica. 
Υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του e-
Class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
επιλεγμένης 
βιβλιογραφίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 

150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

Γραπτή Εξέταση: 100% 

 
(Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σύντομης & 
Εκτεταμένης Απάντησης, Επίλυση Προβλημάτων) 

 
Εναλλακτικά 

 
Εξέταση μέσω πρωτότυπης γραπτής εργασίας 

  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Γεώργας, Α.Θ : Πανεπιστημιακές Παραδόσεις: Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική. 
Πανεπιστήμιο Πατρών. 

• Βες Σ : Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική και Laser. Γιαχούδης & ΣIA OE. Κωδικός 
Βιβλίου στον Εύδοξο: 8762, 1999. 

• Lambropoulos, P & Petrosyan, D : Fundamentals of Quantum Optics and Quantum 
Information. Springer Verlag, 2006. 

• Scully, M.O. & Zubairy, M.S :Quantum Optics. Cambridge, 1997. 
Fox, M.O : Quantum Optics: An Introduction. Oxford, 2006. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82516 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κβαντικοί Υπολογισμοί και Πληροφορία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82516/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αυτό αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια και εμβάθυνση του μαθήματος Εισαγωγή 
στους Κβαντικούς Υπολογιστές που διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο και απαιτεί να έχει διδαχθεί 
και κατανοήσει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια το εν λόγω μάθημα. Σκοπός του να κατανοήσει ο 
φοιτητής η φοιτήτρια τον τρόπο που επιδρά η κβαντική φυσική στην θεωρία της 
πληροφορίας, διαμορφώνοντας την κβαντική θεωρία της πληροφορίας και να αποκτήσουν 
εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές της στο πεδίο της κβαντικής θεωρίας της 
πληροφορίας 

 

Στο πλαίσιό του οι συμμέτοχες έρχονται σε επαφή με τους βασικούς κβαντικούς 
αλγόριθμους ( Deutsch-Jozca, KM Fourier, Grover, Schor), την κβαντική κρυπτογραφία, την 
κβαντική προσομοίωση και ανίχνευση ενώ εμβαθύνουν σε θέματα πληροφορίας σε 
κβαντικά συστήματα, θεωρίας entanglement, κβαντικής μέτρησης και ανίχνευσης 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82516/
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος και την αξιολόγησή του οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες που το παρακολούθησαν θα είναι σε θέση: 

• να κατέχουν γνώσεις σχετικά με τους κβαντικούς αλγορίθμους, την κβαντική 
κρυπτογραφία και άλλες κβαντικές τεχνολογίες. 

• να κατέχουν γνώσεις σχετικά με την πληροφορία στα κβαντικά συστήματα 

• να κατέχουν γνώσεις σχετικά με τις πιθανότητες και το πρόβλημα της μέτρησης στην 
κβαντική μηχανική, τις ανισότητες Bell και την κβαντική σύζευξη 

• να επιλύουν συναφή προβλήματα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησε 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

• Κβαντικοί αλγόριθμοι: αλγόριθμός Deutsch-Jozsa, κβαντικός μετασχηματισμός 
Fourier, αλγόριθμος αναζήτησης του Grover, αλγόριθμoς παραγοντοποίησης του 
Schor, πού υπερτερούν οι κβαντικοί αλγόριθμοι σε σχέση με τους κλασικούς. 

• Κβαντική κρυπτογραφία: πρωτόκολλα ΒΒ84 και Εkert91. 

• Άλλες κβαντικές τεχνολογίες: κβαντική προσομοίωση και χρησιμότητά της, κβαντική 
ανίχνευση. 

• Πληροφορία σε κβαντικά συστήματα: εντροπία von Neumann, σχετική εντροπία, μη 
κλασικές ιδιότητες της κβαντικής εντροπίας. 

• Θεωρία εναγκαλισμού (entanglement): καταστάσεις μέγιστου εναγκαλισμού, 
πρωτόκολλα απόσταξης εναγκαλισμού, μάρτυρες εναγκαλισμού σε σύνθετα 
συστήματα, μέτρα εναγκαλισμού καθαρών καταστάσεων, μέτρα εναγκαλισμού 
μεικτών καταστάσεων σε σύστημα δύο qubit. 

• Βασικές αρχές θεωρίας κβαντικής μέτρησης και ελέγχου: τελεστές μέτρησης, πλήρως 
θετικές απεικονίσεις, κβαντικές δράσεις (operations), το υπόδειγμα LOCC (local 
operations and classical communication). 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Υποβολή Εργασιών και 
στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές. 

 
Υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του e-
Class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
επιλεγμένων άρθρων της 
βιβλιογραφίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

Γραπτή Εξέταση: 60% 
Εκπόνηση εργασίας : 40% 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Κβαντομηχανική Τόμος ΙΙ : Τραχανάς Στέφανος 

• Κβαντική Υπολογιστική : Καραφυλλίδης Ιωάννης 

• Quantum Computation and Information : Hiroshi Imai / Masahito Hayashi [electronic 
resource] 

• Quantum Information : Gregg Jaeger [electronic resource] 

• Nano, Quantum and Molecular Computing Sandeep K. Shukla / R. Iris Bahar : [electronic 
resource] 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82510 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κλιματολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82510/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 

• να γνωρίζει τον ορισμό του κλίματος, τα χαρακτηριστικά του, τους παράγοντες και τις παραμέτρους 
καθώς και τις διαφορές του από τον καιρό και τη σημασία του για τον άνθρωπο 

• να γνωρίζει το Πλανητικό ενεργειακό ισοζύγιο και τους ειδικότερους μηχανισμούς και διεργασίες 
που το καθορίζουν/επηρεάζουν. Πιο συγκεκριμένα, να γνωρίζει τους παράγοντες καθορισμού του 
ισοζυγίου της ηλιακής ακτινοβολίας, τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς (αναφορικά 
με το σύστημα Γης-ατμόσφαιρας), καθώς και αυτούς που καθορίζουν τη διαδρομή της ηλιακής 
ακτινοβολίας μέσα στο σύστημα και την κατανομή της στο χώρο και το χρόνο. 

• να περιγράφει τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και να τη συνδέει με το κλίμα και την 
κλιματική αλλαγή, 

• να περιγράφει τον υδρολογικό κύκλο και να υπολογίζει το ισοζύγιο νερού στην ατμόσφαιρα, 

• να γνωρίζει το παγκόσμιο κλίμα, το περιφερειακό κλίμα (Ελλάδα, Μεσόγειος), 

• να περιγράφει τις κλιματικές ταξινομήσεις, 

• να γνωρίζει τα αέρια του θερμοκηπίου και τον ρόλο τους στο ισοζύγιο ακτινοβολίας και στην 
κλιματική ισορροπία καθώς και την αρχή λειτουργίας και τις αιτίες του φυσικού και του 
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82510/
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• να εξηγεί τον ρόλο των αιωρούμενων σωματιδίων στην αλληλεπίδραση σωματιδίων και 
ακτινοβολίας. 

• να περιγράφει τους μηχανισμούς σύζευξης ατμόσφαιρας - θάλασσας - εδάφους. 

• να γνωρίζει τις φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις της ατμόσφαιρας και των ωκεανών. 

• να γνωρίζει και να ταξινομεί τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο κλίμα, 

• να κατανοεί τα μοντέλα προσομοίωσης κλίματος ως προς τις βασικές εξισώσεις, τις αρχικές και 
οριακές συνθήκες και τους μηχανισμοί ανάδρασης, 

• να διαμορφώνει ένα κλιματικό μοντέλο, ως προς τη δομή του και τις βασικές συνιστώσες του, 

• να περιγράφει το αστικό κλίμα και να εξηγεί τους ειδικότερους μηχανισμούς που το επηρεάζουν, 

• να διακρίνει την κλιματική μεταβλητότητα από την κλιματική αλλαγή, 

• να ερμηνεύει την επίδραση της πλανητικής κλιματικής μεταβλητότητας στο κλίμα, 

• να γνωρίζει τις μεταβολές που έχει υποστεί το κλίμα τόσο στην πρόσφατη περίοδο, όσο και σε 
προηγούμενες περιόδους στο πρόσφατο και μακρινό παρελθόν. 

• να γνωρίζει τα είδη και τις αρχές λειτουργίας των βασικών οργάνων μέτρησης ακτινοβολίας στο 
σύστημα Γης-ατμόσφαιρας. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 

απαραίτητων μεθόδων και επιστημονικών εργαλείων 

• Εκτίμηση και επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 

• Γνώση των σχέσεων της κλιματολογίας με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιστήμες και 

δυνατότητα ανάδειξης της σπουδαιότητας της κλιματολογίας σε αυτές. 

• Απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα μοντέλα κλιματικής αλλαγής. 

• Απαραίτητα εφόδια για μεταπτυχιακές σπουδές στη μετεωρολογία, κλιματολογία και τις 

ατμοσφαιρικές επιστήμες. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Βασικά χαρακτηριστικά του κλίματος, κύριες κλιματικές παράμετροι και μονάδες μέτρησής τους. 

Παράγοντες καθορισμού του κλίματος και των μεταβολών του. 

Πλανητικό ενεργειακό ισοζύγιο. Διανομή της ηλιακής ακτινοβολίας στο σύστημα Γης-ατμόσφαιρας. 

Διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας στο έδαφος, το νερό και τον πάγο. Εμπειρικοί τύποι 

υπολογισμού της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της Γης. Το ισοζύγιο της γήινης 

ακτινοβολίας. (Νόμοι ακτινοβολίας μέλανος σώματος). Διανομή της γήινης ακτινοβολίας στο 

σύστημα Γης-Ατμόσφαιρας. Μεταβολές του ισοζυγίου της γήινης ακτινοβολίας. Φυσικό και 

ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου και ο ρόλος τους στο κλίμα της Γης. Το ισοζύγιο 

καθαρής ακτινοβολίας και το κλίμα της Γης. Μετρήσεις και όργανα της ηλιακής και της γήινης 

ακτινοβολίας. 

Θερμοκρασία: Θερμοκρασιακές Παράμετροι, Κατανομή των θερμοκρασιών στην επιφάνεια του 

πλανήτη, Κατανομή των θερμοκρασιών στην περιοχή της Μεσογείου και της Ελλάδος, Θερμοκρασία 

των υδάτων, Θερμοκρασία του εδάφους. Βροχόπτωση: Γεωγραφική κατανομή νεφών, 
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ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, παράγοντες κατανομής βροχόπτωσης, ημερήσια-ετήσια κατανομή 

βροχόπτωσης, γεωγραφική κατανομή της βροχής. 

Γενική Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας: Άνεμοι (θαλάσσια και απόγειος αύρα, αύρα κοιλάδας, άνεμοι 

Fohn), Τοπικοί Άνεμοι (Ετησίαι άνεμοι, Βαρδάρης, Μιστράλ, κ.α.), Οριζόντια κατανομή της πίεσης, 

αέριες μάζες, ταξινόμηση των αερίων μαζών, Τα μεγάλα κέντρα δράσης. 

Θαλάσσια ρεύματα – O υδρολογικός κύκλος – Tο ισοζύγιο του νερού. 

Μηχανισμοί σύζευξης ατμόσφαιρας - θάλασσας - εδάφους. Φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις της 

ατμόσφαιρας και των ωκεανών. Ανθρωπογενείς επιδράσεις. Επίδραση της πλανητικής κλιματικής 

μεταβλητότητας στο κλίμα. Δείκτες τηλεσύνδεσης (El Nino και νότια κύμανση). 

Περιγραφή, Ανάλυση, ταξινόμηση και γεωγραφική κατανομή των τύπων κλίματος στη γη, Κλιματικές 

Περιοχές της γης. Μοντέλα προσομοίωσης κλίματος – Βασικές εξισώσεις – αρχικές και οριακές 

συνθήκες - Μηχανισμοί ανάδρασης. Παγκόσμιο κλίμα. Περιφερειακό κλίμα (Ελλάδα, Μεσόγειος). 

Μικρόκλιμα και τοπόκλιμα. Αστικό κλίμα. Βιοκλιματικοί δείκτες. Επιδράσεις του κλίματος και της 

κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία. 

Παλαιοκλιματολογία: Γεωλογικοί αιώνες και εξέλιξη του κλίματος, Εναλλακτικά Δεδομένα για την 

ανασύσταση του παλαιοκλίματος, Μέθοδοι Χρονολόγησης, Τα κυριότερα αίτια των φυσικών 

κλιματικών αλλαγών (μετακίνηση των ηπείρων, ηφαίστεια, κύκλοι του Milankovitch, ηλιακή 

δραστηριότητα). Κλιματικές προβολές στο μέλλον. 

Στατιστική επεξεργασία χρονοσειρών θερμοκρασίας– Εισαγωγή σε βασικές κλιματικές στατιστικές 

μεθόδους (Παραδείγματα στις επιμέρους ενότητες). 

Επιλογή από εκπαιδευτικές ασκήσεις για: 
o την μελέτη και κατανόηση των χρονικών μεταβολών των θερμοκρασιών σε διάφορες 

χρονικές κλίμακες. 
o την μελέτη και κατανόηση των χωρικών μεταβολών και της χωρικής κατανομής της 

παραμέτρου της θερμοκρασίας. 
o την εξοικείωση στη χρήση πραγματικών δεδομένων θερμοκρασιών από τον μετεωρολογικό 

σταθμό του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (χρήση Observation). 
o την κατανόηση των διαφορών των χαρακτηριστικών της θερμοκρασίας του αέρα και του 

εδάφους. 
o την εισαγωγή των φοιτητών στις κλιματικές κατατάξεις – Εφαρμογή της κλιματικής 

κατάταξης Gorzinsky. 
o την ανάλυση των βροχομετρικών δεδομένων, (ένταση βροχόπτωσης, ημερήσια βροχόπτωση, 

μηνιαία βροχόπτωση και ετήσια βροχόπτωση)-Επεξεργασία κλιματικών χαρτών υετού. 

o την κλιματική ταξινόμηση σταθμών βάση της ετήσιας κατανομής βροχόπτωσης. 
o τον καθορισμό ξηρών και υγρών περιόδων του έτους με τη χρήση των ομβροθερμικών 

διαγραμμάτων Gaussen και των κλιμογραμμάτων. 
o την κλιματική ταξινόμηση σταθμών με τη χρήση της κατάταξης Köppen. Δημιουργία βάσης 

δεδομένων σταθμών για να περιγράφουν τα κλίματα της κατάταξης Köppen. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο, πρόσωπο με πρόσωπο ή εξ 

αποστάσεως, με χρήση Η/Υ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Διαφανειών, προσομοιώσεων, 
επίδειξης μοντέλων, εικονικών πειραμάτων και ασκήσεων 
που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη   Μαθησιακής   διαδικασίας   μέσω   της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  
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Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
μετρήσεων, μελετών και 
άρθρων 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

• Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική) 

• Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική) 

• Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική) 
 

Σημείωση: κατά την διάρκεια του μαθήματος διανέμονται 
φύλλα εργασίας ασκήσεων και εκπόνηση εργασίας για την 
εκτίμηση της προόδου των φοιτητών/φοιτητριών στην 
κατανόηση του αντικειμένου 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) 

• Φυσική Κλιματολογία, Χ. Σ. Σαχσαμάνογλου και Α. Α.. Μπλούτσος, Εκδόσεις Ζήτη, 
Θεσσαλονίκη (1998). Κωδικός Ευδόξου [11399]. 

• Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας, Έκδοση 2η 1997, Φλόκας Απόστολος Α., ISBN: 

960-431-288-Χ, Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε. Κωδικός στον Εύδοξο [11083]. 

• ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, Έκδοση 1984, 

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ Χ., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Π., Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E. Κωδικός στον Εύδοξο [8770]. 

• Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Χρονοπούλου - Σερέλη Αικ. και 

Φλόκας Απ., Εκδόσεις Ζήτη (2010). ISBN: 978-960-456-231-2 Κωδικός Ευδόξου [11437]. 

• Κλιματική αλλαγή, Αναστασία Πασχαλίδου, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσ)νίκη (2021), ISBN: 978-960-

418-812-3 Κωδικός Ευδόξου [94691991]. 
 

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη 

• Edward Aguado, James E. Burt, (2019), Ο καιρός και το κλίμα: Εισαγωγή στη Μετεωρολογία 

και Κλιματολογία, Εκδόσεις “ΙΩΝ”, Αθήνα. 

• Κανελλοπούλου Ελένη, Εφαρμοσμένη Κλιματολογία, Εκδόσεις Συμμετρία, 2007. 

• Geiger R., Aron R. and P. Todhunder, 2003. The climate near the ground. Rowman & Littlefield 

Publishers INC, Maryland USA. 

• Fundamentals of Weather and Climate, McIllveen R, Chapmann & Hall, 1995. 
 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• CLIMATE, 

• THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 

• CLIMATE CHANGE, 

• NATURE 

• Climate 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι (ΘΕΩΡΙΑ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72503 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι (Θεωρία 
Διαταραχών, Λογισμός Μεταβολών) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72503/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Στο μάθημα γίνεται αυστηρή, συστηματική και σε βάθος ανάπτυξη των βασικών εννοιών της Θεωρίας 

Διαταραχών και του Λογισμού των Μεταβολών, καθώς και ουσιωδών εφαρμογών τους. Με την 

επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 

• Να υπολογίζει παραγώγους συναρτησοειδών. 

• Να καταστρώνει και να επιλύει προβλήματα του λογισμού μεταβολών, ειδικότερα 
ελαχιστοποίησης/μεγιστοποίησης με δεσμούς, με ιδιαίτερη εφαρμογή σε προβλήματα 
θεωρητικής μηχανικής χρησιμοποιώντας τους φορμαλισμούς Hamilton και Lagrange. Στο πλαίσιο 
αυτό θα μπορεί να εφαρμόζει κανονικούς μετασχηματισμούς και να τους συσχετίζει με μια 
γεννήτρια συνάρτηση. 

• Να συσχετίζει μέσω του θεωρήματος Noether διατηρούμενες ποσότητες με συμμετρίες. Επίσης, 
να καταστρώνει και να λύνει την εξίσωση Hamilton-Jacobi έχοντας εξοικειωθεί με τη χρήση 
γενικευμένων συντεταγμένων, ειδικότερα με τις μεταβλητές δράσης-γωνίας και τη γεωμετρική 
σημασία τους. 
• Να εφαρμόζει τη θεωρία διαταραχών πρώτης ή ανώτερης τάξης για την εύρεση 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72503/
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προσεγγιστικών (διαταρακτικών) λύσεων διαφορικών εξισώσεων ή προβλημάτων ιδιοτιμών, 
και να μπορεί να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει την «κυρίαρχη» συμπεριφορά μιας λύσης. 

• Να μελετά την οριακή συμπεριφορά πολύπλοκων συναρτήσεων και να υπολογίζει 
ασυμπτωτικά αναπτύγματα συναρτήσεων και ολοκληρωμάτων. 

• Να μελετά απλά προβλήματα πολλαπλής κλίμακας. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 
Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο να έχει αποκτήσει 

η φοιτήτρια/ο φοιτητής τις παρακάτω ικανότητες: 

• Αυτόνομη εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Κριτική σκέψη 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Θεωρία διαταραχών – ασυμπτωτικά αναπτύγματα: Κανονικές και ιδιόμορφες διαταραχές. 

• Γραμμικά προβλήματα ιδιοτιμών (θεωρία Rayleigh-Schrodinger). 

• Προσέγγιση WKB. Ασυμπτωτικά αναπτύγματα, συναρμογή ασυμπτωτικών αναπτυγμάτων, 
ασυμπτωτικό ανάπτυγμα ολοκληρώματος. 

• Λογισμός μεταβολών: Το πρόβλημα της βραχιστοχρόνου, αναγκαίες συνθήκες για 
ακρότατα, 

• Χαμιλτονιανή θεωρία και εξισώσεις Euler-Lagrange. 

• Προβλήματα με συνδέσμους, ισοπεριμετρικά προβλήματα, ικανές συνθήκες για ακρότατα, 
μέθοδοι Euler, Ritz, Kantorovich, 

• Μέθοδος ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 
Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές (e-mail, 

ανακοινώσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο,   Διαδραστική   διδασκαλία, 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Μελέτη και ανάλυση 
επιλεγμένης 

βιβλιογραφίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

1. Γραπτή τελική εξέταση (100% του τελικού βαθμού) στην 

ελληνική γλώσσα με τη μορφή: 

▪ Ερωτήσεων ανάπτυξης. 

▪ Ερωτήσεων ανοιχτού τύπου/Σύντομης απάντησης/ 

πολλαπλής επιλογής με πλήρη τεκμηρίωση των 

απαντήσεων. 

2. Ατομικές εργασίες, η βαθμολογία των οποίων 
συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό. 

3. Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας e-class. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Logan David J., Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, ΙΤΕ, Πανεπ. Εκδ. Κρήτης, 2010. Κωδικός βιβλίου στον 
Εύδοξο: 236 

2. Κυβεντίδης Θ., Λογισμός Μεταβολών, Εκδ. Ζήτη, 2η έκδ., 2005. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 
11078 

3. Καρυδάς Ν. Γ., Λογισμός Μεταβολών, Εκδ. Τζιόλα, 2013. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 18548673 
4. Βέργαδος Ι., Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ, Εκδ. Συμμετρία, 6η έκδ., 2004. Κωδικός βιβλίου 

στον Εύδοξο: 45250 

5. Gelfand I. M., Fomin S. V., Calculus of Variations, Dover, 2000. 
6. Bender C. M., Orszag S. A., Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers – 

Asymptotic Methods and Perturbation Theory, Springer, 1999. 
7. Lagerstrom P. A., Matched Asymptotic Expansions, Springer, 1988. 
8. Bleistein N, Handelsman R. A., Asymptotic Expansion of Integrals, Dover, 2010. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82504 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ (Ολοκληρωτικοί 
Μετασχηματισμοί, Ολοκληρωτικές Συναρτήσεις) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82504/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Στο μάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή στην περιοχή των Ολοκληρωτικών Εξισώσεων. Εισάγονται 
ορισμένοι ολοκληρωτικοί μετασχηματισμοί και μελετώνται ορισμένοι τύποι κλασσικών 
ολοκληρωτικών εξισώσεων. Μελετώνται προβλήματα ύπαρξης και μονοσήμαντου λύσεων 
ολοκληρωτικών εξισώσεων (και προβλημάτων που ανάγονται σε ολοκληρωτικές εξισώσεις) με χρήση 
θεωρημάτων σταθερών σημείων. 

 

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής θα είναι 
σε θέση: 

 

• Να επιλύει με αναλυτικές και αριθμητικές τεχνικές προβλήματα των ολοκληρωτικών εξισώσεων. 

• Να εφαρμόζει μεθόδους, όπως η μέθοδος μετασχηματισμού Laplace, η ανάπτυξη σειρών 
Neumann, η μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων, η μέθοδος του Μετασχηματισμού 
Laplace, ο υπολογισμός του πυρήνα διαφοράς προκειμένου να λυθούν οι ολοκληρωτικές 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82504/


324  

εξισώσεις Volterra. 

• Να εφαρμόζει τις μεθόδους για την ανάλυση των ολοκληρωτικών εξισώσεων Fredholm. 

• Να κατανοεί την κατασκευή των συναρτήσεων Green για την επίλυση των μη ομογενών 
συνήθων διαφορικών εξισώσεων. 

• Να κατανοεί τη θεωρία για την ύπαρξη των λύσεων των ολοκληρωτικών εξισώσεων και να 
επιλύει τα προβλήματα αρχικών τιμών των ολοκληρωτικών εξισώσεων. 

• Να κατανοεί τις έννοιες των φραγμένων, συμπαγών και συνεχών γραμμικών τελεστών, και να 
εφαρμόζει τη θεωρία σε προβλήματα αρχικών τιμών για ολοκληρωτικές εξισώσεις. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο να έχει αποκτήσει 

η φοιτήτρια/ο φοιτητής τις παρακάτω ικανότητες: 

• Αυτόνομη εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Κριτική σκέψη 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
• Ταξινόμηση των Ολοκληρωτικών Εξισώσεων. Μερικές σημαντικές ταυτότητες. Αναγωγή 

προβλημάτων σε ολοκληρωτικές εξισώσεις. 

• Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί: Μετασχηματισμοί Laplace, Μετασχηματισμοί Laplace 
μερικών ειδικών συναρτήσεων, εφαρμογές των Μετασχηματισμών Laplace στις Διαφορικές 
Εξισώσεις. Άλλοι Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί (Fourier, Hilbert, Mellin). 

• Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra: Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra β’ είδους, Σειρές 
Neumann, Μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων, Μέθοδος του Μετασχηματισμού 
Laplace, Πυρήνας διαφοράς, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Volterra α’ είδους. 

• Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Fredholm: Εξισώσεις με διαχωρίσιμο πυρήνα, Fredholm 
Alternative. Ολοκληρωτικές εξισώσεις Fredholm με συμμετρικό πυρήνα, Κλασική Θεωρία 
Fredholm. 

• Συναρτήσεις Green: Μη ομογενείς συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, Κατασκευή των 
Συναρτήσεων Green. 

• Ύπαρξη των λύσεων-Βασικά Θεωρήματα σταθερού σημείου: Χώροι Banach, Χώροι Hilbert, 
θεώρημα σταθερού σημείου του Banach, εφαρμογές σε προβλήματα αρχικών τιμών για 
ολοκληρωτικές εξισώσεις. Φραγμένοι γραμμικοί τελεστές, Συμπαγείς και πλήρως συνεχείς 
τελεστές, Εφαρμογές σε προβλήματα αρχικών τιμών για ολοκληρωτικές εξισώσεις. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

 
Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές (e-mail, 

ανακοινώσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις Θεωρίας 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
επιλεγμένης 
βιβλιογραφίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

4.  Γραπτή τελική εξέταση (100% του τελικού βαθμού) στην 
ελληνική γλώσσα με τη μορφή: 

▪ Ερωτήσεων ανάπτυξης. 
▪ Ερωτήσεων ανοιχτού τύπου/Σύντομης απάντησης/ 

πολλαπλής επιλογής με πλήρη τεκμηρίωση των 
απαντήσεων. 

5. Ατομικές εργασίες, η βαθμολογία των οποίων 
συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό. 

6. Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα 
από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μέσω της 
πλατφόρμας e-class. 

  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
 

1. Ντούγιας Σ. Κ., Ολοκληρωτικές Εξισώσεις, Εκδ. Συμμετρία, 2010. Κωδικός βιβλίου στον 
Εύδοξο: 45463 

2. Σιαφαρίκας Π. Δ., Ολοκληρωτικές Εξισώσεις, Εκδ. Παν/μίου Πατρών, 2009. Κωδικός βιβλίου 
στον Εύδοξο: 3615 

3. Pipkin A. C., A Course on Integral Equations, Springer, 1991. 
4. Kress R., Linear Integral Equations, Springer, 3rd ed., 2014. 
5. Porter D., Stirling D. S. G., Integral Equations, Cambridge Univ. Press, 1990. 
6. Wazwaz A.-M., A First Course in Integral Equations, World Scientific, 2nd ed., 2015. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72501 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μέθοδοι Μαθηματικής Φυσικής Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72501/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα έχει σκοπό να παρουσιάσει στους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του 
τμήματος Φυσικής ειδικά κεφάλαια των μαθηματικών απαραίτητων για την επίλυση 
σύνθετων προβλημάτων Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Φυσικής. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: 

• γνωρίζει τις βασικές μαθηματικές μεθόδους επίλυσης των φυσικών προβλημάτων 
που έχουν απαντηθεί στους διάφορους τομείς της φυσικής. 

• γνωρίζει τεχνικές επίλυσης διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους 
• χειρίζονται με ευκολία αρκετές από τις Ειδικές Συναρτήσεις της Μαθηματικής 

Φυσικής 

• διακρίνει τις έννοιες του διαδότη και της συνάρτησης Green 

• αναγνωρίζει τις ομάδες πινάκων, να υπολογίζει τις διαστάσεις τους, τα γινόμενα Lie 

μιας άλγεβρας Lie, τη συζυγή αναπαράσταση απλών ομάδων Lie όπως η SU(2), τις 

αναπαραστάσεις της SU(2) 

• αναγνωρίζει βασικές έννοιες αλγεβρών Lie 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72501/
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• μελετούν θεωρίες με φερμιονικά και μποζονικά πεδία σε διαφορετικές 
αναπαραστάσεις των ομάδων συμμετρίας. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 
• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
• Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο (ανισότητα Cauchy-Schwarz, 

ορθογωνιοποίηση Gram-Schmidt). Πλήρεις απειροδιάστατοι χώροι συναρτήσεων 

(ανισότητα Bessel - ισότητα Parseval - βάση απειροδιάστατου χώρου). Σειρές Fourier 

(θεώρημα Weierstrass). Γραμμικοί τελεστές σε πλήρεις χώρους (αυτοσυζυγείς 

τελεστές - εξίσωση ιδιοτιμών, ιδιοανυσμάτων - φασματικό θεώρημα αυτοσυζυγών 

τελεστών). Συστήματα Sturm - Liouville. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις με 

μερικές παραγώγους της Μαθηματικής Φυσικής (κυματική, διάχυσης, Laplace). 

Ταξινόμηση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους - χαρακτηριστικές 

επιφάνειες - συνοριακές συνθήκες - μέθοδοι επίλυσης. Μελέτη της κυματικής 

εξίσωσης (ομογενούς και μη ομογενούς). Λύση της κυματικής εξίσωσης σε 

καρτεσιανές - Κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Μελέτη της εξίσωσης 

διάχυσης (με ομογενείς και μη ομογενείς συνοριακές συνθήκες) σε καρτεσιανές -

κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Συναρτήσεις Green. 

• Εισαγωγή στη θεωρία ομάδων και τελεστών : Ορισμός ομάδας και άλγεβρα ομάδας. 

Ομάδα στροφών. Αναπαραστάσεις ομάδων. Πίνακες χαρακτήρων, συναρτήσεις 

βάσης. Ευθύ γινόμενο ομάδων, συντελεστές Clebsch-Gordan, θεώρημα Wigner-

Eckart. Η ομάδα της εξίσωσης Schroedinger. Κρυσταλλογραφικές σημειακές ομάδες 

και ομάδες χώρου. Μακροσκοπικές ιδιότητες και συμμετρία κρυστάλλων, αρχή του 

Neumann. Τανυστικές ιδιότητες των υλικών και σύνδεση με ομάδες συμμετρίας. 

Προβλέψεις ιδιοτήτων και επιπτώσεις της συμμετρίας στη Φυσική των υλικών. 

Αντιστροφή χρόνου και μαγνητικές ομάδες. Η άλγεβρα Lie των ομάδων SU(n). 

Εκθετική συνάρτηση πινάκων, εφαρμογές στις SU(2) και SU(3). Αναπαραστάσεις και 

γινόμενα της SU(n). Λοιπές άλγεβρες Lie. Εισαγωγή στις συμμετρίες των 

στοιχειωδών σωματιδίων. Τελεστές. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26  

Μελέτη βιβλιογραφίας 
προετοιμασία εργασίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος 

του μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη 

απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε 
θέματα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, TAI L. CHOW, Εκδόσεις 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠ, 2018, 1η έκδοση, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77108681 

• Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΤΟΜΟΣ Ι, Ιωάννης Δ. Βέργαδος, Γεώργιος Κ. Λεοντάρης, 

Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε, Έκδοση: 1η/2020, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94690265 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μέθοδοι Μαθηματικής Φυσικής ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστηρίο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνιστάται η καλή γνώση στη Μαθηματικής Φυσικής Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82502/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει σκοπό να παρουσιάσει στους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του 
τμήματος Φυσικής μια εισαγωγή στις βασικές μεθόδους της τανυστικής ανάλυση και στις 
θεμελιώδεις έννοιες της γεωμετρίας Riemann και Lorentz. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: 

• κατανοεί τις έννοιες, τους ορισμούς και τα κύρια θεωρήματα τα οποία αναλύονται 
στο μάθημα. 

• επιλύει απλά προβλήματα της τανυστικής ανάλυσης και να εμβαθύνει στην 
περαιτέρω κατανόηση τους 

• αναγνωρίζει τανυστές ως πολυγραμμικές συναρτήσεις, 

• αναγνωρίζει διαφορικές μορφές στον ℝn 

• εκτελεί πράξεις με διαφορικές μορφές, 
• ορίζει μια διαφορίσιμη πολλαπλότητα, 

• να αποδεικνύει ότι ένα σύνολο είναι διαφορίσιμη πολλαπλότητα, 

• ορίσει λείες διαφορικές μορφές σε πολλαπλότητες. 

Γενικές Ικανότητες 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82502/
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 
• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Τανυστές: Έννοια του καρτεσιανού τανυστή, τανυστές δεύτερης, τρίτης, και 

ανώτερης τάξης, μετασχηματισμοί τανυστών, δυαδικό γινόμενο, γενικευμένοι 

τανυστές, γενικοί μετασχηματισμοί συντεταγμένων, αναλλοιότητα τανυστικών 

εξισώσεων. Τανυστική Άλγεβρα, τανυστική συστολή, αναγωγή σε κύριους άξονες, 

τανυστικά αναλλοίωτα. Ψευδοτανυστές. Τανυστική Ανάλυση. Σύμβολα Christoffel, 

παράλληλη μεταφορά και συναλλοίωτη παραγώγιση. Εφαρμογές. από τη θεωρία 

ελαστικότητας, την υδροδυναμική, και τη θεωρητική μηχανική. 

• Γεωμετρίες Riemann και Lorentz: Χώροι Riemann, εφαπτόμενες και εγγύτατες 

Ευκλείδειες μετρικές. Τανυστικά πεδία, γεωδαισιακές καμπύλες και γεωδαισιακές 

συντεταγμένες. Τανυστής καμπυλότητας Riemann και αλγεβρικές ιδιότητές του, 

τανυστής και βαθμωτό Ricci, ταυτότητες Bianchi. Επίπεδοι χώροι και χώροι με 

σταθερή καμπυλότητα, παράλληλη μεταφορά, στρέψη. Καμπυλότητα σε n 

διαστάσεις. Τανυστής Weyl και ταξινόμηση Petrov, διανύσματα Killing, συμμετρικοί 

και μέγιστα συμμετρικοί χώροι. Εφαρμογές από τη γενική θεωρία της σχετικότητας. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

της 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26 

Μελέτη βιβλιογραφίας 26 
προετοιμασία εργασίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

Αυτοτελής Μελέτη 46 

Σύνολο Μαθήματος 150 

Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
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ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 (25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Γραπτές εξετάσεις ή/και προφορική εξέταση στο τέλος 

του μαθήματος οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη 

απαντήσεων σε ερωτήματα καθώς και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών/ασκήσεων σε 
θέματα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Αράβας Ν., Καρτεσιανοί Τανυστές, Παν. Εκδ. Θεσσαλίας, 2005. Κωδικός βιβλίου στον 

Εύδοξο: 68392563. 

• Borisenko Α. Ι., Tarapov Ι. Ε., Διανυσματική και Τανυστική Ανάλυση, Εκδ. Φούντας, 2η έκδ., 

2017. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 11173 

• Lass H., Διανυσματική και Τανυστική Ανάλυση, Εκδ. Φούντας, 2η έκδ., 2017. Κωδικός 

βιβλίου στον Εύδοξο: 11172 

• Ηλιόπουλος Ε.-Α., Γουλή – Ανδρέου Φ., Εισαγωγή στη Γεωμετρία του Riemann, Εκδ. Ζήτη, 

1985. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 11249. 

 
Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό 

• Αρβανιτογεώργος Α., Γεωμετρία Πολλαπλοτήτων, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 

Συγγράμματα και Βοηθήματα – Αποθετήριο Κάλλιπος, 2015. 

• Abraham R., Marsden J. E., Ratiu T., Manifolds, Tensor Analysis, and Applications, Springer, 

1988. 

• Bishop R.L., Goldberg S.I., Tensor Analysis on Manifolds, Dover, 1980. 

• Schutz B. F., Geometrical Methods of Mathematical Physics, Cambridge Univ. Press, 1982. 

• O’ Neill B., Semi-Riemannian Geometry – with Applications to Relativity, Academic Press, 

1983. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 75509 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μετεωρολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-75509/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει οδηγηθεί σε: 
1. Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας. 
2. Κατανόηση των φυσικών διεργασιών που διαμορφώνουν τον καιρό μιας περιοχής. 
3. Κατανόηση των χαρακτηριστικών των μετεωρολογικών στοιχείων που διαμορφώνουν τον καιρό 
(ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, πίεση, θερμοκρασία, υετός, άνεμος κ.α.). 
4. Ικανότητα ερμηνείας των μετεωρολογικών φαινομένων σε σχέση με τις φυσικές και δυναμικές 
διεργασίες, που τα διέπουν, όπως η ακτινοβολία, η θερμοδυναμική, δυναμική και μικροφυσική της 
ατμόσφαιρας. 
5. Γνώση της λειτουργίας και της χρήσης των μετεωρολογικών οργάνων και των τεχνικών για τη 
συλλογή και την ερμηνεία των δεδομένων. 
6. Ικανότητα ερμηνείας μετεωρολογικών χαρτών. 
7. Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας σε θέματα καιρού. 
8. Περιγραφή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας συνοπτικής κλίμακας με αναγνώριση, ανάλυση και 
κατανόηση των χαρτών καιρών και την μελέτη της κατακόρυφης δομής των καιρικών συστημάτων 
στην τροπόσφαιρα, ανάπτυξη ικανότητας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων. 
9. Αναγνώριση των συστημάτων καιρού στα μεσα γεωγραφικά πλάτη και προσδιορισμός των 
καιρικών φαινομένων που τα συνοδεύουν. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-75509/
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11. Εκτίμηση διάρκειας και εξέλιξης των καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες ή μέρες. 
12. Ανάλυση, σύνθεση και οργάνωση χαρτών παρούσας μετεωρολογικής κατάστασης και πρόγνωση 
της μελλοντικής. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 

απαραίτητων μεθόδων και επιστημονικών εργαλείων 

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

• Εκτίμηση και επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 

• Γνώση των σχέσεων της μετεωρολογίας με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιστήμες 

και δυνατότητα ανάδειξης της σπουδαιότητας της μετεωρολογίας σε αυτές. 

• Απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πρόγνωση καιρού. 

• Απαραίτητα εφόδια για μεταπτυχιακές σπουδές στη μετεωρολογία, κλιματολογία και τις 

ατμοσφαιρικές επιστήμες. 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Εισαγωγικά στοιχεία και δομή της ατμόσφαιρας: Το αντικείμενο της Μετεωρολογίας. Έκταση, 

σύσταση και συνολική μάζα της ατμόσφαιρας της Γης. Κατακόρυφη διαστρωμάτωση της 

ατμόσφαιρας. Ελλειπτική τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο. 

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Βασικά μεγέθη και Νόμοι της ακτινοβολίας. Ηλιακή σταθερά. Η ηλιακή 

ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα. Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης και οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν. Γήινη ακτινοβολία. 

Θερμoκρασία της ατμόσφαιρας. Μέτρηση της θερμοκρασίας. Θέρμανση της ατμόσφαιρας. Μεταβολή 

της θερμοκρασίας αέρα με το ύψος. Κατακόρυφη θερμοβαθμίδα & ευστάθεια, Δυναμική 

θερμοκρασία & ευστάθεια. Το ατμοσφαιρικό φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Υγρασία της ατμόσφαιρας. Υγρομετρικοί παράμετροι. Μέτρηση υγρασίας. Θερμοκρασία δρόσου. 

Απόλυτη υγρασία. Αναλογία μείγματος υδρατμών και ειδική υγρασία. Σχετική υγρασία του αέρα. 

Υετίσιμο νερό. 

Aτμoσφαιρική πίεση. Υδροστατική εξίσωση. Η μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος. 

Ισοβαρείς καμπύλες. Ισοϋψείς καμπύλες. Ισοπαχείς καμπύλες. Μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης. 

Άνεμος και μέτρηση ανέμου. Δυνάμεις που ρυθμίζουν τον άνεμο. Κίνηση ανέμου στο οριακό στρώμα, 

Γενική Κυκλοφορία της Ατμόσφαιρας, Άνεμοι στην επιφάνεια του πλανήτη, Άνεμοι στην τροπόσφαιρα 

– Δακτύλιοι Ηadley, Αεροχείμαρροι, Μακρά κύματα στην τροπόσφαιρα (κύματα Rossby). Συστήματα 

εμποδισμού. Συνδυασμένη χρήση χαρτών επιφανείας και καθ’ ύψος. 

Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα. Θερμοδυναμικά συστήματα. Θερμοδυναμικά 

χαρακτηριστικά του ξηρού και υγρού αέρα. Καταστατική εξίσωση του ξηρού και του υγρού αέρα. 

Ειδική θερμότητα αέρα. Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα. Μη αδιαβατικές και αδιαβατικές 
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μεταβολές. Εξίσωση Poisson και δυνητική θερμοκρασία. Ανοδικές και καθοδικές κινήσεις στην 

ατμόσφαιρα. 

Στατική της ατμόσφαιρας. Μέθοδος δείγματος. Διερεύνηση της στατικής ισορροπίας στην 

ατμόσφαιρα. Ευστάθεια και αστάθεια ακόρεστου και κορεσμένου αέρα. 

Υδροσυμπυκνώσεις - νέφη - υετός. Ταξινόμηση των νεφών. Νεφοκάλυψη. Ομίχλη και κατηγορίες 

ομίχλης. Δρόσος και πάχνη. Υετός, βροχή, χιόνι και χαλάζι. Κατηγορίες υετού ανάλογα με τον τρόπο 

σχηματισμού των βροχοφόρων νεφών. Μηχανισμοί δημιουργίας βροχής. 

Aτμoσφαιρικές διαταράξεις. Χαρακτηριστικά αέριων μαζών. Μετωπικές επιφάνειες και μέτωπα -

Συστήματα καιρoύ. Υφέσεις και κατηγορίες υφέσεων. Κυκλώνες και κυκλογένεση. Αντικυκλώνες και 

είδη αντικυκλώνων. 

Σύγχρονα Θέματα: Ατμοσφαιρική ρύπανση, Πρόγνωση καιρού, Κλιματική αλλαγή. 
 

Διάρθρωση και ύλη επιλεγμένων εργαστηριακών-φροντιστηριακών ασκήσεων: • Ακτινοβολία –

Παρατήρηση - Μέθοδοι υπολογισμού – καταγραφής. • Ακτινοβολία – Επεξεργασία δεδομένων 

ηλιακής ακτινοβολίας. Εργαστηριακές ασκήσεις. • Θερμοκρασία – Παρατήρηση - Καταγραφή • 

Θερμοκρασία: Ανάλυση ταινιών και επεξεργασία αποτελεσμάτων • Υγρασία – Παρατήρηση -

Καταγραφή • Υγρασία – Μέθοδοι υπολογισμού υγρομετρικών παραμέτρων και επεξεργασία 

στοιχείων υγρασίας. • Βροχή – Παρατήρηση – Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων υετού (ένταση –

διάρκεια). • Άνεμος – Παρατήρηση, καταγραφή και ανάλυση αποτελεσμάτων • Ατμοσφαιρική Πίεση 

- Παρατήρηση - Καταγραφή • Ατμοσφαιρική Πίεση - Ανάλυση ταινιών και επεξεργασία 

αποτελεσμάτων. • Μετεωρολογική Παρατήρηση(*) – Νέφη – Άνεμος - Ακτινοβολία – Ορατότητα. • 

Μετεωρολογική Παρατήρηση(*) – Μετεωρολογικός Κλωβός – Βροχή – Εξάτμιση – Θερμοκρασίες 

εδάφους. (*): Τα δύο τελευταία εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιούνται σε εξωτερικό χώρο σε 

Πρότυπο Μετεωρολογικό Σταθμό, εφ’ όσον είναι εφικτή μια τέτοια επίσκεψη. 

 

4.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο, πρόσωπο με πρόσωπο ή εξ 

αποστάσεως με χρήση Η/Υ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Διαφανειών, προσομοιώσεων, 
και εικονικών πειραμάτων που ενισχύουν την κατανόηση. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
ασκήσεων, μελετών και 
άρθρων 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 

• Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική) 

• Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική) 

• Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική) 
 

Σημείωση: κατά την διάρκεια του μαθήματος διανέμονται 
φύλλα εργασίας ασκήσεων και εκπόνηση εργασίας για την 
εκτίμηση της προόδου των φοιτητών/φοιτητριών στην 
κατανόηση του αντικειμένου 

 

5.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) 
 

• Γενική Μετεωρολογία. Τ. Μακρογιάννης, Χ. Σαχσαμάνογλου. Εκδ. Ζήτη 1998. Κωδ. Ευδόξου 

[11142] 

• Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας, Φλόκας Απόστολος, Εκδ. Ζήτη 1997 Κωδ. 

Ευδόξου [11083]. 

• Εισαγωγή στη Δυναμική Μετεωρολογία, Α. Μπαρτζώκας, Εκδ. Παρίκου 2012 Κωδ. Ευδ. 

22768957 

• Μπαλτάς Ε. 2013. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία. Εκδ. Ζήτη, Θεσ)νίκη Κωδ. Εύδ. [33134074]. 

 
 

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη 
 

• Ελένη Κανελλοπούλου, Στοιχεία Μετεωρολογίας, εκδ. Συμμετρία, 2007, 

• Petterssen S., m 1956: Weather Analysis and Forecasting, Mc Graw Hill 

• Bluestein H. 1993 Synoptic & Dynamic Meteorology in Midlatitudes, Oxford University Press. 

• Atmosphere, Weather and Climate, Barry RG and Chorley RJ, 8th ed., Routledge, 2003 

• Mavi H. and Tupper G., 2004. Agrometeorology: Principles and Applications of Climate Studies 

in Agriculture. CRC Press. 

• D Ahrens, R Henson, 2018, Essentials of Meteorology, An Invitation to the Atmosphere [8 ed.] 

• The Atmosphere, An Introduction to Meteorology, Lutgens FK and Tarbuck EJ, Pearson – 

Prentice Hall, 2007. 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Meteorology and Atmospheric Physics 
• Journal of Atmospheric Sciences 
• Monthly Weather Review 
• Quaterly Journal of Royal Meteorological Society 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Ι 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72518 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ξένη Γλώσσα Ακαδημαϊκών Σκοπών Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72518/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί βασική επιλογή με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τις επικοινωνιακές δεξιότητες στα 
Αγγλικά, οι οποίες απαιτούνται για λόγους σπουδών σε επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα. 
Η διδασκαλία εστιάζει, με την χρήση αυθεντικών κειμένων, στην εξάσκηση και εξοικείωση 
των φοιτητών και φοιτητριών με ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκού λεξιλογίου όπως επίσης και 
στην κατάκτηση δεξιοτήτων και στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου. Το μάθημα οδηγεί 
τόσο στην κατάκτηση δεξιοτήτων κατανόησης διαλέξεων και λήψης σημειώσεων όσο και 
στην κατανόηση ακαδημαϊκού λόγου (άρθρων, αναφορών και κειμένων), αλλά και την 
ενίσχυση στρατηγικών μάθησης και την ικανότητα αποσαφήνισης της εσωτερικής δομής των 
κειμένων. Συνοδεύεται από άσκηση στην χρήσης ακαδημαϊκού λεξιλογίου και ακαδημαϊκών 
γραμματικών δομών. 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και την επιτυχή αξιολόγησή τους οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες που το παρακολούθησαν : 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72518/
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• Θα έχουν κατανοήσει σε βάθος και θα διαθέτουν την ικανότητα κριτικής αποτίμησης 
της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις ερευνητικές εργασίες και τα κειμενικά είδη για 
ακαδημαϊκούς σκοπούς 

• Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση και παραγωγή 
ακαδημαϊκού γραπτού και προφορικού λόγου 

• Θα έχουν κατανοήσει σε βάθος και θα διαθέτουν την ικανότητα αξιολόγησης θεμάτων 
που αναφέρονται στην γλώσσα ακαδημαϊκών συγγραμμάτων 

 

Αναλυτικότερα , οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
 

• Να κατανοούν και να παράγουν διαφορετικά είδη ακαδημαϊκών κειμένων 
• Να χρησιμοποιούν κατάλληλη γλώσσα και ορολογία για επικοινωνία σε ακαδημαϊκά 

πλαίσια 

• Να μελετούν τη βιβλιογραφία σχετική με ακαδημαϊκά θέματα 

• Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικές εργασίες που αφορούν ακαδημαϊκά 
θέματα 

• Να κατανοούν διαλέξεις και παρουσιάσεις σχετικές με ακαδημαϊκά ζητήματα 

• Να συζητούν για το περιεχόμενο των εργασιών τους χρησιμοποιώντας κατάλληλη 
ακαδημαϊκή γλώσσα 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα ‘Ξένης Γλώσσας’ επικεντρώνεται στην διδασκαλία ξενόγλωσσων κειμένων στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τον ξενόγλωσσο 
ακαδημαϊκό λόγο της επιστήμης τους και πιο συγκεκριμένα κατανοούν τις λεκτικές και 
συντακτικές δομές που βρίσκονται στα επιστημονικά κείμενα (πχ εγχειρίδια, ερευνητικά 
άρθρα και περιοδικά). Αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης γραπτού επιστημονικού λόγου 
με έμφαση στον εμπλουτισμό λεξιλογίου και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. 

 
 

Week 1 – 
• Organizing and giving information for Academic Purposes 
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• Classifying and listing information for Academic Purposes 
 

Week 2 

• Writing Introductions and Conclusions 

• Understanding Topic Sentences, these statements and plan of development issues 
 

Week 3 
• Understanding academic research papers and the part 

 

Week 4 

• Evaluating relevant academic sources 
• Referencing 

 

Week 5 

• Critical Analysis and what it involves 
• Being Critical against a variety of types of academic texts 

 

Week 6 

• Understanding key language and skills in specific academic contexts 
• Producing texts based on specific academic contexts needs 

 

Week 7 
• Writing e-mails 

• Note-taking models 

• Drafting academic language 
 

Week 8 

• Understanding Cause and Effect type of texts 
• Producing Cause and Effect type of texts 

 

Week 9 
• Understanding Comparing and Contrasting types of texts 

• Producing Comparing and Contrasting types of texts 
 

Week 10 

• Understanding what presentations involve 

• Types of presentations 

• Presentation structure and analysis 
 

Week 11 

• Understanding what public speaking involves 

• Types of speeches 
• Analysis of speeches 

 

Week 12 

• Individual term projects presentations 
 

Week 13 
• Revision – Final exams preparation 

 

4.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Υποβολή Εργασιών και 
στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές. Υποβοήθηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του e-Class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις/βιωματικές 
δραστηριότητες 

52  

Φροντιστηριακές ομαδικές 
εργασίες 

26  

Συγγραφή ατομικής 
εργασίας εξαμήνου 

20  

Μελέτη και ανάλυση της 
βιβλιογραφίας 

22  

Αυτοτελής Μελέτη 30  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Αγγλική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

50% γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
Κατανόηση ακαδημαϊκού κειμένου 
Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου 
Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών 
Συγγραφή ακαδημαϊκού κειμενικού είδους 

Και 

30% γραπτή ατομική εργασία εξαμήνου 
20% προφορική εξέταση της εργασίας του εξαμήνου 

 

5.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Ifigeneia Machili (2015). Public Speaking for University Students: Principles and 
Practice. ΑΝΙΚΟΥΛΑ 

• John Morley, Peter Doyle and Ian Pople (2016). University Writing Course. Express 
Publishing 

• Sue Argent and Olwyn Alexander. Access EAP. Garnet Education 
• Class notes and suggested relevant academic articles 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΙΙ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82519 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ξένη Γλώσσα Ακαδημαϊκών Σκοπών ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Βασικής Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82519/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Ξένη Γλώσσα Ακαδημαϊκών Σκοπών Ι και 
ακολουθεί και επεκτείνει τους στόχους που τέθηκαν σε αυτό. 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και την επιτυχή αξιολόγησή τους οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες που το παρακολούθησαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση: 

 

• Να κατανοούν διαφορετικά είδη επιστημονικών κειμένων 

• Να παράγουν διαφορετικά επιστημονικά κειμενικά είδη 
• Να χρησιμοποιούν κατάλληλη γλώσσα και ορολογία για επικοινωνία σε επιστημονικά 

πλαίσια 

• Να μελετούν τη βιβλιογραφία σχετική με επιστημονικά θέματα 
• Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικές εργασίες που αφορούν επιστημονικά 

θέματα 
• Να κατανοούν διαλέξεις και παρουσιάσεις σχετικές με επιστημονικά ζητήματα 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82519/
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• Να παρουσιάζουν τις ατομικές/ομαδικές εργασίες τους χρησιμοποιώντας κατάλληλη 
επιστημονική γλώσσα 

• Να εξασκηθούν στη δεξιότητα της διαμεσολάβησης (mediation) μεταξύ της μητρικής 
και της αγγλικής επιστημονικής γλώσσας 

• Να εξασκηθούν στην δεξιότητα της παράφρασης (paraphrasing) επιστημονικών 
κειμένων 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα ‘Ξένης Γλώσσας’ επικεντρώνεται στην διδασκαλία ξενόγλωσσων κειμένων στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο με έμφαση στη σύνθεση κειμένων και την παρουσίαση αυτών. Οι 
φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τον ξενόγλωσσο ακαδημαϊκό λόγο της επιστήμης τους και πιο 
συγκεκριμένα κατανοούν τις λεκτικές και συντακτικές δομές που βρίσκονται στα επιστημονικά 
κείμενα (πχ εγχειρίδια, ερευνητικά άρθρα και περιοδικά). Αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης 
γραπτού επιστημονικού λόγου με έμφαση στην κριτική ανάγνωση, σύνθεση και παρουσίαση γραπτή 
και προφορική. 

 

Week 1 

• Extended writing and research issues 

• Descriptive and evaluating writing 
 

Week 2 

• Preparing for tutorials 
• Working with summaries and abstracts 

 

Week 3 

• Preparing a research paper for scientific purposes 
• Writing a research paper for scientific purposes 

 
Week 4 

• Reviewing-critiquing a research paper 
• Plagiarism 

 
Week 5 
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• Interviewing and being interviewed 
• Key skills and language 

 

Week 6 

• Writing a CV for academic purposes 

• Writing a Cover letter 
 

Week 7 

• Mediating between two languages for scientific purposes 
 

Week 8 
• Paraphrasing scientific texts 

 

Week 9 

• Talking about graphs and charts 
• Establishing a focus 

• Interpreting data 
 

Week 10 
• Creating a poster for academic and scientific purposes 

• Preparing for conference presentations 
 

Week 11 

• Preparing a speech 

• Composing a speech 

• Presenting a speech 
 

Week 12 
• Term projects presentations 

 

Week 13 
• Revision – Final exams preparation 

 

4.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις στο 

αμφιθέατρο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Υποβολή Εργασιών και 
στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές. Υποβοήθηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω του e-Class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

  Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις/βιωματικές 
δραστηριότητες 

52  

Φροντιστηριακές ομαδικές 
εργασίες 

26  

Συγγραφή ατομικής 
εργασίας εξαμήνου 

20  

Μελέτη και ανάλυση της 
βιβλιογραφίας 

22  

Αυτοτελής Μελέτη 30  
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Αγγλική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

50% γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 

• Κατανόηση επιστημονικού κειμένου 

• Ερωτήσεις Ανοικτού τύπου 

• Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών 

• Συγγραφή επιστημονικού κειμενικού είδους 
Και 

 

30% γραπτή ατομική εργασία εξαμήνου 
20% παρουσίαση της εργασίας του εξαμήνου σε διαφάνειες 
και συζήτηση επί του περιεχομένου 

  

 

5.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Ifigeneia Machili (2015). Public Speaking for University Students: Principles and 
Practice. ΑΝΙΚΟΥΛΑ 

• John McCormack and John Slaght (2017). Extended Writing & Research Skills. Garnet 
Education 

• John Slaght and Anne Pallant. Reading and Writing- English for Academic Study. 
Garnet Education 

• Martin Hewings and Craig Thaine. Cambridge Academic English C1 Advanced 
Students’ Book: An Integrated Skills Course for EAP. Cambridge. 

• Class notes and suggested relevant scientific articles 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82512 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 
Ναι (στην αγγλική γλώσσα, για φοιτητές Erasmus) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82512/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82512/
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• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 

Στο μάθημα γίνεται αυστηρή, συστηματική και σε βάθος ανάπτυξη της θεωρίας της Φυσικής της 

ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα επιλέξουν το μάθημα: 

• θα γνωρίσουν τους, στο πλαίσιο του μαθήματος, τους φυσικοχημικούς μηχανισμούς που 
διέπουν τη σύσταση και τη δομή της ατμοσφαίρας, 

• θα κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς που διέπουν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, 

• θα κατανοήσουν τις απλές έννοιες που σχετίζονται με τη διάδοση της ακτινοβολίας μέσα 
στην ατμόσφαιρα και 

• θα μάθουν να συνδέουν απλά φυσικά ατμοσφαιρικά φαινόμενα με τις αντίστοιχες 
ατμοσφαιρικές διεργασίες 

• Θα αποκτήσουν επίγνωση της εφαρμογής των νόμων και αρχών σε περιβαλλοντικά 
προβλήματα 

 

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής θα είναι 

σε θέση: 

 
 

Ειδικότερα, η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται 

• να είναι σε θέση να γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες, αρχές και νόμους 
που σχετίζονται με τον αέρα, την ατμόσφαιρα, τις αέριες μάζες, τον άνεμο, την ρύπανση, την 
κλιματική αλλαγή 

• να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, 
• να αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές, 
• να αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της καθημερινής 

φυσικής πραγματικότητας, και 
• να συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με τις συμφοιτήτριες/τους συμφοιτητές για την 

επίλυση προβλημάτων που άπτονται του αντικειμένου του μαθήματος. 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 
 

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο να έχει αποκτήσει 

η φοιτήτρια/ο φοιτητής τις παρακάτω ικανότητες: 

 

 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

• Κριτική σκέψη 

• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 



346  

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 

• Προέλευση, σύσταση και φυσικές ιδιότητες του αέρα. Έκφραση της ποσότητας των συστατικών 
στην ατμόσφαιρα. Ισορροπία στη σύσταση των αερίων συστατικών. Διαφυγή αερίων στο 
διάστημα. 

• Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας: Νόμοι των αερίων. Μεταβολή της πυκνότητας και πίεσης με 
το ύψος. Υδροστατική εξίσωση. 

• Απλά ατμοσφαιρικά υποδείγματα. Αδιαβατικές διεργασίες. Υψομετρική κλίμακα της πίεσης. 
Υδροστατική εξίσωση για διαφορετικά συστατικά. Διαχωρισμός αερίων συστατικών. 
Ατμοσφαιρικές περιοχές. 

• Φύση και χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας του ήλιου, της γης και της ατμόσφαιρας. 
Ακτινομετρικά μεγέθη. Εφαρμογή των νόμων του μέλανος σώματος. Εκπομπή ακτινοβολίας από 
πραγματικό σώμα. Ενεργός θερμοκρασία. 

• Βασικές αρχές της διάδοσης μονοχρωματικής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα (απορρόφηση -
σκέδαση). Οπτικό βάθος. Μεταβολή της απορρόφησης ακτινοβολίας με το ύψος. Θεωρία του 
Chapman. 

• Ισορροπία ακτινοβολίας ηλιακής –γήινης ακτινοβολίας. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
• Εξίσωση της κίνησης αέριας μάζας. Δυνάμεις σε περιστρεφόμενο σύστημα. Δύναμη 

βαροβαθμίδας, Φαινόμενες δυνάμεις. Ειδικά συστήματα συντεταγμένων. 

• Γεωστροφικός άνεμος. Θερμικός άνεμος. Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. 
• Ενεργειακές εξισώσεις κατά την κίνηση αέριας μάζας. Εξίσωση της συνέχειας. Κατακόρυφος 

άνεμος. 
• Μέθοδος των διαταραχών. Ατμοσφαιρικά κύματα. Στροβιλισμός. Ορογραφικά κύματα. Κύματα 

Rossby. 
• Εισαγωγή. Κλίμακες περιβαλλοντικών προβλημάτων. Φωτοχημική ρύπανση αστικών περιοχών: 

Αίτια, χαρακτηριστικά, επιπτώσεις. 
• Περιφερειακή ρύπανση - όξινη απόθεση: Γενικά. Φυσικοχημικές διεργασίες περιφερειακής 

ρύπανσης. Επιπτώσεις στα δάση και στις καλλιέργειες, στα υδατικά οικοσυστήματα και στα 
κτίρια. Μεγάλης κλίμακας μεταφορά αέριων ρύπων στην Ευρώπη. 

• Κλιματική αλλαγή: Εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Ο ρόλος των Αιωρούμενων Σωματιδίων. 
Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μελλοντικές προβολές. Διεθνείς συνθήκες. 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τις φοιτήτριες και τους 

φοιτητές (e-mail, ανακοινώσεις μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

 Διαλέξεις 52  

φροντιστήριο 26  

Μελέτη επιλεγμένης 

βιβλιογραφίας σε μικρές 

ομάδες 

 
26 

 

Συγγραφή εργασίας 20  

Μελέτη για την τελική 

εξέταση 
26 

 

Σύνολο Μαθήματος 
 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

1. Γραπτή τελική εξέταση (70 % του τελικού βαθμού) στην 

ελληνική γλώσσα με τη μορφή: 

▪ Ερωτήσεων ανάπτυξης. 

▪ Ερωτήσεων ανοιχτού τύπου/Σύντομης απάντησης/ 

πολλαπλής επιλογής 
 

Ατομικές εργασίες, οι οποίες ανακοινώνονται στους φοιτητές 

μετά τα 2/3 των παραδόσεων και συνυπολογίζονται στον 

τελικό βαθμό (30 %). 
 

2. Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα 
από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μέσω της 
πλατφόρμας e-class. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Ζερεφός Χ., Εισαγωγικά Μαθήματα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας, Εκδ. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε., 

2009. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 9636 

2. Λαζαρίδης Μ., Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας, Εκδ. Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 

2010. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 18548841 

3. Κασσωμένος Π., Φυσική Περιβάλλοντος, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2017. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 

68386041 

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό 

4. Κατσαφάδος Π., Μαυροματίδης Η., Εισαγωγή στη φυσική της Ατμόσφαιρας και την Κλιματική 

Αλλαγή, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο Κάλλιπος, 

2016. 

5. Χαλδούπης Χ., Εισαγωγή στην Ατμοσφαιρική Φυσική, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 

Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο Κάλλιπος, 2016. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82511 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σεισμολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Σύνολο 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82511/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα  

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 

• περιγράφουν τα σεισμικά κύματα στο εσωτερικό της γης. 

• γνωρίζουν τα όργανα αναγραφής των σεισμών. 

• γνωρίζουν την διαδικασία της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. 
• προσδιορίζουν τις εστιακές παραμέτρους και να υπολογίζουν το μέγεθος των σεισμών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-82511/
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Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής / τρια και στις οποίες αποσκοπεί 
το μάθημα είναι: 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας και ελαστικών κυμάτων. Όργανα Αναγραφής των Σεισμών. Σεισμικά 
κύματα και διάδοση αυτών στο εσωτερικό της γης. Σεισμομετρία. Η γένεση των σεισμών και η 
χωροχρονική κατανομή τους. Πρόγνωση σεισμών. Μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών. 
Τεχνητές δονήσεις. Παράμετροι του σεισμικού ρήγματος και σεισμικές μέθοδοι καθορισμού τους. 
Τεχνική Σεισμολογία. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές με χρήση ΤΠΕ. 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

Πλατφόρμα eClass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  

Ατομική Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
θεμάτων μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

30  

Αυτοτελής Μελέτη 42  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Επίλυση προβλημάτων 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος διεξάγονται 
πρόοδοι για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι φοιτητές / 
φοιτήτριες προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

• Εισαγωγή στη Σεισμολογία, Καρακαΐσης Γεώργιος, Παπαζάχος Βασίλης, Χατζηδημητρίου 
Παναγιώτης, Εκδόσεις Ζήτη, 2005. 

• Τσελέντης Άκης, 2016, «Γενική Σεισμολογία Τόμος Α», Εκδόσεις Liberal Books. 

• Τσελέντης Άκης, 1997, «Σύγχρονη σεισμολογία», Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82506 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

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

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Φροντιστήριο 2  

Συνολικά 6  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11001/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει ως στόχο, την εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές λειτουργίας της 
βιοϊατρικής απεικόνισης, της σχετικής βιοϊατρικής έρευνας σε θέματα ανάλυσης και 
επεξεργασίας εικόνας και στην παροχή επιστημονικά κατοχυρωμένης γνώσης περί 
ακτινοπροστασίας, τόσο στα πεδία των ιοντιζουσών όσο και των μή-ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται επίσης λεπτομερή γνώση των προηγμένων 
τεχνικών απεικόνισης, τεχνικών μηχανικής εκμάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, που 
παρέχουν νέες γνώσεις σε κυτταρικό, μοριακό και λειτουργικό επίπεδο, καθώς και τις 
διαδικασίες και τις απαραίτητες αρχές ακτινοπροστασίας. 

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει: Ακτίνες Χ, αλληλεπίδραση φωτονίων και σωματιδίων με την ύλη, 
Δοσιμετρία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, Μέθοδοι και Όργανα Δοσιμετρίας, Φυσικές Αρχές 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-11001/
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Ακτινολογικής Απεικόνισης, Φυσικές Αρχές Πυρηνικής Ιατρικής, Φυσικές Αρχές Ακτινοδιαγνωστικής, 
Αρχές Μαγνητικής Τομογραφίας, Στοιχεία Ακτινοβιολογίας, Στοιχεία Ακτινοπροστασίας. 

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει και τις αντίστοιχες εφαρμογές. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια: 

Θα είναι σε θέση να κατανοεί και να επεξηγεί: 

• Τις βασικές αρχές λειτουργίας των βιοϊατρικών απεικονίσεων από την απλή ακτινογραφία, 
στην ακτινοσκόπηση, τις επεμβατικές ακτινολογικές πράξεις και την αξονική τομογραφία 
(CT), στις εφαρμογές πυρηνικής ιατρικής και μοριακής απεικόνισης (σπινθηρογραφήματα, 
SPECT, PET), αλλά και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών όπως υπέρηχοι, μαγνητική τομογραφία, 
λέιζερ ηλεκτρονική μικροσκοπία κλπ. 

• Τις εξελιγμένες τεχνικές απεικόνισης και την τεχνολογία αιχμής. 

• Την χρήση εργαλείων ανάλυσης εικόνας και επεξεργασίας απεικονιστικών βιοδεικτών με 
προηγμένες τεχνικές μηχανικής εκμάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. 

• Τους κινδύνους από την χρήση ακτινοβολιών στο προσωπικό και τους ασθενείς του 
νοσοκομείου. 

• Τον χειρισμό της ακτινοβολίας για ιατρικούς λόγους με ασφάλεια για προσωπικό και 
ασθενείς, πρόληψη και διαχείρισή ατυχημάτων. 

• Το νομικό πλαίσιο που διέπει την χρήση ακτινοβολιών. 

• Την αναγκαιότητα της Διασφάλισης Ποιότητος στις Ιατρικές Ακτινικές Πρακτικές. 

• Θα κατανοεί το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την χρήση των ακτινοβολιών, τους κινδύνους 
από την χρήση ακτινοβολιών στο προσωπικό και τους ασθενείς του νοσοκομείου, τον 
χειρισμό της ακτινοβολίας για ιατρικούς λόγους με ασφάλεια για προσωπικό και ασθενείς, 
πρόληψη και διαχείριση ατυχημάτων. 

• Θα εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. 

• Θα αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της καθημερινής 
πραγματικότητας. 

• Θα χειρίζεται τον βασικό εξοπλισμό και λογισμικά ανάλυσης εικόνας. 

• Θα συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες του 
στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και την εκπόνηση εργασιών. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
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• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στοιχεία Βιολογίας, Ανατομίας, Φυσιολογίας και Φυσικής του Ανθρωπίνου Σώματος 

Βασικές γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και φυσικής του ανθρωπίνου σώματος. Βιοσήματα, μικρο-

αρχιτεκτονική και λειτουργικές υπομονάδες. 

Αλληλεπιδράσεις γ και Χ φωτονίων, φορτισμένων σωματιδίων και νετρονίων με την ύλη 

Αλληλεπιδράσεις γ και Χ φωτονίων, φορτισμένων σωματιδίων και νετρονίων με την ύλη. 

Δοσιμετρία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 

Πηγές και πεδία ακτινοβολιών. Μεταφορά / Μετατροπή / Εναπόθεση και Απορρόφηση ενέργειας. 
Ηλεκτρονική Ισορροπία. Ανίχνευση ακτινοβολίας 

Μέθοδοι και Όργανα Δοσιμετρίας 

Ανιχνευτές ιοντιζουσών ακτινοβολιών με αέριο. Θερμιδόμετρα. Χημική Δοσιμετρία. Δοσιμετρία 
φωταύγειας, θερμοφωταύγειας. Δοσιμετρία με ανιχνευτές σπινθηρισμών, πήκτες και με 
ημιαγωγούς. Ανιχνευτές νετρονίων. Δοσίμετρα προσωπικού. 

Φυσικές Αρχές Πυρηνικής Ιατρικής 

Όργανα μέτρησης. Ραδιοφάρμακα. Γάμμα –κάμερα. Τομογραφική γ-Camera και Camera PET. In-
vitro Πυρηνική Ιατρική. 

Φυσικές Αρχές Ακτινοδιαγνωστικής 

Ακτινογραφία. Ψηφιακή Ακτινολογία. Ακτινοσκόπηση. Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία 

Στοιχεία Ακτινοβιολογίας 

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας – βιολογικής ύλης. Ακτινοβόληση ανθρώπινου ιστού. 

Αρχές Μαγνητική Τομογραφίας 

Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR) και απεικόνιση (MRI). 

Εισαγωγή σε Τεχνικές Ανάλυσης Εικόνας και Μηχανικής Μάθησης 

Εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης εικόνας, Απεικονιστικοί βιοδείκτες, επεξεργασία ιατρικού σήματος, 
διαχείριση ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων 

Στοιχεία Ακτινοπροστασίας – Νομικά Θέματα 

Πρακτικές Πτυχές Ακτινοπροστασίας – Διαχείριση έκτακτων περιστατικών, Νομοθεσία. 
Αρχές Αιτιολογίας και Βελτιστοποίησης Ακτινοπροστασίας. Ποσότητες και μονάδες δοσιμετρίας 
στην Ακτινοπροστασία. Ακτινοβόληση από φυσικές και τεχνητές πηγές. Σύστημα Ακτινοπροστασίας. 
Αρμοδιότητες και Υπευθυνότητες Διαπιστευμένου Προσωπικού. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία Physics Applets & Shockwave 
Animations που βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

 Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

26  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 46  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%). 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

4. Κάππας Κ & Θεοδώρου Κ, Ακτινοβολίες και Ακτινοπροστασία, Α’ και Β’ τόμος, Broken Hill Eds, 2018 

5. Γεωργίου & συν. 2014, Γεωργίου Ε & συν, Διαγνωστικές & Θεραπευτικές εφαρμογές των 
ακτινοβολιών, Εκδ. Broken Hill Pub, 2014, 

6. Γεωργούλιας Π, Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής, Εκδόσεις Παν/μιο Θεσσαλίας, 2010 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

o Physics in Medicine and Biology 

o Medical Physics 

o Physica Medica 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72517 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 6 

Φροντιστήριο 2  

Εργαστήριο 2  

Σύνολο 6  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής / Υποβάθρου / 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72517/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-72517/
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• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

 
Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα προσομοιάζουν τη δομή, τη σύνδεση και τη λειτουργία των νευρώνων του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. Με τη μελέτη τέτοιων συστημάτων, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να 
δημιουργήσουν δίκτυα ευφυών υπολογισμών για την επίλυση σύνθετων φυσικών προβλημάτων. Έμφαση 
δίνεται στην κατάστρωση αλγορίθμων με τελικό προορισμό την εκτίμηση και πρόβλεψη καταστάσεων σε 
όλο το φάσμα της επιστήμης της φυσικής. 

 
Το μάθημα προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε περιοχές 
της επιστήμης δεδομένων που συνορεύουν με τη φυσική και την επιστήμη των υλικών, να διαχειριστούν 
τον τεράστιο όγκο πληροφορίας που προκύπτει από διεργασίες προσομοίωσης και πειραμάτων, να 
αξιολογήσουν τις προοπτικές τους και να επιτύχουν προβλέψεις, αποκτώντας ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε όρους εύρεσης εργασίας ως απόφοιτοι τους τμήματος Φυσικής. 

 
Για την υλοποίηση του μαθήματος και την εφαρμογή της θεωρίας προτείνεται χρήση λογισμικών και 
γλωσσών MatLab/Octave και Python. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα: 

 
• Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το βασικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (ΤΝΔ) perceptron, σε ένα ή 

περισσότερα στρώματα, με πρόσθια τροφοδότηση/ανατροφοδότηση. 

• Μπορεί να επιλέγει τις κατάλληλες συναρτήσεις ενεργοποίησης 

• Μπορεί να χρησιμοποιεί περιπτώσεις φυσικών διεργασιών για εκπαίδευση ενός ΤΝΔ, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις πρόβλεψης για άλλες διεργασίες 

• Αναπτύξει αλγοριθμική σκέψη και δυνατότητα προγραμματισμού νευρωνικών δικτύων σε 

γλώσσα Python και/ή MatLab 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Χρήση νέων τεχνολογιών για την επίλυση προβλημάτων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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1. Βασικά χαρακτηριστικά νευρωνικών δικτύων, αρχιτεκτονικές, ορολογία, βιολογικός 
νευρώνας 

2. Αλγόριθμος perceptron, συναρτήσεις ενεργοποίησης, ροή πληροφορίας, βάρη, 

αντιμετώπιση υπερ-εκπαίδευσης, φθοράς βαρών 

3. Μάθηση, έλεγχος, πρόβλεψη 
4. Bιοµιµητικοί αλγόριθμοι, αλγόριθμοι αυτο-εκµάθησης 
5. Πολύ-επίπεδο (Multi-Layer) Perceptron, με πρόσθια τροφοδότηση και 

ανατροφοδότηση 
6. Αναδρομικά δίκτυα, δίκτυο Hopfield, δίκτυα radial basis function (RBF), αυτο-

οργανωμένα δίκτυα (self-organized - SOM) 

7. Στατιστικά μοντέλα, κανόνας του Bayes 
8. Μάθηση κατανομών πιθανότητας και ομαδοποίηση 
9. Σύνδεση με στατιστική μηχανική: Αλυσίδα Markov, αλγόριθμος Metropolis, μηχανή 

Boltzmann 
10. Βαθιά μάθηση (Deep Learning) 
11. Εργαστηριακή υλοποίηση ΤΝΔ στο Matlab 
12. Εργαστηριακή υλοποίηση ΤΝΔ με Python 

13. Παραδείγματα εφαρμογών ΤΝΔ στην υπολογιστική επιστήμη υλικών. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο – Διαλέξεις 

Εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο Η/Υ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών σε βιντεοπροβολέα 
 

Χρήση Η/Υ στο εργαστήριο Η/Υ για την εφαρμογή σε 

περιβάλλον Python/MatLab των διδασκόμενων μεθόδων 

Χρήση του περιβάλλοντος eClass για την διανομή υλικού 

του μαθήματος, ανακοινώσεις και επικοινωνία με τους/τις 

φοιτητές/τριες. 

Χρήση MS Teams για τηλεκπαίδευση και επικοινωνία με 

φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 
 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 26  

Φροντιστήρια 26  

Εργαστήριο 26  

Μελέτη 40  

Εργασίες για παράδοση 32  

Σύνολο Μαθήματος 150 ώρες  
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ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 
 

Τελική Γραπτή εξέταση που βασίζεται στην επίλυση 

ασκήσεων σε Η/Υ (70%) 

 

 
Εργαστηριακή εργασία (30%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Haykin S., Neural Networks and Learning Machines. Παπασωτηρίου. 

• Διαμαντάρας Κ., Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Κλειδάριθμος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τους εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις    3 6 

Εργαστήριο 2  

Συνολικά  5  
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Βασικής επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι, Προγραμματισμός 
Υπολογιστών ΙΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

6. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

− μάθουν βασικές αρχές που διέπουν τα παράλληλα και τα κατανεμημένα συστήματα. 

− μάθουν βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων τους οι διεργασίες και τα νήματα, καθώς τους 

και να κατανοήσουν το πρόβλημα του συγχρονισμού όταν υπάρχει 

παραλληλοποίηση/ταυτοχρονισμός. 

− κατανοούν και να σχεδιάζουν βασικούς παράλληλους και κατανεμημένους αλγορίθμους. 

− προγραμματίζουν με χρήση παράλληλου και κατανεμημένου υπολογισμού πάνω σε σύγχρονα 

περιβάλλοντα τους το OpenMP και το MPI. 

− κατανοήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους γνώσεις αυτές για την παραλληλοποίηση 

προβλημάτων τους Φυσικής. 

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

  

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων  

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
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Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία   

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Εφαρμογή τους γνώσης στην πράξη 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή τους ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά θεωρητικών παραδόσεων και εργαστηριακών ασκήσεων που αφορούν την 
παρακάτω θεματολογία: 
Η έννοια του παράλληλου αλγορίθμου, Πρότυπα παράλληλων αλγορίθμων, Βασικά Στοιχεία Αρχιτεκτονικής 
Παράλληλων Μηχανών, Τοπολογίες Δικτύων Διασύνδεσης, Βασικές Τεχνικές Σχεδιασμού Παράλληλων 
Αλγορίθμων Κοινής και Κατανεμημένης Μνήμης, Παράλληλοι Αλγόριθμοι για Συγκεκριμένα Προβλήματα σε 
Περιβάλλον Κοινής Μνήμης (αλγόριθμοι ταξινόμησης και συγχώνευσης, υπολογισμός προθεμάτων, 
υπολογισμοί σε λίστες κ.α.). Τα μοντέλα PRAM, BSP, κ.ά. Βασικές έννοιες κατανεμημένων συστημάτων, στόχοι, 
θέματα υλικού, θέματα λογισμικού (δικτυακά συστήματα αρχείων, προσάρτηση, πραγματικά κατανεμημένα 
συστήματα), θέματα σχεδίασης, ενδιάμεσο λογισμικό, πολυστρωματικές αρχιτεκτονικές, επικοινωνία στα 
κατανεμημένα συστήματα, το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή, κλήση διαδικασίας από απόσταση, επικοινωνία 
σε ομάδες, αρχιτεκτονικές κατανεμημένων αντικειμένων, θέματα διεργασιών και νημάτων στα λειτουργικά 
συστήματα. 
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει προγραμματισμό σε περιβάλλον κοινής μνήμης με 
OpenMP και σε περιβάλλον κατανεμημένης μνήμης με MPI. Σαν γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιείται η 
C και η Python.  
Για το OpenMP το εργαστήριο περιλαμβάνει: το μοντέλο fork-join του OpenMP, βασικές εντολές 
παραλληλισμού, εντολές διαμοιρασμού εργασίας, εντολές συγχρονισμού και κλειδώματος, μέθοδος reduce, 
μέθοδος collapse. 
Για το MPI το εργαστήριο περιλαμβάνει: βασικά στοιχεία του MPI, μοντέλα, τύποι δεδομένων, εντολές 
επικοινωνίας point-to-point, εντολές επικοινωνίας σε ομάδες, τοπολογίες. 
 

8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Ναι 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές μέσω χρήση ΤΠΕ. 
Πλατφόρμα eclass. 

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

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Ατομική 

Μελέτη/Ανάλυση 

βιβλιογραφίας/ 

Προετοιμασία 

46 

Εργαστήριο – Άσκηση 26 

Εκπόνηση και συγγραφή 

εργασίας 

26 

Σύνολο Μαθήματος  150 



361  

(25 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 
 

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

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική  
 
Μέθοδος Αξιολόγησης :  
- Γραπτή τελική εξέταση. (50%) 
- Υποχρεωτική ατομική εργασία κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου.  (25%) 
- Υποχρεωτικές εργαστηριακές αναφορές. (25%) 
    
 

 

9. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Γ. Πάντζιου, Β. Μάμαλης, Α. Τομαράς, Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό, Εκδόσεις 

Νέων Τεχνολογιών, (2013). 

• Σ. Παπαδάκης, Κ. Διαμαντάρας, Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Συστημάτων 

Παράλληλης Επεξεργασίας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, (2012). 

• P. Pacheco, Εισαγωγή στον Παράλληλο Προγραμματισμό, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. (2011). 

• Α. Μάργαρης, MPI Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα, (2008). 

• G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, G. Blair, Κατανεμημένα Συστήματα Αρχές και 

Σχεδίαση, Εκδόσεις DaVinci, (2018). 

• A. Tanenbaum, M. van Steen, Κατανεμημένα Συστήματα, Αρχές και Υποδείγματα, Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, (2002). 

• G. Barlas, Multicore and GPU Programming: An Integrated Approach 1st Edition, Morgan 

Kaufmann Editions, (2014). 

• T. Mattson, Y. He, A. Koniges, The OpenMP Common Core: Making OpenMP Simple Again, 

MIT Press, (2019). 

• J. Cheng, M. Grossman, T. McKercher, Professional CUDA C Programming , Nvidia Press, 

(2014). 

 
 
 

  

https://www.amazon.com/Timothy-G-Mattson/e/B001H6MCMA/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Yun+%28Helen%29+He&text=Yun+%28Helen%29+He&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alice+E.+Koniges&text=Alice+E.+Koniges&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+Cheng&text=John+Cheng&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Max-Grossman/e/B00NI0AY4G/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Ty-McKercher/e/B00NI0YKQO/ref=dp_byline_cont_book_3
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

 
ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Βασικές έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων και 
Δικτύωση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις    3 6 

Εργαστήριο 2  

Συνολικά  5  
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Βασικής επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι, Προγραμματισμός 
Υπολογιστών ΙΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

10. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

− κατανοήσουν βασικές αρχές που διέπουν τα λειτουργικά συστήματα. 

− κατανοήσουν βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων όπως οι διεργασίες και τα νήματα, 
καθώς επίσης και να κατανοήσουν το πρόβλημα του συγχρονισμού όταν υπάρχει 
παραλληλοποίηση/ταυτοχρονισμός. 

− κατανοήσουν θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση της ΚΜΕ, της μνήμης, του δίσκου. 

− να κατανοήσουν το πώς τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα εκμεταλλεύονται τις σύγχρονες 
αρχιτεκτονικές υλικού που περιέχουν πολλούς/πολυπύρηνους επεξεργαστές. 

− να κατανοήσουν και χρησιμοποιήσουν σε προγραμματιστικό επίπεδο κλήσεις συστήματος Linux 
που αφορούν διαχείριση διεργασιών και νημάτων και επικοινωνία αυτών με χρήση κοινής 
μνήμης, αλλά και μηνυμάτων. 

− Κατανοήσουν βασικές αρχές δικτύωσης, πρωτόκολλα ISO/OSI μοντέλου, πρωτόκολλα επιπέδου 
μεταφοράς (TCP/UDP), επικοινωνία με χρήση sockets. 

Γενικά, το μάθημα αυτό θα λειτουργήσει σαν προπαρασκευαστικό για το μάθημα του Παράλληλου 
και Κατανεμημένου Υπολογισμού, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να προγραμματίζουν  
παραλληλοποιώντας προβλήματα της Φυσικής. 

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

  

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων  

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία   

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά θεωρητικών παραδόσεων και φροντιστηριακών ασκήσεων που αφορούν την παρακάτω 
θεματολογία: 
Η έννοια του λειτουργικού συστήματος και η ιστορία των λειτουργικών συστημάτων, διεργασίες, κλήσεις συστήματος, 
επικοινωνία με Ε/Ε, διαχείριση ΚΜΕ και χρονοπρογραμματισμός, διαχείριση φυσικής και εικονικής μνήμης, διαχείριση δίσκου, 
νήματα και συγχρονισμός σε κοινή μνήμη, βασικές αρχές δικτύωσης, πρωτόκολλα ISO/OSI μοντέλου, πρωτόκολλα επιπέδου 
μεταφοράς (TCP/UDP), επικοινωνία με χρήση sockets. Σαν γλώσσα προγραμματισμού στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος 
χρησιμοποιείται η C και η Python. 
 

12. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Ναι 
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές μέσω χρήση ΤΠΕ. 
Πλατφόρμα eclass. 

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

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Ατομική Μελέτη/Ανάλυση 
βιβλιογραφίας/ 
Προετοιμασία 

46 

Εργαστήριο - Άσκηση 26 

Εκπόνηση και συγγραφή 
εργασίας 

26 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

 

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

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική  
 
Μέθοδος Αξιολόγησης :  
- Γραπτή τελική εξέταση. (70%) 
- Υποχρεωτική ατομική εργασία κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου.  (30%) 
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από τους φοιτητές. 

 

13. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Silberschatz, Galvin & Gagne, Λειτουργικά Συστήματα, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ένατη έκδοση,  
(2014). 

• Andrew S. Tanenbaum, Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2η 
έκδοση, (2002). 

• William Stallings, Λειτουργικά Συστήματα -Αρχές Σχεδίασης, Εκδόσεις Τζιόλα, 9η έκδοση, 
(2019) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

14. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική ή Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/ANTMB163 

15. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σύγχρονη κοινωνική και 
οικονομική πραγματικότητα του επιχειρείν και να αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες 
δημιουργικότητας, επικοινωνίας και ηγεσίας. Αποτελεί τη βάση για να δομήσουν την ικανότητα  να 
εντοπίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην καθημερινή ζωή, να εστιάζουν στις κοινωνικές ανάγκες 
και να δημιουργούν αξία με βάση τις γνώσεις τους και τη δημιουργική και κριτική ικανότητά τους. 

Δίνεται έμφαση περισσότερο στις δυναμικές έννοιες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της 
ανάλυσης και προβληματικών καταστάσεων και τη σύνθεση λύσεων,  της επιχειρηματικότητας, 
παρά στη στενή διαχείριση επιχειρήσεων. Κρίσιμο στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η 
κατανόηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ως συλλογικές, αλληλεπιδραστικές, 
κοινωνικο-οικονομικές διαδικασίες. Ξεκινώντας από την ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας 
αναπτύσσεται η ικανότητα διερεύνησης και σύνθεσης ριζοσπαστικών, ρεαλιστικών λύσεων σε 
σύγχρονα προβλήματα. 

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
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16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα, εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν σε:  

• επιχειρηματικότητα και επιχείρηση   

• ανάλυση κοινωνικών αναγκών και τάσεων  

• διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών: η ανάγκη, το πρόβλημα, η λύση, η δημιουργία αξίας 

• μέθοδοι δημιουργικής σκέψης  

• ο ρόλος της καινοτομίας στην δημιουργία του επιχειρηματικού εγχειρήματος 

• άυλη βιομηχανική περιουσία  

• συλλογή πόρων 

• ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών,  

• ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών 

• επιχειρηματικά μοντέλα. 

Οι φοιτητές μαθαίνουν βιωματικά εφαρμόζοντας τη μέθοδο στη διαδικασία από την αναζήτηση και 
σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας, στην αξιολόγηση, την αλλαγή της και την παρουσίασή της σε 
υποψήφιους συνεργάτες ή/και επενδυτές. 
Στη διάρκεια του μαθήματος, εκτός από τις διαλέξεις: 

• αξιοποιούνται μελέτες περιπτώσεων οι οποίες αποτελούν αντικείμενο παρουσίασης και 
συζήτησης στη διάρκεια των διαλέξεων 

• οι φοιτητές επισκέπτονται επιχειρήσεις συναφείς με τα αντικείμενα σπουδών τους και τα 
ενδιαφέροντά τους, 

• πραγματοποιούνται διαλέξεις από επιχειρηματίες, 
• οργανώνονται συναντήσεις με μέντορες που προέρχονται από την τοπική επιχειρηματική 

κοινότητα 
Oι φοιτητές αναπτύσσουν σε ομάδες με 4-7 μέλη επιχειρηματικά σχέδια, με τη συμβουλευτική 
καθοδήγηση και υποστήριξη της ομάδας υποστήριξης ή μελών της επιχειρηματικής κοινότητας. 

Οι διαλέξεις και οι άλλες δραστηριότητες του μαθήματος υποστηρίζονται από εργαστηριακά 
μαθήματα, μέσα από τα οποία δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ομάδα να συζητήσει την εργασία της 

Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

To μάθημα επιδιώκεται να αναπτύξει και καλλιεργήσει βασικές επαγγελματικές και κοινωνικές 
ικανότητες των φοιτητών, όπως:  

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Ικανότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρηματικών και καινοτομικών "ευκαιριών", 

• Παράγωγή νέων ιδεών  

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Κατανόηση των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους, 

• Ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης και επαγγελματικής νοοτροπίας. 



367  

και να αναζητήσεις λύσεις σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει ή εξειδικευμένες γνώσεις για 
συγκεκριμένες πτυχές της εργασίας της. 

 

17. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 
Το μάθημα, είναι οργανωμένο σε δύο παράλληλες ροές: 

1. Διαλέξεις, όπου αναλύονται οι έννοιες και 
μεθοδολογίες που αποτελούν τον κορμό του 
υλικού του μαθήματος 

2. Εργαστήρια (studios), όπου οι φοιτητές: 
εξοικειώνονται με μεθόδους και εργαλεία 
δημιουργικής σκέψης και ανάλυσης, 
διαβούλευσης, σύνθεσης ιδεών και σχεδίων 
οργανώνονται σε ομάδες - με έμφαση στη 
διεπιστημονικότητα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση ιστοσελίδας μαθήματος στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα e-class για ανάρτηση (α) σημειώσεων, (β) 
διαδικτυακών συνδέσμων, (γ) ανακοινώσεων, εργαλείων 
αναζήτησης και κοινωνικών δικτύων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 

Σεμινάρια 4 

Εργαστηριακή Άσκηση 84 

Εκπόνηση εργασίας 40 

Παρουσίαση εργασίας 16 

  

Σύνολο Μαθήματος  180 
 

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

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση ολοκληρωμένης 
επιχειρηματικής ιδέας.  
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται κατά μείζονα βαθμό 
στην ομαδική εργασία που εκπονούν οι φοιτητές, ενώ ο 
τελικός βαθμός λαμβάνει υπ' όψη: 

• το γραπτό κείμενο της εργασίας 

• την παρουσίαση της εργασίας στο τέλος του 
εξαμήνου 

• την συμμετοχή στα εργαστηριακά μαθήματα 

• την συμμετοχή στις δραστηριότητες των 
μαθημάτων (διαλέξεις, επισκέψεις κ.λπ.) 

Αξιολογείται η εστίαση, η ανάλυση του προβλήματος, η 
σύνθεση της λύσης, η συνεργασία και ο καταμερισμός 
έργου στην ομάδα, η αρτιότητα της παρουσίασης και η 
τεκμηρίωση των επιχειρημάτων 

18. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Επιχειρηματικότητα,  
Έκδοση 2020 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94645251 
Συγγραφείς: Neck Heidi, Neck Christopher, Murray Emma 
 
2.Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις 
Έκδοση 2η, 2017 
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Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59397350 

Συγγραφείς: David Deakins, Mark Freel  

 

3. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων,  
Έκδοση 2017 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68373077 
Συγγραφείς: Osterwalder Alexander, Pigneur Yves 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

19. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΜ0151 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 6 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική ή Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/ANTMB152/ 

20. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις 
και ικανότητες για την αποτελεσματική σύνθεση και αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, για 
την πραγματοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. 
Σκοπός είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να αξιοποιήσουν τη γνώση που θα αποκομίσουν από το 
μάθημα Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και να τη συμπληρώσουν εστιάζοντας σε συγκεκριμένα 
πεδία - όπως το μάρκετινγκ, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός κοκ -  ώστε να είναι σε θέση, να 
εκπονήσουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και να το παρουσιάσουν σε ενδιαφερόμενους. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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

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

Το μάθημα εστιάζει στις παρακάτω ενότητες: 
• Επιχειρηματικό σχέδιο: τι είναι και γιατί το χρειάζομαι 
• Η συγκεκριμενοποίηση και παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας 
• Τεχνολογία, Τεχνογνωσία 
• Ανάλυση και έρευνα αγοράς – Σχεδιασμός Marketing, Διανομή - Πωλήσεις – Τιμολόγηση 

και πίστωση, Διαχείριση Επωνυμίας (brand names, trademarks) 
• Επιχειρηματικά μοντέλα 
• Η τέχνη της διαπραγμάτευσης. 
• Λήψη αποφάσεων  
• Χρηματοδότηση και Οικονομική διαχείριση:   χρηματοδότηση, κεφάλαιο κίνησης, αυξήσεις 

κεφαλαίου, παραχώρηση μετοχικού μεριδίου, παρακολούθηση επιδόσεων, Αξιολόγηση και 
προγραμματισμός επενδύσεων – προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση για την εκκίνηση νέων 
επιχειρήσεων 

• Τύποι επιχειρήσεων, στοιχειώδης εταιρική νομοθεσία 
• Πιθανές παγίδες και υλοποίηση: τι κάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο επιτυχημένο 
• Διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 
• Επιχειρηματικές συνεργασίες 

Οι διαλέξεις συνδυάζονται με αντίστοιχα εργαστήρια. 
Στα εργαστήρια οι φοιτητές/τριες σχηματίζουν ομάδες για την ανάπτυξη και παρουσίαση 
επιχειρηματικών σχεδίων με τη συμβουλευτική καθοδήγηση του διδάσκοντος, εργαστηριακών 
καθοδηγητών (coaches) και μεντόρων, μελών της επιχειρηματικής κοινότητας. Οι ομάδες συζητούν 
και σχεδιάζουν τα εγχειρήματά τους, αναπτύσσουν λύσεις, έρευνες πεδίου και μελέτες. 
 
Οι φοιτητές μαθαίνουν βιωματικά εφαρμόζοντας τη μέθοδο στη διαδικασία από την αναζήτηση και 
σύληψη της επιχειρηματικής ιδέας, στην αξιολόγηση, την αλλαγή της και την παρουσίασή της σε 
υποψήφιους συνεργάτες ή/και επενδυτές. 
Οι ομάδες συζητούν μελέτες περίπτωσης, επισκέπτονται επιχειρήσεις, συζητούν με 
προσκεκλημένους ομιλητές - επιχειρηματίες και στελέχη. 

 

22. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  ……. 
Οι φοιτητές αναπτύσσουν βασικές επαγγελματικές και κοινωνικές ικανότητες, όπως: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Ικανότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρηματικών και καινοτομικών "ευκαιριών", 

• Παράγωγή νέων ιδεών  

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Κατανόηση των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους, 

• Ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης και επαγγελματικής νοοτροπίας. 



371  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Το μάθημα, είναι οργανωμένο σε δύο παράλληλες ροές: 
3. Διαλέξεις, όπου αναλύονται οι έννοιες, τα εργαλεία 

και μεθοδολογίες του μαθήματος 
4. Εργαστήρια (studios), όπου οι φοιτητές: 

αναπτύσσουν τα εγχειρήματά τους 
χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τα εργαλεία και 
συνεργάζονται με μέντορες και εν δυνάμει 
ενδιαφερόμενους.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση ιστοσελίδας μαθήματος στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα e-class για ανάρτηση (α) σημειώσεων, (β) 
διαδικυτακών συνδέσμων, (γ) ανακοινώσεων, εργαλείων 
αναζήτησης και κοινωνικών δικτύων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 

Σεμινάρια 4 

Εργαστηριακή Άσκηση 84 

Εκπόνηση εργασίας 40 

Παρουσίαση εργασίας 16 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  180 
 

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

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση Ολοκλη  
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται κατά μείζονα βαθμό 
στην ομαδική εργασία που εκπονούν οι φοιτητές, ενώ ο 
τελικός βαθμός λαμβάνει υπ' όψη: 

• το γραπτό κείμενο της εργασίας 

• την παρουσίαση της εργασίας στο τέλος του 
εξαμήνου 

• την συμμετοχή στα εργαστηριακά μαθήματα 

• την συμμετοχή στις δραστηριότητες των 
μαθημάτων (διαλέξεις, επισκέψεις κ.λπ.) 

Αξιολογείται η εστίαση, η ανάλυση του προβλήματος, η 
σύνθεση της λύσης, η συνεργασία και ο καταμερισμός 
έργου στην ομάδα, η αρτιότητα της παρουσίασης και η 
τεκμηρίωση των επιχειρημάτων 

23. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Επιχειρηματικότητα με Αρχές 
Έκδοση 1η ελληνική/2021 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102124093 
Συγγραφείς: Bill Aulet  

 
2. Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων 
Έκδοση 1η Ελληνική-9η Αμερικανική Έκδοση/2015 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955510 
Συγγραφείς: Spinelli Stephen, Adams Rob, Παπαδάκης Βασίλειος 
3. LEAN STARTUP,  
Έκδοση 2013 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 42030444 
Συγγραφείς: ERIC RIES 

 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο, 3ο, 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Εργαστήριο 1  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων / Ελεύθερης Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02601/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές της Ανόργανης Χημείας. Παρουσιάζονται οι 

βασικές αρχές της ατομικής δόμησης καθώς και οι σύγχρονες κβαντικές θεωρίες για τον χημικό 

δεσμό. Επίσης εξετάζονται τα είδη των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων καθώς και το πώς αυτές 

επηρεάζουν την συμπεριφορά διαφόρων συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές 

εξοικειώνονται με τις απαραίτητες έννοιες της κινητικής των χημικών αντιδράσεων. Τέλος 

παρουσιάζονται και βασικές έννοιες της Ηλεκτροχημείας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 

πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Χημείας, έχουν ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις 

βασικές μεθόδους χημικής ανάλυσης και τις κινητικής των αντιδράσεων. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση : 
 

• Να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τα διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα. 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02601/
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• Να συνδέουν την μακροσκοπική παρατήρηση με τις αντίστοιχες διεργασίες σε 
μοριακό επίπεδο. 

• Να χειρίζονται απλές συσκευές και εργαστηριακά όργανα. 

• Να εκτελούν απλά πειράματα καθώς και να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Θεωρητικό μέρος 

 

• Θεμελιώδεις έννοιες της Χημείας. Περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Ονοματολογία 
Εισαγωγή στις χημικές αντιδράσεις. 

• Κβαντική θεωρία του ατόμου. Ηλεκτρονιακές δομές και περιοδικότητα. 
• Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός. Μοριακή γεωμετρία και θεωρία του χημικού δεσμού. 
• Καταστάσεις της ύλης-Υγρά, Στερεά. 
• Διαλύματα: Σχηματισμός, Αθροιστικές ιδιότητες, Κολλοειδή. 
• Χημική Ισορροπία. Οξέα και Βάσεις. Θερμοδυναμική και ισορροπία. 
• Ηλεκτροχημεία: Οξειδοαναγωγή, βολταϊκά στοιχεία, ηλεκτρολυτικά στοιχεία. 
• Εισαγωγή στις ενώσεις σύνταξης. Δομή και ισομέρεια ενώσεων σύνταξης. 

 

Εργαστηριακό μέρος 
 

• Κανόνες ασφάλειας στο χημικό εργαστήριο, αντιδραστήρια και σκεύη, παρασκευή 
διαλυμάτων 

• Μέτρηση του pH. 

• Ρυθμιστικά διαλύματα. 

• Εισαγωγή στην χημική ανάλυση, ογκομετρία εξουδετέρωσης, ιονικές ιδιότητες αμινοξέων. 

• Χημική Ισορροπία. 

• Φασματοφωτομετρία, προσδιορισμός σταθεράς χημικής ισορροπίας. 

• Οξείδωση και αναγωγή. 

• Ποιοτική ανάλυση. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με Πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 
Χρήση διαφανειών PowerPoint. 
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 
Χρήση πλατφόρμας Open eClass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Εργαστήριο 13  

Μελέτη προβλημάτων και 
συγγραφή εργαστηριακής 
άσκησης 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 22  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

Οι φοιτητές βαθμολογούνται με βάση τις επιδόσεις τους στις 
γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (80%) και από τις 
εργαστηριακές ασκήσεις (20%). 

 
Σημείωση : Η επιτυχής επίδοση στις εξετάσεις των 
εργαστηριακών ασκήσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την κατοχύρωση του βαθμού της γραπτής τελικής 
εξέτασης 

 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
1. Ebbing, D., Gammon, S. Σύγχρονη Γενική Χημεία, Αρχές και Εφαρμογές 10η Διεθνής Έκδοση, 

Εκδόσεις Τραυλός, 2014. 
2. Κλιούρας, Ν. Βασική Ανόργανη Χημεία, Εκδόσεις Τραυλός, 2010. 

3. Brown, T.L., Bursten, B., LeMay, E., Murphy C. - Patrick Woodward, P., Stoltzfus, M. Χημεία, 

13η Έκδοση (Μετάφραση Π. Ακρίβος), Εκδόσεις Τζιόλα, 2016. 
4. Housecroft, C.E., Sharpe, A.G. Ανόργανη Χημεία (Μετάφραση Ν. Χατζηλιάδης, Θ. Καμπανός, 

Α. Κεραμιδάς, Σ. Περλεπές), Εκδότης: Νικόλαος Χατζηλιάδης, Αθήνα 2014. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02604 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο, 3ο, 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Εργαστήριο 1  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων / Ελεύθερης Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02604/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι η συνοπτική αλλά όσο το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση του εύρους 
της σύγχρονης βιολογικής επιστήμης στους πρωτοετείς φοιτητές του Φυσικού Τμήματος. Θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση του φαινομένου της ζωής σε όλα του τα επίπεδα και η 
συνειδητοποίηση της τεράστιας ποικιλομορφίας της, που όμως στηρίζεται και απορέει από κοινές 
βασικές δομές και λειτουργίες. Έτσι, παρουσιάζεται όχι μόνο η βάση της ζωής αλλά και η εξέλιξη, 
προσαρμογή και αλληλεπίδραση των ζωντανών οργανισμών μέσα στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
τους. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση : 
 

• Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τα βασικά βιολογικά φαινόμενα, τις διεργασίες, 
τις δομές και τα οργανίδια του κυττάρου 

• Να επιλύουν προβλήματα που αφορούν κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων του 
γενετικού υλικού και της ροής της γενετικής πληροφορίας 

• Να εκτελούν απλά εργαστηριακά πειράματα σε ένα βιολογικό εργαστήριο 

Γενικές Ικανότητες 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02604/
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Θεωρητικό μέρος 

 

• Η Επιστήμη της Βιολογίας – Βασικές Ιδιότητες της Ζωής: Κυτταρική Βάση της Ζωής. Σχέση 
Δομής και λειτουργίας. 

• Προέλευση και εξέλιξη της ζωής : Θεωρίες περί Προέλευσης και Εξέλιξης της ζωής. 
Δαρβινισμός. Θεωρία της Αβιογένεσης. Απλά οργανικά μόρια – Πολυμερή. Καταλυτικές 
ιδιότητες του RNA. 

• H Χημεία της Ζωής: Πρωτογενή Βιομόρια: ατομικοί δεσμοί και απλά μόρια. Η βιολογική 
σημασία του νερού. Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Πρωτεΐνες, Νουκλεϊκά Οξέα. Ενέργεια. 

• Ενέργεια και μεταβολισμός: Μορφές ενέργειας – Μετατροπές Ενέργειας. Νόμοι 
Θερμοδυναμικής. Ελεύθερη ενέργεια, ΑΤΡ και κυτταρικό έργο. Ένζυμα, Ενέργεια 
ενεργοποίησης, Συνένζυμα και προσθετικές ομάδες. Παρεμποδιστές ενζύμων. Ρύθμιση του 
μεταβολισμού. 

• Ευκαρυωτικό Κύτταρο – Δομή και λειτουργία: Κυτταρική θεωρία. Εισαγωγή στις μεθόδους 
μελέτης των κυττάρων. Δομή και Λειτουργία Μεμβρανών. Μιτοχόνδρια. Κυτταρική 
Αναπνοή, Χημειοσμωτική σύνθεση ΑΤΡ. Ενδοπλασματικό Δίκτυο. Σύστημα Golgi. 
Λυσοσώματα. Υπεροξυσώματα. Πυρήνας. Κυτταροσκελετός. 

• Κυτταρικός κύκλος και Κυτταρική Διαίρεση: Μίτωση. Μείωση. Ρύθμιση κυτταρικού κύκλου. 
• Προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί: Βακτήρια – Σύζευξη Βακτηρίων. Ιοί, Λυτικός και 

Λυσιγονικός κύκλος. DNA και RNA φάγοι. 

• DNA, το γενετικό υλικό: Δομή DNA - Αντιγραφή. 
• Από τα Νουκλεϊκά στην Πρωτεΐνη: Σύνθεση RNA (Μεταγραφή). Σύνθεση Πρωτεϊνών 

(Μετάφραση). Γενετικός Κώδικας. 
• Μεταλλαγές: Είδη Μεταλλαγών. Μεταλλαξογόνοι Παράγοντες και βλάβες στο DNA. 

Επιδιόρθωση DNA. 
• Εισαγωγή στη Γενετική: Νόμοι του Mendel. Χρωμοσωμική Θεωρία της Κληρονομικότητας. 

Γενετικός Ανασυνδυασμός. Χαρτογράφηση. 
• Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA: Περιοριστικές Ενδονουκλεάσες. Κλωνοποίηση. Φορείς 

DNA. Επιλογή μετασχηματισμένων κυττάρων. Μελέτη ανθρώπινου γονιδιώματος και 
Σύγχρονη Ιατρική. Θέματα Ηθικής Ασφάλειας. 

• Οικολογικά θέματα: Η επιστήμη της Οικολογίας. Ιεραρχική οργάνωση των επιπέδων της 
οικολογικής έρευνας. Η Βιόσφαιρα. Δομή της βιοτικής συνιστώσας των οικολογικών 
συστημάτων. Η βιοποικιλότητα του πλανήτη Γη. Οι προσαρμογές των οργανισμών στους 
κύριους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

 

Εργαστηριακό μέρος 
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• Μικροσκοπία και μικροσκοπική παρατήρηση. 

• Χειρισμός και μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων. 

• Τα Πρώτιστα. 

• Οι Μύκητες. 

• Τα κατώτερα φυτά. Βρυόφυτα – Πτεριδόφυτα. 

• Οι ιστοί και τα όργανα των σπερματόφυτων: ο βλαστός. 

• Οι ιστοί και τα όργανα των σπερματόφυτων: η ρίζα και το φύλλο. 

• Οι ιστοί των ζωικών οργανισμών. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με Πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 
Χρήση διαφανειών PowerPoint. 

 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 
Χρήση πλατφόρμας Open eClass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Εργαστήριο 13  

Μελέτη βιβλιογραφίας σε 
μικρές ομάδες 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 22  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

Η επίδοση στο μάθημα αξιολογείται με α) γραπτές και 
προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό κομμάτι του 
μαθήματος και β) γραπτή εξέταση στο θεωρητικό κομμάτι 
του μαθήματος κατά την εξεταστική περίοδο. 

 

Σημείωση : Η επιτυχής επίδοση στις εργαστηριακές εξετάσεις 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατοχύρωση του 
βαθμού της θεωρητικής εξέτασης. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Ζίφα, Α., Μαμούρης, Ζ., Μούτου, Κ. Βιολογία. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2008. 
2. Raven, P.H., Johnston, G.B., Losos, J.B., Mason, K.A., & Singer S.R. Biology. 8th ed., McGraw-

Hill, 2008. 
3. Campbell, N.A., & Reece, J.B. Biology. 7th edition, Pearson Benjamin Cummings, 2005. 
4. Purves, W.K., Sadava, D., Orians, G., & Heller, C. Life, The Science of Biology. 7th edition, 

Sinauer Associates, 2004. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο, 3ο, 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Εργαστήριο 1  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων / Ελεύθερης Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02603/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Η Γεωλογία και το εργαστήριό της αποτελεί μάθημα ελεύθερης επιλογής που έχει ως σκοπό να 
εξοικειωθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με τις βασικές έννοιες που αναφέρονται στην γεωλογία 
και τις γεωδυναμικές διεργασίες που διαμορφώνουν την εσωτερική δομή, τις φυσικές ιδιότητες και 
την μορφολογία της Γης. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 

• γνωρίζει τη δομή και τις φυσικές ιδιότητες της Γης 
• κατανοεί το μηχανισμό της τεκτονικής των λιθοσφαιρικών πλακών 
• κατανοεί τις διεργασίες διάβρωσης και αποσάθρωσης της γήινης επιφάνειας 
• κατανοεί τις διεργασίες διαμόρφωσης του γήινου ανάγλυφου 
• Κατανοεί τις διεργασίες του κύκλου των πετρωμάτων 
• γνωρίζει τις βασικές δομές του φλοιού τις Γης (ρήγματα, πτυχές και διακλάσεις) 

• κατανοεί τις διεργασίες πρόκλησης σεισμών 
• γνωρίζει τις κλίμακες του Γεωλογικού Χρόνου 
• κατανοεί τις αρχές της χρονολόγησης των Γεωλογικών Συμβάντων (Γεωχρονολόγηση) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02603/
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Γενικές Ικανότητες  

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

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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Θεωρητικό μέρος 

 

• Ιστορία της Γεωλογίας. Κλάδοι Γεωλογίας. 
• Μέθοδοι γεωλογικής έρευνας. 
• Σεισμοί και τo Εσωτερικό της Γης. 
• Η ηλικία της Γης. 
• Χρονολόγηση γεωλογικών συμβάντων 
• Εξωγενείς και Ενδογενείς δυνάμεις. 
• Ορυκτά και πετρώματα. 
• Κύκλος των πετρωμάτων, κατηγορίες πετρωμάτων και συνθήκες δημιουργίας τους 
• Διάβρωση και Αποσάθρωση πετρωμάτων, μεταφορά και απόθεση ιζημάτων. 
• Υδρολογικός κύκλος 
• Τεκτονικές δομές: Ρήγματα, Διακλάσεις, Πτυχές. 
• Ορογένεση. 
• Θεωρία Λιθοσφαιρικών Πλακών. 
• Γεωλογικά συστήματα. 
• Εφαρμογές της Γεωλογίας. 

 

Εργαστηριακό μέρος 

Διάρθρωση και ύλη εργαστηριακών ασκήσεων 
 

1. Προβολή ταινίας σχετική με την εξέλιξη της Γης. 

2. Τοπογραφικοί χάρτες (Χάρτες – ορισμοί, Είδη χαρτών, Τοπογραφικές τομές). 

3. Γεωλογικοί χάρτες Ι (Γεωλογικοί χάρτες – Ορισμοί, Στοιχεία γεωλογικών χαρτών, Οριζόντια 

– κατακόρυφα – κεκλιμένα στοιχεία). 

4. Ορυκτά και πετρώματα (Γενική εισαγωγή, Ταξινόμηση πετρωμάτων, Επίδειξη ορυκτών και 

πετρωμάτων). 

5. Στρωματογραφία (Βασικές αρχές, σχετική και απόλυτη χρονολόγηση). 

6. Ιζήματα (Ιζηματολογική ανάλυση – εισαγωγή, Διαγράμματα κατανομής μεγεθών). 

7. Προσανατολισμός (Παράταξη – διεύθυνση κλίσης – γωνία κλίσης, μέθοδοι προσδιορισμού 

θέσης, πυξίδα – γεωλογική πυξίδα, επίδειξη τρόπου μέτρησης). 

8. Παλαιοντολογία (Απολιθώματα, Μέθοδοι απολίθωσης). 
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Συνδεδεμένες με το εργαστήριο δραστηριότητες 
 

1. Επίσκεψη στο Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας. 
 

2. Ημερήσια άσκηση πεδίου 1 / Επίσκεψη στο Καλλίδρομο. 
(τρόπος και σκοπός εργασίας στην ύπαιθρο, χρήση τοπογραφικών χαρτών / εύρεση 

θέσης στον τοπογραφικό χάρτη, αναγνώριση γεωμορφολογικών δομών και αντιστοίχισή 
τους με τον χάρτη, αναγνώριση πετρωμάτων, αναγνώριση τεκτονικών δομών (ρήγματα, 
διακλάσεις, ρηξιγενείς ζώνες), αναγνώριση επαφών, καρστική διάβρωση /αναγνώριση 
ειδών διάβρωσης σε διάφορες θέσεις, υδρογραφικά δίκτυα και στοιχεία τους (υδροκρίτης, 
λεκάνη απορροής, κλάδοι ρεμάτων), γενική άποψη του Μαλιακού κόλπου (ποτάμια 
συστήματα, παροχή ιζημάτων, κλπ), επίδειξη γεώτρησης για πρακτικούς και ερευνητικούς 
σκοπούς. 

 

3. Ημερήσια άσκηση πεδίου 2 / Επίσκεψη στην Οίτη 
(χρήση γεωλογικών χαρτών / εύρεση θέσης στο χάρτη, αντιστοίχιση πετρωμάτων στο 

χάρτη και εμφανίσεων υπαίθρου, αναγνώριση τεκτονικών δομών (ρήγματα, διακλάσεις, 
ρηξιγενείς ζώνες), χρήση γεωλογικής πυξίδας, εντοπισμός γεωμετρικών στοιχείων 
επιφανειών (παράταξη, διεύθυνση κλίσης, γωνία κλίσης), αναγνώριση πετρωμάτων, 
γεωτεκτονική εξέλιξη, υδρογραφικά δίκτυα και στοιχεία τους (υδροκρίτης, λεκάνη 
απορροής, κλάδοι ρεμάτων), τρόποι προσδιορισμού θέσης (γεωδαιτικά και δορυφορικά). 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 
Χρήση διαφανειών PowerPoint. 

 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 
Χρήση πλατφόρμας Open eClass. 

 

Μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ: Χρήση κατά την 
διδασκαλία  Applets  &  Animations  που  βοηθούν  την 
κατανόηση. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Εργαστήριο 13  

Μελέτη βιβλιογραφίας σε 
ομάδες 

13  

Αυτοτελής Μελέτη 35  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση  Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία, 
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική  Εξέταση, 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (80%) 

 

Προφορικές εξετάσεις στο εργαστήριο ο βαθμός των 
οποίων συμμετέχει σε ποσοστό 20% . 
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Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Σημείωση: Δυνατότητα ανάληψης εργασίας 

 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
1. Παπανικολάου, Δ.Ι. Σιδέρης, Χ.Ι. Γεωλογία η Επιστήμη της Γης. Εκδόσεις Πατάκης, 2020. 
2. Παυλίδης, Σ., Χατζηπέτρος, Α. Γεωσύστημα «Γαία». Κατανοώντας την δομή και την 

λειτουργία του Πλανήτη μας. Έκδοση 1η, LIBERAL BOOKS, 2018. 
3. Ροντογιάννη-Τσιαμπάου, Θ. Γεωλογία-Θεμελιώδεις Έννοιες Για Μηχανικούς. Εκδόσεις 

Τζιόλα, 2018. 

4. Δούτσος, Θ. Γεωλογία: Αρχές και Εφαρμογές. ‘Eκδοση 2η, LIBERAL BOOKS, 2014. 
5. Haldar S. Introduction to Mineralogy and Petrology. 1st Edition, 2013. 
6. Lutgens, F., Tarbuck, E.J. Essentials of Geology. 11th Ed., Prentice Hall, New Jersey, 2012. 

7. Marshak, S. Earth: portrait of planet. 3rd ed., W.W Norton & Co., New York, 2008. 
8. Grotzinger, J., Jordan, T., Press, F., Siever, R. Understanding Earth, 5th ed. W.H. Freeman & Co., 

New York, 2007. 
9. Monroe, J., Wicander, R., Hazlett, R. Physical Geology-Exploring the Earth. 6th ed, Thomson-

Brooks Cole, 2007. 
10. Στεφανίδης, Π. 2002: Πετρογραφία Γενική και Τεχνική Γεωλογία, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, 

2002. 
11. Thomson, G., Turk, J. Introduction to Physical, Geology. Saunders College Publications, 1998. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02608 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο, 3ο, 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική της Βιολογίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Φροντιστήριο 1  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02608/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να εξετάσουν βασικές έννοιες της 
διδακτικής, όπως παρανοήσεις, σχέδιο μαθήματος, συνεργατική μάθηση, κοινωνικός 
εποικοδομητισμός, παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, κά. 

 
Θα μάθουν για το τι είναι τα προγράμματα σπουδών και τα σχέδια μαθήματος, πώς χρησιμοποιούνται 
και πώς οργανώνονται. Τα επιμέρους και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Βιολογίας που προέρχονται 
από τη Φιλοσοφία της Βιολογίας (ουσιοκρατία, αναδυόμενες ιδιότητες, η έννοια του χρόνου, 
τελεολογία, κά) και πώς αυτά εξυπηρετούνται μόνο με την ύπαρξη ειδικής διδακτικής για τα βιολογικά 
ζητήματα. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν σε βασικές διδακτικές στρατηγικές (χάρτες εννοιών, 
προσομοιώσεις, μεταφορές, αναλογίες, νοητικά πειράματα, κά), τις οποίες θα μπορούν να εντάσσουν 
στα επιμέρους βήματα της διδασκαλίας τους ή και σε πλήρεις βέλτιστες δραστηριότητες (κατασκευή 
φυλογενετικών δένδρων, μίτωση-μείωση με μοντέλα, κά). 

 

Τέλος, θα υλοποιήσουν μικροδιδασκαλίες μέσω των οποίων θα προσπαθήσουν να 
πραγματοποιήσουν δειγματικές διδασκαλίες σε επιλεγμένα θέματα, χρησιμοποιώντας το διδακτικό 
μοντέλο 5Ε του BSCS. 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02608/
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Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να μπορούν να: 

• διαπιστώνουν το ερευνητικό πεδίο της ΔτΒ, αιτιολογούν την αναγκαιότητά του, 

• γνωρίζουν βασικές έννοιες Βιολογίας, 

• περιγράφουν και αναλύουν επιμέρους ζητήματα Φύσης της Βιολογικής επιστήμης, τα οποία 
επιβάλλουν και την ειδική ΔτΒ, 

• ανακαλούν βασικά ζητήματα διδακτικής (μαθησιακές θεωρίες, διδακτικές προσεγγίσεις, κοινές 
παρανοήσεις, σχέδια διδασκαλίας, αναλυτικά προγράμματα σπουδών, κά) και να εφαρμόζουν 
στη διδασκαλία τους, 

• σχεδιάζουν μία πλήρη διδασκαλία, έχοντας συντάξει αναλυτικό σχέδιο μαθήματος, 

• αξιολογούν το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και να μπορούν να προσαρμόζουν τις διδακτικές 
τους στρατηγικές στο μαθησιακό πλαίσιο που διδάσκουν, 

• έχουν υλοποιήσει δειγματική διδασκαλία με τη μορφή μικρο-διδασκαλίας. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Εισαγωγή σε θέματα Επιστημολογίας της Βιολογίας (ενδεχομενικότητα, τελεολογία, συστήματα, 
αναγκαιότητα/τύχη, κ.ά.) 

• Δαρβίνος και Δαρβινισμός 

• Βασικές Έννοιες Βιολογίας (Κανόνες Φαινομένων Ζωής, Φυτά/Ζώα, Γενετικό Υλικό, Κύτταρο, 
Μεταβολισμός, Εξέλιξη) 

• Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) - Εποικοδομητισμός, Χρήση Μοντέλων, Μεταφορών 
και Αναλογιών στη Διδασκαλία των ΦΕ και της Βιολογίας 

• Διδακτική και Διδασκαλία της Βιολογίας - Οι διδακτικές πρακτικές της διδασκαλίας της 
Βιολογίας. Χαρακτηρισμός από σχολικά εγχειρίδια. 

• Διδακτική της Βιολογίας, Ιστορική θεώρηση της ανακάλυψης του Γενετικού Κώδικα, Ιστορία της 
Βιολογίας ως Διδακτικό εργαλείο 

• Η περίπτωση του BSCS (The Biological Science Curriculum Study) - Προγράμματα Σπουδών - 
Σχολικά εγχειρίδια 

• Διδακτικό μοντέλο 5Ε. Εφαρμογές 
• Εννοιολογική Χαρτογράφηση / Κατασκευή και Ανάλυση Εννοιολογικών Χαρτών 
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• Για τις Εναλλακτικές και άλλες ιδέες των μαθητών πάνω στις έννοιες της Γενετικής και της 
Κληρονομικότητας - Ιδέες των μαθητών για την Εξέλιξη και την Φυσική Επιλογή // Εντοπισμός 
παρανοήσεων - εναλλακτικών ιδεών 

• Συνεργατική Μάθηση στη διδασκαλία της Βιολογίας, Η μέθοδος Project 

• Μάθηση μέσω Διερεύνησης (ΜΜΔ) και Διδακτική των ΦΕ και της Βιολογίας στον αστερισμό του 
Εποικοδομητισμού 

• Πειραματισμός στη Βιολογία – Νοητικά Πειράματα 

• Μικροδιδασκαλία (Οργάνωση – Σχεδιασμός – Πραγματοποίηση) 

• Εφαρμογή μεθόδου Πρότζεκτ - Διερευνητική μάθηση 

• Διδακτικό Σενάριο – Σχέδιο Μαθήματος 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις / Φροντιστήριο στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση κατά την διδασκαλία προσομοιώσεων, λογισμικών 
μοντελοποίησης βιοκόσμων, CmapTool, για κατανόηση και 
διδακτικές εφαρμογές. 

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Μελέτη Βιβλιογραφίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

13  

Αυτοτελής Μελέτη 48  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Το μάθημα αξιολογείται με: α) γραπτές εξετάσεις στο τέλος 
του εξαμήνου οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, ταιριάσματος 
απαντήσεων, ανοικτών απαντήσεων σε προβληματισμούς 
και διδακτικές πρακτικές της ΔτΒ καθώς και με β) 
πραγματοποίηση μικροδιδασκαλιών από τους/τις 
φοιτητές/φοιτήτριες (τελικός βαθμός κατά 60% από 
γραπτές εξετάσεις και 40% από μικροδιδασκαλίες). 

 

Σημείωση: Θα υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα για 
προαιρετική υποβολή εργασίας για όσους/όσες επιθυμούν 
βελτίωση βαθμού καθώς και πρόοδοι για να διαπιστώνεται 
κατά πόσον οι φοιτητές / φοιτήτριες προοδεύουν στην 
κατανόηση του αντικειμένου. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
1. Αθανασίου, Κ. (2015). Διδακτική της βιολογίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4794 
2. Αθανασίου, Κ. (2010). Εισαγωγή στις Βιολογικές επιστήμες και η διδακτική τους. Γρηγόρης. 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24975. 
3. Στασινάκης, Π. Κ. (2020). Έννοιες Βιολογίας και Οικολογίας. Δωρεάν Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα, 

Κωδικός στον Εύδοξο: 91728081, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ISBN: 978-618-00-1979-7 
4. Ζόγκζα, Β. (2009). Θέματα διδακτικής της βιολογίας / Διδασκαλία και μάθηση βιολογικών 

εννοιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μεταίχμιο. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24134. 
5. Ζόγκζα, Β. (2009). Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία / Ιδέες των παιδιών και διδακτικές 

προσεγγίσεις. Μεταίχμιο. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24086. 

http://hdl.handle.net/11419/4794
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02609 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο, 3ο, 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική της Γεωλογίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Φροντιστήριο 1  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικού Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02609/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα αποτελεί μάθημα ελεύθερης επιλογής με σκοπό να εξοικειωθούν οι φοιτητές με 
βασικές έννοιες της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες 
και την σημασία της Διδακτικής της Γεωλογίας. Επιπλέον, στοχεύει στην εξοικείωσή τους με 
την επιστημονική μεθοδολογία, ώστε να γίνουν ικανοί να μαθαίνουν μόνοι τους, στην 
υιοθέτηση της επιστημονικής νοοτροπίας αλλά και στην κατανόηση της ιδέας ότι η γνώση 
είναι προϊόν συνεργατικής προσπάθειας. Αποσκοπεί ακόμη την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
χειρισμού του θεωρητικού υπόβαθρου της Διδακτικής (θεωρίες μάθησης μοντέλα 
διδασκαλίας, ιδέες μαθητών, διδακτικά εργαλεία, αξιολόγηση κλπ), ώστε να μπορούν να τις 
εφαρμόσουν για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διδασκαλιών αναφορικά 
με την Γεωλογία στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 
Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες να είναι σε θέση να: 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02609/
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• Να γνωρίζουν τους σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης και διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών γενικότερα και της Γεωλογίας ειδικότερα 

• Να χρησιμοποιούν κατά την σχεδίαση της διδασκαλίας που θα ακολουθήσουν 
σύγχρονες θεωρίες μάθησης 

• Να έχουν αναπτύξει δεξιότητες στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και παρουσίαση 
ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος μέσα από ατομικές ή συνεργατικές διεργασίες. 

• Να οργανώνουν και να υλοποιούν διδασκαλίες με την εποπτεία του διδάσκοντα 
αρχικά αλλά και του εκπαιδευτικού της τάξης στην συνέχεια και να τις υλοποιούν σε 
πραγματικές συνθήκες καθημερινής τάξης και τελικά 

• Να αντιμετωπίζουν συνθήκες πραγματικής διδασκαλίας όπως αυτές λαμβάνουν 
χώρα σε πραγματική τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Εφαρμογή της γνώσης στην Πράξη 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
σε θέματα φύλου 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρητικό μέρος 
 

Εισαγωγή 

• Ιστορική εξέλιξη της Επιστήμης της Γεωλογίας. 
• Γεωλογία στην ελληνική εκπαίδευση 

 

Σκοποί της Εκπαίδευσης και της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. 
Σκοποί και Στόχοι της Διδασκαλίας της Γεωλογίας 

 
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωλογίας & 
Γεωγραφίας. 
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Θεωρίες Μάθησης. 
• Οι σημαντικότερες θεωρίες μάθησης 
• Εκφραστές των θεωριών μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες 

 
Διδακτικά Εργαλεία 

• Τα σημαντικότερα εργαλεία διδασκαλίας 
• Αρχές εφαρμογών των διδακτικών εργαλείων 
• Παραδείγματα – πρακτική άσκηση χρήσης διδακτικών εργαλείων 

Το πείραμα στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

Διδακτική Μεθοδολογία της Γεωλογίας - Σχεδιασμός της Διδασκαλίας 
• Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας 
• Υλοποίηση σχεδίου μαθήματος 

 

Αξιολόγηση – Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. 
• Βασικός στόχος της αξιολόγησης & βασικές αρχές αξιολόγησης 
• Μορφές αξιολόγησης & Αυτοαξιολόγηση 
• Κατασκευή φύλλου αξιολόγησης 
• Είδη ερωτήσεων για τη διαδικασία Αξιολόγησης & γενικοί κανόνες για τη 
διατύπωση τους. 
• Παραδείγματα – πρακτική άσκηση κατασκευής φύλλου αξιολόγησης 

 

Κατηγορίες Ασκήσεων: 
• Ασκήσεις Οργάνωσης και Διεξαγωγή της Διδασκαλίας - (ομαδική δραστηριότητα) 
• Ασκήσεις Οργάνωσης και Διεξαγωγή της Διδασκαλίας - (ατομική δραστηριότητα) 
• Άσκηση Αφηγηματικού σεναρίου - (ομαδική δραστηριότητα) 

 

Άτυπες μορφές διδασκαλίας. Τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων -Κατάρτιση - Επιμόρφωση. 
• Διά βίου μάθηση. 
• Άτυπη μάθηση & Μη τυπική εκπαίδευση. 
• Επαγγελματική κατάρτιση & Γενική εκπαίδευση ενηλίκων. 
• Διαφορές στις άτυπες μορφές διδασκαλίας 
• Παραδείγματα στο αντικείμενο των Γεωεπιστημών. 

 

Ανοιχτή επιστήμη - Ένα διαθεματικό και διεπιστημονικό εργαλείο Δια Βίου Μάθησης. 
• Ορισμοί - έννοιες - στόχοι. 
• Πρακτικές και εργαλεία σχεδιασμού για Open Science δραστηριότητες. 
• Καλλιέργεια «ανοικτής» κουλτούρας στην εκπαίδευση και στην έρευνα. 
• Open Science Projects με έμφαση στις Γεωεπιστήμες και την κοινωνία - 

 
Φροντιστηριακές ασκήσεις & Εργαστήρια 

• Σχεδιασμός & υλοποίηση Διδασκαλίας-Σχέδια μαθήματος 

• Σχεδιασμός Αξιολόγησης Διδασκαλίας 

• Σχεδιασμός-Οργάνωση-Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας 
• Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διδασκαλίας στην τάξη 

 

Μικροδιδασκαλία 
Οι φοιτητής και φοιτήτριες παρουσιάζουν σε χρόνο 15 λεπτών ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
μαθήματος, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι, το περιεχόμενο και οι 
δραστηριότητες τις οποίες εντάσσουν σε αυτό σε συγκεκριμένο θέμα που τους δίδεται εκ 
των προτέρων και το οποίο αντιστοιχεί το οποίο εντάσσεται σε μια ευρύτερη θεματική 
ενότητα, ενός κεφαλαίου, ενός βιβλίου μιας τάξης. Με βάση το σχέδιο προετοιμάζουν στην 
συνέχεια  ένα  πλήρες  μάθημα  45  λεπτών.  Το  ολοκληρωμένο  σχέδιο  μαθήματος 
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παρουσιάζεται στο αμφιθέατρο σε ολομέλεια και σε εθελοντικό κοινό, ενώ το μάθημα 
παρουσιάζεται και αξιολογείται σε μια από τις σχολικές τάξεις όπου γίνεται η πρακτική 
άσκηση των φοιτητών. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με Πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 
Χρήση διαφανειών PowerPoint. 

 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

 

Χρήση πλατφόρμας Open eClass για τις ενδιάμεσες 
αξιολογήσεις και διανομή διδακτικού υλικού. 
 

Μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ: Χρήση κατά την 
διδασκαλία Applets & Animations που βοηθούν την 
κατανόηση. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

13  

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας / Άσκηση σε 
μικρότερες ομάδες 

26  

Αυτοτελής Μελέτη / 
συγγραφή εργασίας 

22  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

• Γραπτή τελική εξέταση (50%) 

• Ενδιάμεση προφορική εξέταση (διαμορφωτικού 
χαρακτήρα (15%) 

• Εργαστηριακή Εργασία με δημόσια παρουσίαση 
στο αμφιθέατρο (35%) 

 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• Φέρμελη, Γ., & Δερμιτζάκης, Μ. Δ. Διδακτική της Γεωλογίας και των Περιβαλλοντικών 

Επιστημών. Εκδόσεις Κοράλι - Γκέλμπεσης Γιώργος, Αθήνα, 2008. 

• Παπανικολάου, Δ.Ι. Σιδέρης, Χ.Ι. Γεωλογία η Επιστήμη της Γης. Εκδόσεις Πατάκης, 2020. 
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• Παυλίδης, Σ., Χατζηπέτρος, Α. Γεωσύστημα «Γαία». Κατανοώντας την δομή και την 
λειτουργία του Πλανήτη μας. Έκδοση 1η, LIBERAL BOOKS, 2018. 

• Κοκκοτας, Π. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα 

1998 

• Χαλκιά, Κ. Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες, α΄ & β’ τόμοι, Πατάκης, 2010. 

• Καριώτογλου, Π. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών, γράφημα, 2006. 

• Ματσαγκούρας Γ. α). Θεωρία της Διδασκαλίας: Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο 
Στοχαστοκριτικής Ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg, 2000.β). Στρατηγικές Διδασκαλίας Η Κριτική 
Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg, 2002. γ). Η Εξέλιξη της Διδακτικής: 
Επιστημολογική Θεώρηση. Αθήνα: Gutenberg, 1995. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02606 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο, 3ο, 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική της Φυσικής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Φροντιστήριο 1  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02606/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί μάθημα ελεύθερης επιλογής με σκοπό να εξοικειωθούν οι φοιτητές με βασικές 
έννοιες της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και της Διδακτικής της Φυσικής. Επιπλέον, στοχεύει 
στην εξοικείωσή τους με την επιστημονική μεθοδολογία, ώστε να γίνουν ικανοί να μαθαίνουν μόνοι 
τους, στην υιοθέτηση της επιστημονικής νοοτροπίας αλλά και στην κατανόηση της ιδέας ότι η γνώση 
είναι προϊόν συνεργατικής προσπάθειας. Αποσκοπεί ακόμη την ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού του 
θεωρητικού υπόβαθρου της Διδακτικής (μοντέλα διδασκαλίας, ιδέες μαθητών, κλπ), ώστε να 
μπορούν να τις εφαρμόσουν για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διδασκαλιών στην 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει από τις ενότητες: 
 

✓ Εγγραμματισμός στις Φυσικές επιστήμες. 
✓ Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. 

✓ Η γνώση στη Φυσική και η Διδακτική Πράξη. 
✓ Οι ιδέες των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου. 
✓ Θεωρίες Μάθησης με έμφαση στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών 
✓ Μοντέλα διδασκαλίας για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02606/
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✓ Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

✓ Διδακτικά εργαλεία για την διδασκαλία των Φυσικών επιστημών 
✓ Σχεδιασμός & υλοποίηση διδακτικών / εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα ποικίλα 

γνωστικά πεδία της Φυσικής που διδάσκονται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης 
✓ Αξιολόγηση διδακτικών δραστηριοτήτων /σεναρίων διδασκαλίας. 

 

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : 
 

▪ Να κατανοούν έννοιες όπως ο επιστημονικός εγραμματισμός και να τις αναγνωρίζουν στους 
σκοπούς και στους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων της Φυσικής. 

▪ Να αξιοποιούν τεχνικές ανίχνευσης και αναδόμησης των ιδεών των μαθητών/τριών για 
έννοιες της Φυσικής. 

▪ Να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες από το διαδίκτυο προκειμένου να 
χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό για την κατανόηση φυσικών διεργασιών. 

▪ Να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν διδασκαλίες στο μάθημα της Φυσικής 
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας, τα κατάλληλα μοντέλα 
διδασκαλίας καθώς και σύγχρονα εκπαιδευτικά λογισμικά. 

▪ Να παρουσιάζουν θέματα της φυσικής σε ακροατήρια διαφόρων επιπέδων σε ό,τι αφορά 
την γνώση Φυσικής. 

▪ Να εξηγούν τη σημασία των πηγών μάθησης στη σχολική πράξη. 
▪ Να συγκρίνουν τα προτεινόμενα διδακτικά μοντέλα και να επιλέγουν το καταλληλότερο για 

κάθε περίπτωση. 
▪ Να σχεδιάζουν για τη σχολική τάξη project, χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιστημονικές 

διαδικασίες. 
▪ Να συνδυάζουν διαφορετικές μεθόδους της σύγχρονης Διδακτικής της Φυσικής προκειμένου 

να διδάξουν έννοιες, φαινόμενα, πειράματα και ερμηνείες φυσικών φαινομένων. 

▪ Να αξιολογούν τα αποτελέσματα μιας διδακτικής πρότασης. 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Σημασία της κατανόησης των Φυσικών Επιστημών για τον πολίτη 

• Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. 

• Η γνώση στη Φυσική και η Διδακτική Πράξη. 

• Οι ιδέες των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου. 

• Θεωρίες Μάθησης για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 
• Μοντέλα Διδασκαλίας για τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών των Φυσικών 

Επιστημών. 



393  

• Διδακτικά εργαλεία για την διδασκαλία των Φυσικών επιστημών. 

• Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου. 

• Σχεδιασμός & υλοποίηση διδακτικών / εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα 
ποικίλα γνωστικά πεδία της Φυσικής που διδάσκονται στις διάφορες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης 

• Συσχέτιση των Φυσικών Επιστημών με τις άλλες επιστήμες / Διεπιστημονικότητα 

• Αξιολόγηση διδακτικών δραστηριοτήτων 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 
Χρήση διαφανειών σε PowerPoint. 

 
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

Χρήση πλατφόρμας Open eClass. 

Προσομοιώσεις φαινομένων σε Mathematica και Matlab. 
 

Μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ: Χρήση κατά την 
διδασκαλία Physics Applets & Shockwave Animations που 
βοηθούν την κατανόηση. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

13  

Αυτοτελής Μελέτη 48  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) 

Προφορικές εξετάσεις (όπου απαιτείται). 

Σημείωση: Δυνατότητα ανάληψης εργασίας: Η εργασία 
αναφέρεται στην δημιουργία μιας διδακτικής παρέμβασης 
για ένα θέμα Φυσικής επιλέγοντας το μαθησιακό μοντέλο 
που θεωρείται καταλληλότερο. Για την δημιουργία της οι 
φοιτητές λαμβάνουν υπόψιν τους τις ενναλακτικές ιδέες των 
μαθητών στο σχετικό θέμα, επιλέγουν τα απαραίτητα 
πειράματα ‘η/και το υλικό προσομοίωσης ή οπτικοποίησης, 
ετοιμάζουν τα φύλλα εργασίας και προτείνουν τρόπο 
αξιολόγηση δομώντας τελικά ένα πλήρες διδακτικό σενάριο. 
Η εργασία τους παρουσιάζεται ενώπιον των συναδέλφων 
τους. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

1. Ραβάνης, Κ. Εισαγωγή στη Διδακτική και τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2016. 

2. Ευαγόρου, Μ., Αβραμίδου, Λ. Θεωρητικές και Διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές 

Επιστήμες. Εκδόσεις Διάδραση, 2012. 

3. Χαλκιά, Κρ. : Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες. Θεωρητικά ζητήματα, 

προβληματισμοί, προτάσεις. Τόμοι Α & Β. Εκδόσεις Πατάκη, 2010. 

4. Matthews, M. R. Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες. Ο ρόλος της Ιστορίας και της 

Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

Επιστημονική Επιμέλεια και εισαγωγή: Φανή Σερόγλου. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2007. 

5. Καριώτογλου, Π. Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών. 

Εκδόσεις Γράφημα, 2006 

6. Κολιόπουλος, Δ. Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών. Η συγκρότηση της 

σχολικής γνώσης, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2006. 

7. Σέρογλου, Φ. Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη, εκδ. Επίκεντρο, 

2006. 

8. Χαλκιά, Κ. Το Ηλιακό Σύστημα μέσα στο Σύμπαν - Η διαδρομή από την 

επιστημονική στη σχολική γνώση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006. 

9. Κώτσης, Κ. Διδασκαλία της Φυσικής και Πείραμα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2005 

10. Κολιόπουλος, Δ. Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών, 

εκδόσεις Μεταίχμιο, 2005. 

11. Μίχας Π. Η διδακτική της Οπτικής μέσα από μια Διαχρονική Ματιά, εκδόσεις 
Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, 2005. 

12. Κόκκοτας, Π.Β. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος ΙΙ. Σύγχρονες 

προσεγγίσεις στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 5η έκδοση βελτιωμένη, 

Αθήνα 2004. 

13. Charpak, G. Μαθητές Ερευνητές και Πολίτες. Μια πρωτοποριακή διδασκαλία των 
επιστημών. Μετάφραση: Μήτσικα Ε., Τσικρίκας Ν. Εκδόσεις Σαβάλλας, 2003. 

14. Κουμαράς, Π. Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της φυσικής, εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη, 2002. 

15. Driver, R., Squire,s A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. Οικοδομώντας τις έννοιες 

των Φυσικών Επιστημών- Μια Παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών 

(επιμέλεια Π. Κόκκοτας, μετάφραση Μ. Χατζή), εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος Δαρδανός, 

1998. 

16. Leimegnan, G., & Weil-Barais, A. Η οικοδόμηση των εννοιών στη φυσική. Επιμέλεια 

- μετάφραση Ν. Δαπόντες, Α. Δημητρακοπούλου, εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ-Γιώργος 

Δαρδανός 1997. 

17. Sutton, C. Οι λέξεις, οι Φυσικές Επιστήμες και η μάθηση. Επιμέλεια Π. Κόκκοτας, 

μετάφραση. Μ. Κασούτας, Δ. Λαθούρης, εκδ. Τυπωθήτω, 1997. 

18. Σταυρίδου Ε. Μοντέλα Φυσικών Επιστημών και διαδικασίες μάθησης, εκδ. 

Σαββάλας, 1995. 

19. Κουλαιδής Β. (Επιμ.) Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου, εκδ. Gutenberg, 1994. 
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20. Driver, R., Guesne, E., Tibergien, A. Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες,. 

Μετάφραση Κρητικός Θ, Σπηλιωτοπούλου - Παπαντωνίου Β, Σταυρόπουλος Α. εκδ. 

Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Τροχαλία, 1993. 

21. Κολιόπουλος Δ. (επιμέλεια) Η πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών 
στην Ελλάδα, εκδόσεις Πνευματικού, 1993. 

22. Πατάπης, Σ. Μεθοδολογία διδασκαλίας της Φυσικής, εκδ. Συμμετρία, 1993. 
23. Arons A. Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής. Μετάφραση : A. Βαλαδάκης, εκδ. 

Τροχαλία, 1992. 
24. Τσαπαρλής, Γ. Θέματα Διδακτικής Φυσικής και Χημείας στη μέση εκπαίδευση, εκδ. 

Γρηγόρη, Αθήνα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02607 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο, 4ο, 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική της Χημείας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Φροντιστήριο 1  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02607/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί μάθημα ελεύθερης επιλογής με σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε 
θέματα διδασκαλίας και μάθησης της Χημείας ώστε να καταρτιστούν σε βάθος και παράλληλα να 
προσανατολιστούν στην επιστημονική έρευνα στο πεδίο της Διδακτικής της Χημείας. 

 
Η ύλη είναι χωρισμένη στις εξής ενότητες: 

 

• Θεωρίες μάθησης στη Διδακτική της Χημείας 

• Θεωρίες Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 

• Η Χημεία ως γνωστικό αντικείμενο 

• Διδασκαλία της Χημείας 

• Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις 

• Σενάρια διδασκαλίας. 

 
Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02607/
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▪ κατανοούν σε βάθος τις βασικές έννοιες της Διδακτικής της Χημείας. 
▪ κατανοούν ότι η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία 

όπου οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου και της μοντελοποίησης παίζουν 
καθοριστικό ρόλο. 

▪ γνωρίζουν την βιβλιογραφία σε θέματα σχετικά με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 
στην περιοχή της Χημείας. 
ορίσουν τί είναι ένα μοντέλο και πως συντελείται η μοντελοποίηση. 

▪ περιγράψουν τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου, καθώς και να αναφέρουν 
παραδείγματα από την εφαρμογή της στην Χημεία. 

▪ σχεδιάσουν μια σύγχρονη διδακτική παρέμβαση πειραματικού τύπου που θα λαμβάνει 
υπόψη σύγχρονες θεωρίες μάθησης, θα αξιοποιεί την μοντελοποίηση, καθώς και τις ΤΠΕ 
στην διδακτική πράξη. 

▪ κρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικά διδακτικά μοντέλα. 
▪ συγκρίνουν τις διαφορετικές θεωρίες μάθησης και να εντοπίζουν τις ομοιότητες, τις 

διαφορές αλλά και τις πιθανές διασυνδέσεις τους. 
▪ γνωρίζουν την σημασία της αξιολόγησης αλλά και πως να αξιολογήσουν μιας συγκεκριμένη 

διδακτική παρέμβαση. 

Βασισμένη Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Θεωρίες μάθησης στη Διδακτική της Χημείας 

A. Συμπεριφορισμός και εποικοδομισμός, Piaget, Vygotsky, Ausubel, μοντέλο επεξεργασίας 

πληροφοριών, εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, εννοιολογική αλλαγή. 

B. Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τις χημικές έννοιες (ατομική και μοριακή δομή, 

καταστάσεις της ύλης, χημικές αντιδράσεις και χημικές εξισώσεις, χημική ισορροπία, οξέα 

και βάσεις, εξουδετέρωση, οξειδοαναγωγή). 

2. Θεωρίες Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 

Φύση των επιστημονικών εννοιών, επιστημονική/διερευνητική μέθοδος, μοντελοποίηση, 

πειραματική προσέγγιση και δημιουργικότητα. Η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών 

(ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση), τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, διατύπωση 

υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων, κ.λπ.), χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργικότητα. 

3. Η Χημεία ως γνωστικό αντικείμενο 

A. Η ιστορία της Χημείας ως πλαίσιο ανάλυσης και το σχήμα του Jensen. Τα τρία επίπεδα της 

Χημείας κατά Johnstone. 
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B. Μακροσκοπικό επίπεδο και δυσκολίες. 

C. Υπομικροσκοπικό επίπεδο και δυσκολίες. 

D. Συμβολικό επίπεδο και δυσκολίες. 

E. Σύνδεση των τριών επιπέδων. 

4. Διδασκαλία της Χημείας 

A. Προγράμματα σπουδών Χημείας. 

B. Διδακτικές προσεγγίσεις (εφαρμογές θεωριών μάθησης στη διδασκαλία της Χημείας, 

αναλογίες, χάρτες εννοιών, λύση προβλημάτων, διερευνητική προσέγγιση). 

C. Αξιολόγηση της διδασκαλίας και των μαθητών στη Χημεία (διδακτικοί στόχοι - ταξινομία, 

ανώτερης τάξεως γνωστικές ικανότητες). 

5. Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις. 

6. Σενάρια διδασκαλίας. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

Χρήση διαφανειών σε PowerPoint. 

Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

Χρήση πλατφόρμας Open eClass. 

Μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ: Χρήση κατά την 
διδασκαλία Physics Applets & Shockwave Animations που 
βοηθούν την κατανόηση. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Μελέτη Βιβλιογραφίας σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

13  

Αυτοτελής Μελέτη 48  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική  Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) 

Προφορικές εξετάσεις (όπου απαιτείται). 

Σημείωση: Δυνατότητα ανάληψης εργασίας: Οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν ένα θέμα Χημείας, επιλέγουν συνοδευτικό 



399  

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

υλικό προσομοιώσεων το οποίο εντάσσουν σ' ένα υποθετικό 
μάθημα με βάση το μαθησιακό μοντέλο, κάνουν μνεία στις 
ιδέες των μαθητών, οριοθετούν στόχους, και περιγράφουν 
ένα πλήρες διδακτικό σενάριο που περιλαμβάνει Φύλλο 
Εργασίας μαθητών, τρόπους αξιολόγησης μαθητών και τέλος 
παρουσιάζουν την εργασία τους. 

 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
1. Γιούρη – Τσοχατζή, Αικ., Μανουσάκης, Γ. Ε. Διδακτική της Χημείας. Εκδόσεις Ζήτη, 2000. 

2. Γιούρη – Τσοχατζή, Αικ. Σχολικά πειράματα χημείας από τη μακρο- στη μικροκλίμακα. Εκδόσεις 

Ζήτη, 2003. 

3. Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Διδακτική της Χημείας (Θέματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο). 

Γ. Τσαπαρλής, επιμελητής εκδόσεως, (Έκδοση στα πλαίσια των μαθημάτων του 

διαπανεπιστημιακού διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΔιΧηΝΕΤ. 

Ιωάννινα, 2000. 

4. Παπαγεωργίου, Γ. Κ. Στοιχεία Διδακτικής της Χημείας. Εκδόσεις Ζήτη, 1998. 

5. Μανουσάκης, Γ. Ε. Διδακτική της Χημείας. Εκδότες Κυριακίδη Αφοί, 1996. 

6. Ακρίβος, Π. Διδακτική της Χημείας. 

https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS335/ 

7. Σάλτα, Αικ. Διδακτική της Χημείας. ΔιΧηΝΕΤ, 2017018 

https://docplayer.gr/142286738-Didaktiki-tis-himeias.html 

https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS335/
https://docplayer.gr/142286738-Didaktiki-tis-himeias.html
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02611 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο, 4ο, 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεθοδολογία Έρευνας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Φροντιστήριο 1  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Ελεύθερης Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02611/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια 
για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση υψηλής ποιότητας επιστημονικών εργασιών στο χώρο των 
κοινωνικών επιστημών, με έμφαση στις επιστήμες της αγωγής. 

 
Μέσω των εργασιών που θα υλοποιήσουν, θα αποκτήσουν την ευθύνη επιλογής θέματος (μετά από 
συνεννόηση με το διδάσκοντα) και κατάρτισης ερευνητικών ερωτημάτων, συλλογής δεδομένων, 
ανάλυσης αλλά και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει οι 
συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών-εννοιών, η θεωρητική υποστήριξη και τεκμηρίωση 
τόσο των επιλογών όσο και των συμπερασμάτων καθώς και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων και 
μελλοντικών ερευνητικών προοπτικών. 

 

Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων και των φροντιστηρίων του μαθήματος, θα εξετάζονται, θα 
αναφέρονται και θα αναλύονται πιθανά θέματα εργασίας αλλά και πηγές δεδομένων. 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να: 

• επικαλούνται τις γνώσεις τους σχετικά με τις στρατηγικές και τα εργαλεία εκπαιδευτικής έρευνας 
(θα επιτευχθεί μέσω διαλέξεων, παρουσιάσεων), 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02611/
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• αναζητούν στοιχεία για την εκπαιδευτική έρευνα και να διαθέτουν πληροφοριακή παιδεία (θα 
επιτευχθεί μέσω μικρής έκτασης βιβλιογραφική έρευνα-2η εργασία), 

• εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην ανάλυση και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών ερευνών (θα 
επιτευχθεί μέσω α. της ανάλυσης ερευνητικού άρθρου-1η εργασία, β. το σχεδιασμό, λήψη και 
ανάλυση δεδομένων-3η εργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων-4η εργασία). 

Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Για την Επιστημονική Μέθοδο: Ιστορική Διαδρομή. Από τον επιστημονικό θετικισμό στον 
μεταθετικισμό 

• Για την Επιστημονική Μέθοδο: Μοναδική ή πολλαπλή; 

• Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας (Η φύση και η διαδικασία της κοινωνικής έρευνας, Στρατηγικές 
κοινωνικής έρευνας: Ποσοτική έρευνα και ποιοτική έρευνα, Το ερευνητικό σχέδιο / Κατάρτιση 
ερευνητικού σχεδίου) 

• Ερευνητικά ερωτήματα 

• Βασικά μέρη μίας δημοσιευμένης ερευνητικής εργασίας + Δραστηριότητα ανάλυσης 
ερευνητικού άρθρου 

• Ο προγραμματισμός του ερευνητικού εγχειρήματος και η διατύπωση ερωτημάτων 

• Η βιβλιογραφική επισκόπηση - ανασκόπηση 

• Ανάλυση μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης + Δραστηριότητα βιβλιογραφικής επισκόπησης 

• Βιβλιογραφίες – Σχολές βιβλιογραφικών αναφορών 

• Θέματα Δεοντολογίας 

• Αρχές/κανόνες δεοντολογίας για την εκπαιδευτική έρευνα με παιδιά 

• Οδηγός Έγκρισης Ερευνών 

• Η έννοια της μεταβλητής – Κατηγορίες 

• Περιγραφική Στατιστική – Στατιστικοί δείκτες 

• Διμεταβλητή ανάλυση – Πίνακας Συνάφειας / Έλεγχος x2 

• Χρήστη Λογισμικού Στατιστικής Ανάλυσης (JASP) 

• Διμεταβλητή Ανάλυση 

• Ποσοτική έρευνα (Φύση ποσοτικής έρευνας, Δείγμα – Δειγματοληψία, Εργαλεία Συλλογής 
Δεδομένων, Ερωτηματολόγιο) 
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• Ποιοτική έρευνα (Φύση ποιοτικής έρευνας, Δειγματοληψία, Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων, 
Συνέντευξη) 

• Στατιστικός έλεγχος t-test 

• Συσχέτιση – Correlation 

• Παλινδρόμηση – Regression 

• Cronbach α 

• Μέρη – Μορφή Τελικής Εργασίας 

• Ανάλυση συνεντεύξεων / Ανάλυση Περιεχομένου 

• Θεμελιωμένη Θεωρία 

• Atlas.ti: Λογισμικό Επεξεργασίας - Ανάλυσης Ποιοτικών Δεδομένων (CAQDAS) 

• Ανάλυση Περιεχομένου με το Atlas.ti 

• Υπέρβαση Διαχωρισμού Ποσοτική vs Ποιοτική 

• Μικτή Έρευνα 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις / Φροντιστήριο στο αμφιθέατρο. 

Εργαστηριακή εξάσκηση λογισμικών σε αίθουσα 

υπολογιστών ή με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Επίδειξη και χρήση λογισμικών ανάλυσης ποσοτικών (JASP) 
και ποιοτικών (Atlas.ti) δεδομένων. 

 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open eClass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 

13  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

13  

Αυτοτελής Μελέτη 35  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 
Το μάθημα αξιολογείται με τρεις (3) γραπτές εργασίες 
καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου, που θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του, καθώς και με την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της τελικής τους έρευνας 
(τελική, 4η εργασία). Ορισμένες από τις εργασίες 
υλοποιούνται ατομικά από κάθε φοιτητή/φοιτήτρια, άλλες 
ομαδικά από μικρές ομάδες φοιτητών/φοιτητριών. Οι 
ομάδες βρίσκονται σε διαρκή επαφή με το διδάσκοντα, για 
τον καθορισμό θέματος εργασίας καθώς και την υλοποίηση 
του ερευνητικού τους σχεδίου. Ως τελική εργασία, η κάθε 
ομάδα θα υλοποιήσει πλήρη έρευνα, στην οποία θα 

ακολουθήσει όλα τα ερευνητικά βήματα, από την 
καταγραφή ερευνητικών ερωτημάτων και ανάλυση της 
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 βιβλιογραφίας μέχρι την τελική παρουσίαση 
αποτελεσμάτων. 

 

Παρακάτω αναλύονται το είδος των επιμέρους εργασιών 
καθώς και το ποσοστό με το οποίο συμμετέχουν στον τελικό 
βαθμό του μαθήματος για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια. 

- Ανάλυση ερευνητικού άρθρου [20%] (ατομική εργασία). 
- Εκπόνηση βιβλιογραφικής έρευνας [20%] (ατομική 
εργασία). 
- Πλήρης έρευνα: Σχεδιασμός, λήψη, ανάλυση 
εκπαιδευτικών δεδομένων [40%] (ομαδική εργασία). 
- Παρουσίαση αποτελεσμάτων πλήρους έρευνας, συζήτηση, 
τεκμηρίωση [20%] (ομαδική εργασία). 

 

Σημείωση: Σε κάθε βήμα εργασιών, θα υπάρχει η 
κατάλληλη ανατροφοδότηση και αναστοχασμός κατά τη 
διάρκεια των διαλέξεων-εισηγήσεων, ώστε να ωφεληθούν 
συνολικά οι φοιτητές/φοιτήτριες από τις εργασίες των συν- 
φοιτητών τους. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
1. Bryman, A. Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας, Εκδόσεις Gutenberg, 2017. 
2. Gay, L.R., Mills, G.E. & Airasian, P. Εκπαιδευτική Έρευνα, Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι - 

Ανάλυση και εφαρμογές, Εκδόσεις Προπομπός, 2017. 
3. Creswell, W. J. Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, 2016. 

4. Robson, C. Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Εκδόσεις Gutenberg, 2010. 

5. Mertens, D. Έρευνα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και την Ψυχολογία, Εκδόσεις 

Μεταίχμιο, 2009. 

6. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, 2η έκδοση 
Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2008. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο, 4ο, 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Εργαστήριο 1  

Σύνολο 4  

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων / Ελεύθερης Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02602/ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των 
οργανικών ενώσεων μέσα από την παρουσίαση της δομής και της δραστικότητας τους καθώς 
και από την εξέταση των σημαντικότερων τάξεων των οργανικών ενώσεων. 

 
Ο φοιτητής και οι φοιτήτριες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε 
θέση: 

 

• να αναγνωρίζουν τις δομές των μορίων και τις βασικές αντιδράσεις της Οργανικής 
Χημείας. 

• να γνωρίζουν τη δομή και τις ιδιότητες (φυσικές και χημικές) των μελών των 
σπουδαιότερων ομόλογων σειρών της Οργανικής Χημείας 

• να γνωρίζουν την ονοματολογία των κυρίων τάξεων οργανικών ενώσεων 
• να γνωρίζουν τους μηχανισμούς των οργανικών αντιδράσεων. 
• να κατανοούν τις βασικές αρχές και τους κανόνες της Στερεοχημείας 
• να εφαρμόζουν συνδυαστικά τις κύριες φασματοσκοπικές τεχνικές για τη διαλεύκανση 

της δομής των απλών μορίων και τέλος 
• να προτείνουν αλληλουχίες αντιδράσεων για τη σύνθεση απλών οργανικών μορίων, 

σχεδιάζοντας την πλέον αποδοτική αλληλουχία χημικών αντιδράσεων 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02602/
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Γενικές Ικανότητες  

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

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

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

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Θεωρητικό μέρος 

 

• Οργανικές ενώσεις δομή και αντιδράσεις: Τρόπος σχηματισμού δεσμών στις ενώσεις του 
άνθρακα, η στερεοχημεία και οι κατηγορίες αντιδράσεων των οργανικών ενώσεων. 

• Αλκάνια: Δομή, δραστικότητα και χαρακτηριστική αντίδραση των αλκανίων (υποκατάσταση 
μέσω ελευθέρων ριζών). Κυκλοαλκάνια (δομή, ανάλυση διαμορφώσεων και αντιδράσεις). 

• Αλκένια: Δομή αλκενίων, μηχανισμός της αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης, 
αντιδράσεις απόσπασης (αφυδάτωση αλκοολών, αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων, 
μηχανισμοί Ε1, Ε2) 

• Αλκίνια: Δομή και δραστικότητα των αλκινίων. Κετο-ενολική ταυτομέρεια, οξύτητα των 
αλκινίων. 

• Συζυγή διένια: Δομή, δραστικότητα και αντιδράσεις των συζυγών διενίων (1,2- και 
1,4-προσθήκη). 

• Αρωματικές ενώσεις: Αρωματικός χαρακτήρας. Δομή βενζολίου και χαρακτηριστική 
αντίδραση (ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση) 

• Αλκυλαλογονίδια: Δομή και δραστικότητα των αλκυλαλογονιδίων. Αντιδράσεις 
πυρηνόφιλης υποκατάστασης (μηχανισμοί SN1 & SN2). 

• Αλκοόλες: Αντιδράσεις παρασκευής, φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκοολών. 
Μηχανισμοί χαρακτηριστικών αντιδράσεων. 

• Αιθέρες και εποξείδια: Αντιδράσεις παρασκευής και μηχανισμοί χαρακτηριστικών 
αντιδράσεων αιθέρων και εποξειδίων 

• Αλδεϋδες και κετόνες: Αντιδράσεις παρασκευής αλδεϋδών και κετονών, 
αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο. Δραστικότητα α-υδρογόνων και αντιδράσεις 
συμπυκνώσεως. 

• Οργανικά οξέα και παράγωγα τους: Αντιδράσεις παρασκευής και φυσικοχημικές ιδιότητες 
καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους (χλωρίδια, ανυδρίτες, εστέρες αμίδια) καθώς 
και οι φυσικοχημικές ιδιότητες τους 

• Αντιδράσεις παραγώγων των οξέων: Αντιδράσεις υποκαταστάσεως στο καρβονύλιο 

• Χαρακτηριστικές αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων: Μηχανισμοί χαρακτηριστικών 
αντιδράσεων (name reactions) πχ συμπύκνωση Claisen 

• Αμίνες: Βασικότητα αμινών, παρασκευές και χαρακτηριστικές αντιδράσεις των αμινών. 
 

Εργαστηριακό μέρος 
 

• Κανόνες ασφαλείας στο Χημικό Εργαστήριο. Χημικά αντιδραστήρια και εργαστηριακά 

σκεύη. 
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• Εργαστηριακές τεχνικές (Ανάδευση, Θέρμανση, Ψύξη, Δημιουργία κενού, Διήθηση, 

Φυγοκέντρηση, Ξήρανση, Ταυτοποίηση και Έλεγχος καθαρότητας). 

• Μέθοδοι καθαρισμού: α) Εισαγωγή στην εκχύλιση, β) Απλή απόσταξη, γ) Κλασματική 

απόσταξη, δ) Ανακρυστάλλωση, ε) Εισαγωγή στη χρωματογραφία. 

• Ανίχνευση Καρβονυλικών ομάδων. 

• Σύνθεση και ποιοτική ανίχνευση Αλκενίων. 

 

4.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με Πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 
Χρήση διαφανειών PowerPoint. 

Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

Χρήση πλατφόρμας Open eClass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Εργαστήριο 13  

Μελέτη προβλημάτων και 
συγγραφή εργαστηριακής 
άσκησης 

26  

Αυτοτελής Μελέτη 22  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : 

Οι φοιτητές βαθμολογούνται με βάση τις επιδόσεις τους στις 
γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (80%) και από τις 
εργαστηριακές ασκήσεις (20%). 

 

Σημείωση : Η επιτυχής επίδοση στις εξετάσεις των 
εργαστηριακών ασκήσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την κατοχύρωση του βαθμού της γραπτής τελικής 
εξέτασης 

 

 
5.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
5. Mc Murry, J. Οργανική Χημεία. Μετάφραση της 9ης αμερικανικής έκδοσης. Επιμέλεια: 

Ιουλία Σμόνου, Μανώλης Στρατάκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017. 
6. Wade, L.G., JR., Οργανική Χημεία, 7η Έκδοση Εκδόσεις Τζιόλα, 2012. 
7. Σπηλιόπουλος, I. Βασική οργανική χημεία. 1η έκδοση, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 2008. 
8. Carrey F. A. Organic Chemistry. Mc Graw-Hill, 2007. 
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9.  Βαλαβανίδης, A. Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων. Φασματοσκοπία υπερύθρου, 
πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματομετρίας μαζών, υπεριώδους-ορατού, Raman 
και ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού, Έκδοση Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα, 2006. 

10. Βάρβογλης, Α.Γ. Επίτομη οργανική χημεία, 1η έκδοση, Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε, 2005. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02616 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο, 3ο, 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 2 

Σύνολο 2  

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 
. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική (και αγγλική, όπου κριθεί απαραίτητο) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02616/ 

2.  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα  

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

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

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

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Mαθησιακά αποτελέσματα 
Να μπορούν οι διδασκόμενες/οι φοιτήτριες/ητές να εκφράζονται ελεύθερα και κριτικά 
πάνω σε παιδαγωγικά ζητήματα 
Να προβληματίζονται αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες της παιδαγωγικής 
διαδικασίας 
Να μπορούν να διασαφηνίσουν όρους των επιστημών της Αγωγής 
Να κατανοήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των παιδαγωγικών φαινομένων και τις αιτίες των 
διαφόρων παιδαγωγικών ζητημάτων 

Γενικές Ικανότητες  

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02616/
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Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΤΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και χρήση PPT στην 
τάξη καθώς και οπτικοακουστικού υλικού (video, talks, 
lecturesκτλ.) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 26  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ Ή 
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

24  

Σύνολο Μαθήματος 50  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γραπτή τελική εξέταση 

 
Μετάβαση από την Παιδαγωγική στις Επιστήμες της αγωγής. Εξέλιξη των επιστημών της 
αγωγής στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. Επιστημονικά εργαλεία και ερευνητικές 
προοπτικές. Παραδείγματα ερευνών, ποικίλοι παράγοντες που καθορίζουν την έρευνα, 
αναφορά σε σχετικά κείμενα, αναφορά σε πολύ-επιστημονικό χαρακτήρα του 
συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου και σε κύριες έννοιες. Επισκόπηση των 
παιδαγωγικών ρευμάτων και της σταδιακής τους εξέλιξης από τις αρχές του 20ού αιώνα 
έως τις μέρες μας (κίνημα Νέας Αγωγής, Dewey, Montessori, Freinet, Neil). Εξέλιξη της 
παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα και τα ζητήματα που απασχόλησαν τους Έλληνες 
παιδαγωγούς (Γληνός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
κριτική παιδαγωγική, διαπολιτισμική εκπαίδευση). 
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Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 
προσδιορισμένα, σαφή και προσβάσιμα από τις/τους 
φοιτήτριες/ητές μέσω της πλατφόρμας e-class. 

 

5.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• Ματσαγγούρας, Η. & Χατζηγεωργίου, Γ. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της παιδαγωγικής. 
Αθήνα: Gutenberg. 

• Παρασκευοπούλου-Κόλλια, Ε.-Ά. (2016). Διδάσκοντας φιλοσοφία σε μη φιλόσοφους. 
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

• Πυργιωτάκης, Ι. (2011). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Πεδίο. 

• Mialaret, G. (2011). Περί Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. Καλογιαννάκη, Π. & Καρράς, Κ. (επιμ.). 
Αθήνα: Gutenberg. 

• Mialaret, G. (2008). Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

• Bowles, S. &Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the 
Contradictions of Economic Life. New York: Basic Books. 

• Scheffler, I. (1960). The language of Education. Springfield, Illinois: Charles Thomas. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02613 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γνωστική Ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Εφαρμογές 3 2 
   

Σύνολο 3  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα εντάσσεται στον κύκλο των μαθημάτων υποδομής. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει: Μια 
εισαγωγική αναφορά στη γνωστική ψυχολογία και στο μοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών. 
Επιπλέον, η μελέτη των νευροψυχολογικών βάσεων της συμπεριφοράς συνδυάζεται με το 
αντικείμενο της γνωστικής ψυχολογίας. Ακόμα, ο φοιτητής καλείται να μελετήσει τα γνωστικά 
συστήματα του ανθρώπινου εγκεφάλου που εμπλέκονται στην οπτική και ακουστική αντίληψη, στην 
εκφορά και κατανόηση της γλώσσας, στη μνήμη, στη μάθηση στη σκέψη και τη διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων. Τελικός στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία και η βελτίωση των στρατηγικών 
μελέτης των μαθητών που διδάσκονται το μάθημα της πληροφορικής και η ανάπτυξη της κριτικής 
τους σκέψης. 
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• Γνωρίζει τις κυριότερες προσεγγίσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας και τις μεθοδολογικές 
τους εφαρμογές. 

• Γνωρίζει τον εντοπισμό των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών στον εγκέφαλο, των 
νευρωνικών τους συνδέσεων και των τρόπο που μπορεί να βελτιώσει τη συγκεκριμένη 
λειτουργία. 

• Χρησιμοποιεί το Μοντέλο Επεξεργασίας των πληροφοριών στην καθημερινή 
εκπαιδευτική πρακτική. 

• Γνωρίζει στρατηγικές και τεχνικές μάθησης απαραίτητες για την διδασκαλία του 
μαθήματος της πληροφορικής. 

• Να συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης με 
στόχο τη βελτίωση της κριτικής σκέψης και της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων σε 
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών με χρήση της απαραίτητης μεθοδολογίας 

• Λήψη αποφάσεων 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 

• Ατομική εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 

3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

• Οι κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας 

• Οπτική, ακουστική αντίληψη και προσοχή. 

• Μάθηση και Μνήμη 

• Εκφορά και κατανόηση της γλώσσας. 

• Σκέψη και διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 

• Στρατηγικές μελέτης προσαρμοσμένες στις γνωστικές δυνατότητες των μαθητών. 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως οι μεταγνωστικές ικανότητες, η τεχνική επίλυσης 

• προβλημάτων και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψεις σε μαθητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

4.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση βιντεοπροβολής κατά τη διδασκαλία 
Χρήση κατά την διδασκαλία Shockwave Animations που 
βοηθούν την κατανόηση. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και Ms Teams. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας  

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς καιοι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  Εξαμήνου  

Διαλέξεις 39  

Εργαστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 
και ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

2  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων της 
βιβλιογραφίας 

2  

Αυτοτελής Μελέτη 7  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 

50 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) ή/και 2 πρόοδοι (50% και 
50%) που περιλαμβάνουν: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Δημιουργία σχεδίων διδασκαλίας του 

μαθήματος της πληροφορικής σε τυπικά 
αναπτυσσόμενους μαθητές. 

 

5.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΠΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Γνωστική Ψυχολογία, Αναστασία Κωσταρίδου – Ευκλείδη, Πεδίο, 2011. 

 
Βασικές αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας, Michael W. Eysenck, επιμ. Ελένη Βασιλάκη, 

Gutenberg, 2010. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02619 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές 
βάσεις της Εκπαίδευσης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Εφαρμογές 3 2 
   

Σύνολο 3  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή εκπαίδευση και αγωγή. Ο στόχος του μαθήματος 
είναι η εκπαίδευση των φοιτητών όσον αφορά τη διασύνδεση της εγκεφαλικής 
δραστηριότητας με την εκπαιδευτική πρακτική. Η παρουσίαση, δηλαδή, των αρχών που ως 
στόχο έχουν τον επαναπρογραμματισμό των νευρώνων του εγκεφάλου με σκοπό την 
αποδοτικότερη κατανόηση και μελέτη του προς διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου. Οι 
θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν είναι: Εγκεφαλικές περιοχές που είναι υπεύθυνες 
για τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, παρουσίαση βασικών κανόνων εγκεφαλικής 
πλαστικότητας, λειτουργία του εγκεφάλου μέσα από ένα σύστημα προσδοκιών και 
ανταμοιβών, μηχανισμοί αυτορρύθμισης του εγκεφάλου, εκπαίδευση ως μορφή γνωστικής 
ενίσχυσης, κανόνες και συστήματα εκπαίδευσης μαθητών τυπικής ανάπτυξης, χρήση 
σύγχρονων ηλεκτροφυσιολογικών τεχνικών αξιολόγησης στην εκπαιδευτική έρευνα. 
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• Γνωρίζει τα στάδια εγκεφαλικής ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου. 
• Γνωρίζει τα βασικά Νευροψυχολογικά εργαλεία αξιολόγησης, διάγνωσης και 

αποκατάστασης. 
• Γνωρίζει τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες του ατόμου όπως, η μνήμη, η μάθηση, 

η προσοχή κ.α. 
• Γνωρίζει τις βασικές αρχές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης του εγκεφάλου. 
• Το ρυθμό ανάπτυξης των εγκεφαλικών περιοχών με σκοπό τη διαμόρφωση του 

μαθήματος σύμφωνα με τις γνωστικές δυνατότητες των μαθητών. 
• Γνωρίζει τις αρχές που ως στόχο έχουν τον επαναπρογραμματισμό των νευρώνων 

του εγκεφάλου με σκοπό την αποδοτικότερη κατανόηση και μελέτη του προς 
διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου. 

• Είναι εξοικειωμένος με τις επιστημονικές μεθόδους έρευνας της Νευροψυχολογίας. 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών με χρήση της απαραίτητης μεθοδολογίας 

• Λήψη αποφάσεων 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 

• Ατομική εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

• Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία 

• Νευροψυχολογικά εργαλεία αξιολόγησης (WISC – III, RSPM) 

• Ηλεκτροφυσιολογικές τεχνικές αξιολόγησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας. 

• Στάδια ανάπτυξης του εγκεφάλου σε επίπεδο φλοιού. 

• Νευροψυχολογικές θεωρίες για τη μνήμη του παιδιού και του εφήβου 

• Νευροψυχολογικές θεωρίες για τη μάθηση του παιδιού και του εφήβου 

• Νευροψυχολογικές θεωρίες για την προσοχή του παιδιού και του εφήβου 

• Νευροψυχολογικές θεωρίες για την αντίληψη του παιδιού και του εφήβου 

• Αρχές διδασκαλίας σύμφωνα με τις νευροψυχολογικές θεωρίες 

• Εγκεφαλική πλαστικότητα και δυνατότητες επαναπρογραμματισμού των νευρωνικών 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση βιντεοπροβολής κατά τη διδασκαλία 
Χρήση κατά την διδασκαλία Shockwave Animations που 
βοηθούν την κατανόηση. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
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 ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και Ms Teams. 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς καιοι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Εργαστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 
και ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

2  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων της 
βιβλιογραφίας 

2  

Αυτοτελής Μελέτη 7  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 

50 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) ή/και 2 πρόοδοι (50% και 
50%) που περιλαμβάνουν: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Δημιουργία σχεδίων διδασκαλίας του μαθήματος 

της πληροφορικής ανάλογα με τις αρχές της 
Νευροψυχολογίας. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

• Νευροψυχολογία- Εγκέφαλος και Συμπεριφορά, Martin G. Neil, Έλλην, 2012 

• Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά, Kandel, E.R., Schwatz, J.H., Jessell, T.M. 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02617 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο, 3ο, 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Φροντιστήριο 1  

Σύνολο 4  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-
02617/ 

 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02617/
https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02617/
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Το μάθημα εκκινεί από την νομική επιστήμη και πιο συγκεκριμένα από την εκπαιδευτική 
νομοθεσία, τόσο ως προς την Συνταγματική της διάσταση όσο και ως προς την εξειδίκευση 
της με τον κοινό νόμο. Αρχικά, θα επιχειρηθεί να γίνει κατανοητή η παιδεία ως κοινωνικό 
δικαίωμα αλλά και η ίδια η διάκριση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Στη 
συνέχεια θα επισημανθούν τα διαφορετικά άρθρα του Συντάγματος τα οποία αφορούν και 
προστατεύουν την παιδεία. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ιστορική αναδρομή στον θεσμό και 
την συνταγματική προστασία της παιδείας στην Ελλάδα. Ενώ, επίσης θα τεθεί το ζήτημα της 
ευρωπαϊκής προστασίας της παιδείας. Στη συνέχεια θα αναλυθεί σε αδρές γραμμές το 
υπάρχον νομικό πλαίσιο των διαφορετικών βαθμίδων. Στη συνέχεια θα τεθούν εξειδικευμένα 
ζητήματα, όπως το νομικό πλαίσιο του σχολικού εκφοβισμού και το ζήτημα της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης. 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• Γνωρίζει την συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην παιδεία 

• Γνωρίζει την διάκριση των δικαιωμάτων σε ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά 
• Γνωρίζει το νομικό πλαίσιο των διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης 
• Γνωρίζει την ιστορία της νομικής προστασίας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
• Γνωρίζει την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης 
• Γνωρίζει την νομική προστασία ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό 
• Γνωρίζει την κατοχύρωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και τα ζητήματα που 

ανακύπτουν ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
•  

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

• Αυτόνομη εργασία 

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λ.π. 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση βιντεοπροβολής κατά τη διδασκαλία 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και Ms Teams. 

• Εισαγωγή στην Έννοια των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων 

• Διάκριση των δικαιωμάτων σε ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά 

• Συνταγματική προστασία της παιδείας 

• Ιστορική αναδρομή της προστασίας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

• Ανάλυση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας στα διαφορετικές βαθμίδες 

• Ιδιωτική εκπαίδευση: Νομικό πλαίσιο και ειδικά ζητήματα 

• Σχολικός εκφοβισμός: Νομικό πλαίσιο και ηθικά ζητήματα 



419  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς καιοι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Φροντιστήριο 
Μελέτη περιπτώσεων 

13  

Αυτοτελής Μελέτη 48  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 

100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

• Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί, Πούλης Π., Αντ. Σάκκουλας, 2014 

• Ευρωπαϊκή Ένωση – Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Γκόβαρης Χρ. & Ρουσσάκης Ι., 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2008 

• Δίκαιο της παιδείας, Κουτούπα-Ρεγκάκου Ε. / Σκουρής Β., Αντ. Σάκκουλας, 2009 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ 
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
2ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02614 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: αίτια και 
παρεμβάσεις στα πλαίσια της σχολικής τάξης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Εφαρμογές 3 2 
   

Σύνολο 3  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή μάθηση και διδασκαλία. Το μάθημα εντάσσεται στον 

κύκλο της Ειδικής Διδακτικής. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η παροχή στο 

φοιτητή των γνώσεων που θα του επιτρέψουν να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Μαθησιακές 

Δυσκολίες παιδιών μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης και προκειμένου να προσαρμόζει τη 

διδασκαλία του στις διδακτικές ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών. Η ύλη του μαθήματος 

καλύπτει: Τις σύγχρονες Νευροψυχολογικές Προσεγγίσεις των αιτιών των Μαθησιακών Δυσκολιών. 

Επίσης, αποτελεί μία εισαγωγή στα διαγνωστικά κριτήρια των διαταραχών της ανάγνωσης, 

της γραφής, της ορθογραφίας και των αριθμητικών ικανοτήτων. Επιπρόσθετα εστιάζει στη Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα και στις κοινωνικοσυγκινησιακές διαταραχές. Επιπλέον, 
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παρέχει στους φοιτητές σχέδια διδασκαλίας και εξειδικευμένες πρακτικές παρέμβασης για παιδιά με 

Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Αναγνωρίζει τις Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης. 

• Γνωρίζει τις διαταραχές στην εγκεφαλική δραστηριότητα που ευθύνονται για τις Μαθησιακές 

Δυσκολίες. 

• Να αξιολογεί τις Μαθησιακές Δυσκολίες και να προσεγγίζει το μαθητή ανάλογα με τη 

Μαθησιακή Δυσκολία που εμφανίζει 

Να αναπτύσσει δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών με στόχο την καλύτερη διδασκαλία του 

μαθήματος της πληροφορικής σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών με χρήση της απαραίτητης μεθοδολογίας 

• Λήψη αποφάσεων 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 

• Ατομική εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

• Διαταραχές Μάθησης και Εγκεφαλική Δραστηριότητα 

• Ευφυΐα και Μαθησιακές Δυσκολίες 

• Δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και δυσαριθμησία: αιτιοπαθογένεση, 
συμπτωματολογία, τυπολογική ταξινόμηση και εκπαιδευτική παρέμβαση. 

• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα: αιτιοπαθογένεση, 
συμπτωματολογία, τυπολογική ταξινόμηση και εκπαιδευτική παρέμβαση. 

• Κοινωνικοσυγκινησιακές Διαταραχές: αιτιοπαθογένεση,συμπτωματολογία, 
τυπολογική ταξινόμηση και εκπαιδευτική παρέμβαση. 

• Η χρήση σύγχρονων ηλεκτροφυσιολογικών τεχνικών στον εντοπισμό των Μαθησιακών 
Δυσκολιών. 

• Προγράμματα παρέμβασης και διδασκαλίας του μαθήματος της πληροφορικές σε μαθητές 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Μαθησιακές Δυσκολίες. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση βιντεοπροβολής κατά τη διδασκαλία 
Χρήση κατά την διδασκαλία Shockwave Animations που 
βοηθούν την κατανόηση. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και Ms Teams 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Εργαστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 
και ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

2  

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων της 
βιβλιογραφίας 

3  

Αυτοτελής Μελέτη 6  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 

50 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) ή/και 2 πρόοδοι (50% και 
50%) που περιλαμβάνουν: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Δημιουργία σχεδίων διδασκαλίας του μαθήματος 

της πληροφορικής σε μαθητές ανάλογα με τη 
Μαθησιακή Δυσκολία που αντιμετωπίζουν. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
• Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών, Κοσμίδου, Μ.& Κωνσταντίνου, Μ. 

Παρισιάνου, 2011. 

• Ψυχοκοινωνικές - Κλινικές και Νευροψυχολογικές Παρεμβάσεις σε Άτομα με 

ΕιδικέςΑνάγκες, Επιμ. Ρήγα, A.B., Ζυγούρης, N.Χ., Gutenberg, 2017. 

• Ειδική Αγωγή Από την Έρευνα στη Διδακτική Πράξη, Παντελιάδου Σ. & Αργυρόπουλος 

Β., Πεδίο, 2011. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02620 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξελικτική Ψυχολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Εφαρμογές 3 2 
   

Σύνολο 3  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή εκπαίδευση και αγωγή. Η ύλη του μαθήματος 
καλύπτει: Τα αναπτυξιακά στάδια του ατόμου από τη βρεφική ηλικία έως την ύστερη ενήλικη 
ζωή. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην προγεννητική περίοδο, στη βρεφική ηλικία, στην 
προσχολική ηλικία, στη μέση παιδική ηλικία, στην εφηβεία, στην πρώιμη ενήλικη ζωή, στη 
μέση ενήλικη ζωή, στην ύστερη ενήλικη ζωή και στο τέλος της ζωής. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• Γνωρίζει τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης του εμβρύου σε γνωστικό και σωματικό 
επίπεδο 

• Γνωρίζει τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης του βρέφους σε γνωστικό, σωματικό, 
συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 

• Γνωρίζει τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής και μέσης 
παιδικής ηλικίας σε γνωστικό, σωματικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 
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• Γνωρίζει τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης των εφήβων σε σωματικό, γνωστικό, 
συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 

• Γνωρίζει τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης με στόχο διαμόρφωση του μαθήματος 
σύμφωνα με τις δυνατότητες των μαθητών. 

• Γνωρίζει τα εξελικτικά στάδια ανάπτυξης της πρώιμης, μέσης και ύστερης ενήλικης 
ζωής σε σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 

• Είναι εξοικειωμένος με τις επιστημονικές μεθόδους έρευνας της εξελικτικής 
ψυχολογίας. 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών με χρήση της απαραίτητης μεθοδολογίας 

• Λήψη αποφάσεων 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. 

• Ατομική εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Προγεννητική περίοδος 

• Στάδια ανάπτυξης στην βρεφική ηλικία 

• Στάδια ανάπτυξης στην παιδική ηλικία 

• Στάδια ανάπτυξης στην εφηβική ηλικία 

• Στάδια ανάπτυξης στην πρώιμη ενήλικη ζωή 

• Στάδια ανάπτυξης στη μέση ενήλικη ζωή 

• Στάδια ανάπτυξης στην ύστερη ενήλικη ζωή 

• Μοντέλα μάθησης και διδασκαλίας ανάλογα με το εξελικτική στάδιο του ατόμου 

• Επιστημονικές μέθοδοι έρευνας της Εξελικτικής Ψυχολογίας 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση βιντεοπροβολής κατά τη διδασκαλία 
Χρήση κατά την διδασκαλία Shockwave Animations που 
βοηθούν την κατανόηση. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και Ms Teams. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 Εργαστηριακές Ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 
και ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

4  

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς καιοι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων της 
βιβλιογραφίας 

2  

Αυτοτελής Μελέτη 5  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 

50 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) ή/και 2 πρόοδοι (50% και 
50%) που περιλαμβάνουν: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Δημιουργία σχεδίων διδασκαλίας του 

μαθήματος σε μαθητές ανάλογα με το εξελικτικό 
στάδιο των μαθητών. 

- Προσθετική ή/και Απαλλακτική εργασία. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

• Εξελικτική ψυχολογία - Ενιαίο, Feldman S. Robert - Μπεζεβέγκης Ηλίας (επιμ.) 

Εκδόσεις Gutenberg. 

• Η ανάπτυξη των παιδιών - Cole Sheila, Cole Michael - Βορριά Παναγιώτα, 

Μπαμπλέκου Ζωή, Παπαληγούρα Ζαϊρα (επιμ.), Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ 

Ο.Ε.(2011) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02605 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο, 3ο , 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Φροντιστήριο 1  

Σύνολο 4  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Ελεύθερης επιλογής, Απόκτησης δεξιοτήτων, Γενικού 
υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02605/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει στους φοιτητές τα βασικά στάδια εξέλιξης των 
Φυσικών Επιστημών από την αρχαία εποχή έως και σήμερα αλλά και να τα συνδέσει με την 
δομή και τις ανάγκες της κοινωνίας σε κάθε εποχή. Επίσης στοχεύει στην παρουσίαση της 
φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών. Πιο αναλυτικά, με το πέρας του μαθήματος, κάθε 
φοιτητής αναμένεται: 

 

• Να γνωρίζει την απαρχή των φυσικών επιστημών αλλά και το  πώς αυτές 
διαμορφώθηκαν κατά τους κλασικούς χρόνους, το Βυζάντιο και την Αναγέννηση. 

 

• Να κατανοεί την εξέλιξη των επιστημών από τον αρχαίο κόσμο έως σήμερα και το ρόλο 
των φιλοσοφικών ιδεών στην εξέλιξη των φυσικών επιστημών. 

 

• Να γνωρίζει το πώς και πότε συντελέστηκαν οι επιστημονικές επαναστάσεις (πρώτη και 
δεύτερη). 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02605/
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• Να μπορεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει τις σημαντικότερες σύγχρονες εξελίξεις στον 
τομέα των Φυσικών Επιστημών. 

 

• Να κατανοεί τις ρηξικέλευθες επιστημονικές ιδέες, την αποδοχή και την επίδρασή τους 
στην ανάπτυξη των Φυσικών Επιστημών και επίσης την επίδρασή τους στην τεχνολογική 
ανάπτυξη. 

 

• Να συνδυάσει τις εξελίξεις αυτές με τα κοινωνικά δεδομένα καθώς και τον αντίκτυπο που 
αυτές έχουν στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

• Να κατανοεί την αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα σε επιστήμη και τεχνολογία και τον 
τρόπο που η μία επηρεάζει και καθοδηγεί την άλλη 

 

• Να κατανοεί τη συμβολή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης στην ανάπτυξη της 
επιστήμης 

 

• Να γνωρίζει τα κύρια φιλοσοφικά ρεύματα που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες 
(Εμπειρισμός, Λογικός Θετικισμός, Ορθολογισμός, Σχετικισμός, Ρεαλισμός, Ιδεαλισμός) 

 

• Να κατανοεί τη διάκριση επιστήμης και ψευδο-επιστήμης καθώς και το πλαίσιο 
αξιολόγησης των επιστημονικών θεωριών (Επαγωγή, Διαψευσιοκρατία, το πρόβλημα του 
Ντυέμ) 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Α Μέρος 
1. Από τον κλασικό Εμπειρισμό στον Λογικό Θετικισμό (‘Κύκλος της Βιέννης’, 1920-30). 
2. Η μετάβαση στην ιστορικιστική στροφή της δεκαετίας του 1960. 
3. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της επιστημονικής έρευνας, οι στόχοι της, η σχέση της 
επιστημονικής γνώσης με τον κόσμο. Η διάκριση της επιστήμης από την μη-επιστήμη 
(«ψευδο»-επιστήμες). 
4. Η ιστορία των ιδεών γύρω από την ‘επιστημονική μέθοδο’. Επαγωγή. Διαψευσιοκρατία. 
5. Φιλοσοφικές οπτικές για την ‘αλλαγή’ και την ‘πρόοδο’ στην επιστήμη. Ορθολογισμός. 
Σχετικισμός. 
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6. Η διαμάχη επιστημονικού ρεαλισμού και αντι-ρεαλισμού. Η παρέμβαση στο εργαστήριο. 
Θεωρία και παρατήρηση. 
7. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ‘Ηπειρωτικής Φιλοσοφίας των Επιστημών’. 

 
Β’ Μέρος 
1. Ελληνική Αρχαιότητα. Η Αριστοτελική φυσική φιλοσοφία. 
2. Τα πρώτα Μεσαιωνικά Πανεπιστήμια. Οι Ευρωπαϊκές φυσικές επιστήμες στον Μεσαίωνα. 
3. Η ιστορία και η σημασία της ‘Επιστημονικής Επανάστασης’ του 16ου -17ου αιώνα στη 
Δύση. Επιστήμες και Διαφωτισμός. 
4. Στοιχεία ιστοριογραφίας: για την ιστορία της ιστορίας της επιστήμης. Η πολιτισμική και 
κοινωνική ιστορία των επιστημών. 
5. Από την Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης στις ‘Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας’. 
6. Η κοινωνιολογία της επιστημονικής γνώσης. Σύγχρονες διαμάχες για τις ‘Κοινωνικές 
Μελέτες της Επιστήμης’. ‘Φύλο και επιστήμη’. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ κατά την διδασκαλία. 
 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open eClass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Παρουσιάσεις Φοιτητών 13  

Μελέτη και ανάλυση 
σχετικής βιβλιογραφίας 

13  

Αυτοτελής Μελέτη, 
συγγραφή παρουσιάσεων 
και εργασίας 

35  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
100 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης σχετικά με τις γνώσεις 
που αποκτήθηκαν όσο και την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των φοιτητών. 

 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος δίνεται η 
δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν εργασία 
ή/και παρουσιάσεις στην τάξη. Η επιτυχής ενασχόληση 
με αυτές τις δραστηριότητες θα δίνει επιπλέον βαθμούς, 
οι οποίοι θα προσμετρούνται στην τελική βαθμολογία 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

1. Ladyman, J. Tι είναι η φιλοσοφία της επιστήμης. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
2015. 

2. Butterfield, H. Η καταγωγή της σύγχρονης επιστήμης 1300 – 1800. Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2010. 

3. Segre, E. Ιστορία της Φυσικής, τ.1 και τ.2. Εκδόσεις Δίαυλος, 1997. 
4. Heisenberg, W. Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science. Penguin 

Books, 2008. 
5. Maudlin, T. Philosophy of Physics: Space and Time. Princeton University Press, 2012. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02615 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο, 3Ο, 5Ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 2 

Σύνολο 2  

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
 

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική (και αγγλική, όπου κριθεί απαραίτητο) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι (προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02615/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 

που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02616/
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Στο μάθημα αυτό σκοπός είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και αρχές της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι η αναζήτηση της επιστημονικής αφετηρίας 

της εν λόγω επιστημονικής εξακτίνωσης της Κοινωνιολογίας (συστηματική παρουσίαση και κατανόηση των 

σημαντικότερων θέσεων, προτάσεων, εννοιών και επιχειρημάτων των θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν 

αναπτυχθεί στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο) και κυρίως η μελέτη των κοινωνικών ανισοτήτων που εμφανίζονται 

εντός του εκπαιδευτικού συστήματος. Μας ενδιαφέρει, επίσης, να μεταδώσουμε στις φοιτήτριες/ στους 

φοιτητές τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Αναλυτικότερα, εστιάζουμε στην 

κοινωνικοποίηση που συντελείται αναπόφευκτα μέσω της μάθησης και στην παγκόσμια και εγχώρια οικονομία 

που διαμορφώνει την εκπαιδευτική πράξη και δημιουργεί ρωγμές στο συμπαγή και συγκεντρωτικό χαρακτήρα 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν εάν και κατά πόσο η κοινωνική κινητικότητα και 

ανέλιξη ή η στασιμότητα μιας μαθήτριας/ενός μαθητή είναι άμεσα εξαρτώμενη από την κοινωνική 

διαστρωμάτωση της/του. Δίνεται βαρύτητα, επίσης, στο παιδαγωγικό ζεύγος (εκπαιδευτικός-μαθητής) και 

στους παράγοντες ή θεσμούς που το πλαισιώνουν (διοικητικές υπηρεσίες, γονείς). Γίνεται μνεία, τέλος, στην 

έννοια της Διαπολιτισμικότητας και της Πολυπολιτισμικότητας (ώστε να είναι (οι φοιτήτριες/φοιτητές) σε θέση 

να κατανοούν την ευρύτερη και επίκαιρη κοινωνική διάσταση διαφόρων εκπαιδευτικών ζητημάτων). 

 

 
Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: 

 

 
• θα είναι εξοικειωμένες/οι με τους όρους και τις βασικές επιστημονικές θεωρίες που επεξηγούν την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα και που αφορούν την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, 

• θα έχουν συνειδητοποιήσει τον σημαίνοντα ρόλο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης όσον αφορά την 

ανάλυση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την αιτιογενή εξήγησή τους (πολιτισμικό και μορφωτικό κεφάλαιο 

μαθητριών/των) και όσον αφορά την προσφορά ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση (στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης και της διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης). 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 

αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 

και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 

σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

 
 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 



432  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 
 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 26 

Εργασίες ατομικές ή 
ομαδικές (παρουσίαση 
στο πλαίσιο του 
μαθήματος) 

24 

  

Σύνολο Μαθήματος 50 
 

 
Θεωρητική μελέτη και προσέγγιση όρων και θεσμών που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως η 
κοινωνικοποίηση, η κοινωνική κινητικότητα, ο θεσμός του σχολείου, αλλά και η σχέση μεταξύ αυτού και της 
κοινωνίας, τόσο διεθνώς όσο και εντός της ελληνικής επικράτειας. Προσέγγιση και εννοιών, όπως είναι η 
αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίες. Σχέση μεταξύ επίδοσης και εγγενών ικανοτήτων των μαθητριών/μαθητών 
και παρουσίαση δομικών θεωριών της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης -Θεωρία πολιτισμικού κεφαλαίου 
(Bourdieu), Θεωρία γλωσσικών κωδίκων (Einstein) και Θεωρία της αντι-καταπιεστικής αγωγής (Freinet). 
Δομή και τρόπος λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

 
Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα, 

σαφή και προσβάσιμα από τις/τους φοιτήτριες/ητές μέσω της 

πλατφόρμας e-class. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

• Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική 
Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. 

• Παρασκευοπούλου-Κόλλια, Ε.-Ά. (2016). Διδάσκοντας Φιλοσοφία σε μη Φιλοσόφους. 
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

• Νικολάου, Σ.-Μ. (2006). Θεωρητικά ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: 
Gutenberg. 

• Νόβα-Καλτσούνη, Χρ. (2010). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΑΤΕΝΤΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02618 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο, 4ο, 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Πνευματική ιδιοκτησία και Βιομηχανικές Πατέντες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Φροντιστήριο 1  

Σύνολο 4  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02618/  

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα εκκινεί από την νομική επιστήμη και πιο συγκεκριμένα από τα αντικείμενα της 
Πνευματικής και της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Τα δύο αυτά βέβαια αντικείμενα 
προσαρμόζονται στις ανάγκες μίας σχολής Θετικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά 
με την βιομηχανική ιδιοκτησία, το μάθημα θα επικεντρωθεί στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 
στην ανάλυση της έννοιας της εφεύρεσης και της ευρεσιτεχνίας. Κρίνεται πως η γνώση της 
έννοιας αλλά και του τρόπου απόκτησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποτελεί καίριο 
κομμάτι γνώσης για τους φοιτητές μιας σχολής θετικών επιστημών καθώς αποτελεί γνώση που 
μπορεί να αποτελέσει αναγκαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον. Αναφορικά με το κομμάτι 
των πνευματικών δικαιωμάτων, η διδασκαλία θα έχει ουσιαστικά δύο άξονες. Ο πρώτος 
άξονας θα αφορά την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και στον 
ψηφιακό κόσμο. Ενώ, ο δεύτερος άξονας θα αφορά τις δυνατότητες για πραγματοποίηση 
έρευνας με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα του εκάστοτε δημιουργού και ερευνητή. 
Κρίνεται, αρχικά, ότι το διαδίκτυο αποτελεί επίκεντρο των σύγχρονων ερευνητικών και 
εργασιακών δραστηριοτήτων. Και επομένως απαιτείται η με κάθε τρόπο περιχαράκωση της 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02618/
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γνώσης των πνευματικών δικαιωμάτων που περικλείει. Ενώ, η ερευνητική δραστηριότητα 
περιλαμβάνει εξ’ ορισμού τη χρήση πνευματικών έργων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη 
γνώση του τρόπου προστασίας και σεβασμού τους. 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• Γνωρίζει την έννοια της ευρεσιτεχνίας. 
• Γνωρίζει τις προϋποθέσεις προστασίας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 
• Γνωρίζει τον τρόπο κτήσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

• Γνωρίζει την έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων. 
• Μπορεί να αναγνωρίσει τα πνευματικά έργα. 
• Γνωρίζει τα επί μέρους δικαιώματα που απορρέουν. 

Γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της προστασίας στον ψηφιακό κόσμο. 

 
 

 
 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Αυτόνομη εργασία 

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
•  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

 

• Εισαγωγή στην Έννοια της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

• Έννοια διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

• Προϋποθέσεις προστασίας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

• Τρόπος κτήσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

• Πρακτικά θέματα διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

• Έννοια πνευματικών δικαιωμάτων 

• Προϋποθέσεις προστασίας με πνευματικά δικαιώματα 

• Εξαιρέσεις από την προστασία 

• Πνευματικά δικαιώματα και έρευνα 

• Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο 

• Πρακτικά θέματα πνευματικών δικαιωμάτων 



436  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση βιντεοπροβολής κατά τη διδασκαλία 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και Ms Teams. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς καιοι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Φροντιστήριο 
Μελέτη περιπτώσεων 

13  

Αυτοτελής Μελέτη 48  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 

100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

• Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος, Π. Ν. Σάκκουλας, 2013 

• Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα, Διονυσία Καλλινίκου, Π. Ν. 

Σάκκουλας, 2021 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 02610 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο, 4ο , 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 

Φροντιστήριο 1  

Σύνολο 4  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Ελεύθερης επιλογής, Απόκτησης δεξιοτήτων, Γενικού 
υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (Προαιρετικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02610/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική χρήση νέων τεχνολογιών (Υ/Η, Διαδίκτυο, projectors, διαδραστικοί πίνακες 
κλπ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: 

 

• χρησιμοποιεί προσομοιώσεις και πολυμέσα για την διδασκαλία προχωρημένων εννοιών 
 

• χρησιμοποιεί λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων και παρουσιάσεων 
 

• χρησιμοποιεί λογισμικό εκτέλεσης αναλυτικών υπολογισμών σε προβλήματα φυσικής 
 

• χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το διαδίκτυο στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 

• δημιουργεί και να αναρτά μαθήματα στον Παγκόσμιο Ιστό. 

Γενικές Ικανότητες 

http://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-02610/
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
• Σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Δομή εκπαιδευτικού 
σεναρίου με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ΤΠΕ. 
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Παρουσίαση της 
γνωστικής ψηφιακής ταξινομίας του Bloom. Ένταξη της ταξινομίας σε διδακτικές / 
μαθησιακές δραστηριότητες με την υποστήριξη της τεχνολογίας. 

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη ΤΠΕ 
• Ιστοεξερεύνηση. Οι ιστοεξερευνήσεις ως ερμηνευτικά εργαλεία: Στοχοθετημένη 
διερεύνηση στο Διαδίκτυο. 

• Πλαίσιο αξιολόγησης ιστοεξερεύνησης. παιδαγωγικό, λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο. 
• Εννοιολογική χαρτογράφηση. Η εννοιολογική χαρτογράφηση ως εργαλείο σημασιολογικής 
οργάνωσης. 
• Πλαίσιο αξιολόγησης εννοιολογικής χαρτογράφησης. Εννοιολογικός χάρτης, έννοιες, 
διασυνδέσεις, περιγραφή, αποτελεσματικότητα, διάταξη. 
• Εμπλουτισμένα εγχειρίδια και αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων 
• Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων και εθνικό αποθετήριο μαθησιακών 
αντικειμένων. Ψηφιακό σχολείο, διαδραστικά βιβλία, αποθετήριο, εθνικός συσσωρευτής. 
Εμπλουτισμένα εγχειρίδια και αποθετήρια 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ κατά την διδασκαλία. 
 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open eClass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 39  

Παρουσιάσεις Φοιτητών 13  

Μελέτη και ανάλυση 
σχετικής βιβλιογραφίας 

13  

Αυτοτελής Μελέτη, 
συγγραφή παρουσιάσεων 
και εργασίας 

35  

Σύνολο Μαθήματος 100  
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 (25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα 
ανατίθενται περιοδικά κάποια πρότζεκτ στους φοιτητές 
ή/και εκπόνηση εργασίας. Η επιτυχής ενασχόληση με αυτά 
θα αρκεί για να διαμορφωθεί η βαθμολογία αυτών. 

 

Εναλλακτικά θα μπορεί να γίνει τελική εξέταση (είτε γραπτή 
είτε προφορική) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 

1. Roblyer, D.M., Doering, H.A. Εκπαιδευτική τεχνολογία και διδασκαλία. Εκδόσεις 
Μαρία Παρίκου & ΣΙΑ, 2014. 

2. Depover, C., Karsenti, Th., Κόμης, B. Διδασκαλία με χρήση της τεχνολογίας: 
προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010. 

3. Μικρόπουλος, T., Μπέλλου, I. Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, 2010. 

4. Σοφός, A. Αποδοτική διδασκαλία με τη χρήση μέσων. Εκδόσεις Γρηγόρη, 2010. 
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