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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

• ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 
ΣΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Α1Τ EΞAMHNO ΠΟΤΔΩΝ 1
Ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ  
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  5 5  

   
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 
--- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME244/ 

 

 

• ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
• Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

• Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

• Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο Γξακκηθή Άιγεβξα θαη Δηαθξηηά 

Μαζεκαηηθά, παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/θνηηεηέο λα 

αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο  ηνπο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα, 

- Γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Γξακκηθήο Άιγεβξαο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ Δηαλπζκαηηθνύ Φώξνπ (γξακκηθή εμάξηεζε-αλεμαξηεζία, βάζε, 

δηάζηαζε), θαζώο θαη ηνπ Φώξνπ Εζσηεξηθνύ Γηλνκέλνπ (θαζεηόηεηα, 

νξζνγσληόηεηα). 

- Γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο ησλ Πηλάθσλ 
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(Πξαγκαηηθώλ ή Μηγαδηθώλ αξηζκώλ), ησλ Οξηδνπζώλ, ησλ Γξακκηθώλ 

Μεηαζρεκαηηζκώλ θαη ησλ Φαξαθηεξηζηηθώλ κεγεζώλ πηλάθσλ. 

- Σπλδπάδνπλ βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο κε απηέο ηνπ Δηαλπζκαηηθνύ Φώξνπ 

θαη ηεο ζεσξίαο ησλ Πηλάθσλ. 

- Φξεζηκνπνηνύλ θαη εθαξκόδνπλ ηελ ζεσξία ησλ Πηλάθσλ, ζηελ δηαπίζησζε ηεο 

γξακκηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ δηαλπζκάησλ ελόο δ. ρώξνπ, ζηελ επίιπζε 

Γξακκηθώλ Σπζηεκάησλ, ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ Γξακκηθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ 

θαη ζηελ Δηαγσληνπνίεζε. 

- Φξεζηκνπνηνύλ θαη εθαξκόδνπλ ηελ ζεσξία ησλ Πηλάθσλ, ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ παξαγσγήο (πξνζδηνξηζκόο ηεο γξακκήο παξαγσγήο ζε 

βηνκεραλία)θαη δηνίθεζεο ηεο παξαγσγήο.   

- Πξνζδηνξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ην είδνο ησλ θσληθώλ ηνκώλ ζην επίπεδν θαη 

ησλ επηθαλεηώλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρώξν κε ηελ ρξήζε ησλ ηεξαγνληθώλ κνξθώλ 

ζπκκεηξηθώλ πηλάθσλ.   

- Εθαξκόδνπλ ηελ Γξακκηθή Άιγεβξα ζηελ πεξηγξαθή θαη κνληεινπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θπζηθώλ ζπζηεκάησλ ή θαηλνκέλσλ, κε καζεκαηηθνύο όξνπο θαη 

εμηζώζεηο.  

- Γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ Δηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ.  

- Εμνηθεηώλνληαη θαη εθαξκόδνπλ δύν βαζηθά ινγηζκηθά παθέηα  Mathematica, 

MatLab ζε ππνινγηζηηθά ζέκαηα ηεο γξακκηθήο άιγεβξαο. 

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο Γξακκηθή Άιγεβξα θαη Δηαθξηηά 

Μαζεκαηηθά παξέρεη ζηελ/ζηνλ θνηηήηξηα/θνηηεηή ηε δπλαηόηεηα: 

- λα νξγαλώλεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γλώζε πνπ απνθηά ζηελ επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ 

- λα θαηαλνεί θαη λα ζπλνςίδεη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζηνπο αληίζηνηρνπο 

καζεκαηηθνύο ηνκείο. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
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Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
Διαιςκθτικι και ενορατικι άποψθ μακθματικϊν εννοιϊν και μεκόδων 

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Κύξηνο ζθνπόο απηνύ ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηελ/ηνλ θνηηήηξηα/θνηηεηή 

κε ηελ απαξαίηεηε θαη αλαγθαία «γιώζζα», γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη, 

εξκελεύζεη, αμηνινγήζεη αιιά θαη λα πεξηγξάςεη ηόζν ηηο έλλνηεο, όζν θαη ηα 

θαηλόκελα πνπ ζα αληηκεησπίζεη ζηελ ύιε ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο θαη ηαπηόρξνλα λα επηιύζεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα 

ζηελ επηζηήκε ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Δηνίθεζεο. Επηπιένλ, ην κάζεκα 

απηό ζηνρεύεη ζηελ εμνηθείσζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/θνηηήηξηαο κε ηα βαζηθά 

καζεκαηηθά Λνγηζκηθά Mathematica θαη MatLab ηα νπνία θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζε 

κηα πιεζώξα καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.  

 

Σηα πξώηα ζηάδηα νη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο επαλεπηζθέπηνληαη ην αληηκεηαζεηηθό 

ζώκα ησλ Πξαγκαηηθώλ Αξηζκώλ θαη κειεηνύλ ηηο βαζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ζπλόινπ 

ησλ Μηγαδηθώλ Αξηζκώλ.  

Σηε ζπλέρεηα ε/ν θνηηήηξηα/θνηηεηήο εμνηθεηώλεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ Πίλαθα θαη 

ησλ εθαξκνγώλ ηνπ ζε θπζηθά καζεκαηηθά πξόηππα θαη ζηελ επηζηήκε ηνπ 

Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Δηνίθεζεο. Αθνινπζεί κία ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο 

Άιγεβξαο ησλ Πηλάθσλ θαη ησλ βαζηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ. Σηελ ζπλέρεηα ε ζεσξία 

ησλ πηλάθσλ εληάζζεηαη κέζα ζηελ γεληθόηεξε ζεσξία ηνπ Δηαλπζκαηηθνύ Φώξνπ, 

ηεο νπνίαο θαη απνηειεί βαζηθό παξάδεηγκα. Μειεηώληαη βαζηθά παξαδείγκαηα 

(ρώξνο ησλ δηαλπζκάησλ ηνπ επηπέδνπ, ζεκεηαθόο ρώξνο, R
2
, θιπ) θαη ζηελ 

ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ν Φώξνο Εζσηεξηθνύ Γηλνκέλνπ (νξζνγσληόηεηα - 

θαζεηόηεηα).  

Γίλεηαη κειέηε ησλ Γξακκηθώλ Μεηαζρεκαηηζκώλ θαη ησλ Φαξαθηεξηζηηθώλ 

κεγεζώλ ηνπο, όπνπ νη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζεσξήκαηα ηεο 

Γξακκηθήο Άιγεβξαο θαη καζαίλνπλ λα ηα εθαξκόδνπλ.  

Ταπηόρξνλα ζηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην 

εξγαζηήξην Υπνινγηζηηθώλ Μαζεκαηηθώλ γίλεηαη εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ εληνιώλ 

ζηελ άιγεβξα ησλ πηλάθσλ θαη ζηα δύν ινγηζκηθά παθέηα Mathematica, MatLab. 

Οη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο θαινύληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

κεζόδνπο θαη δηαδηθαζίεο επίιπζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ  πξνβιήκαηα 

ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο απνθνηώληαο δεμηόηεηεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο.  

 

Γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ: 
(α) Άλγεβρα 
(β) Γραμμικι Άλγεβρα 
(γ) Διακριτά Μακθματικά 
 

• ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο  

(Διαλζξεισ (δια ηϊςθσ) ςτο αμφικζατρο και εφαρμογι τθσ 

αντίςτοιχθσ κεωρίασ με φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ.  Χριςθ 

του Εργαςτθρίου Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του 
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Σμιματοσ). 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

τισ διαλζξεισ των μακθμάτων κακϊσ και ςτισ 
φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ χρθςιμοποιοφνται: 
α) Λογιςμικά παρουςίαςθσ (τφπου powerpoint) 
β) Διαφάνειεσ προβολισ  
c) Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ e-class 
Σα Εργαςτιρια του Μακιματοσ πραγματοποιοφνται ςτο 
Εργαςτιριο Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Σμιματοσ και 
γίνεται χριςθ μζςω των Η/Τ των λογιςμικϊν πακζτων 

Mathematica θαη MatLab. 
 
Επιπλζον, οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ χρθςιμοποιοφν εργαλεία 
αυτοματιςμοφ γραφείου, φυλλομετρθτζσ ιςτοφ 
(webbrowser) κακϊσ και e-reader και ψθφιακά βιβλία, 
μελετοφν τισ θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ του μακιματοσ 
(διδακτικό υλικό) που είναι αναρτθμζνεσ  ςτο ψθφιακό 
αποκετιριο  
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME244 
Η επικοινωνία γίνεται δια ηϊςθσ κατά τθν διάρκεια των 
διαλζξεων, δια ηϊςθσ ςτο γραφείο του κακθγθτι και μζςω e-
mails. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί 
ςτα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  39 

Φροντιςτθριακζσ 
Αςκιςεισ   

13 

Εργαςτιρια 13 

Εξετάςεισ 3 

Ατομικι Μελζτθ 57 

φνολο φόρτου 
μαθήματοσ 

                   125 

 

Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 
1θ διάλεξθ Ειςαγωγικζσ  Ζννοιεσ από το αντιμετακετικό ςϊμα των Πραγματικϊν Αρικμϊν και 

του ςυνόλου των Μιγαδικϊν Αρικμϊν.   
2θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του Πίνακα. Εφαρμογζσ χριςθσ των πινάκων ςτα γραμμικά 

υςτιματα και ςε προβλιματα τθσ επιςτιμθσ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και 
Διοίκθςθσ. 

3θ διάλεξθ Άλγεβρα Πινάκων. Διαμζριςθ πίνακα.  
4θ διάλεξθ τοιχειϊδεισ πράξεισ (γραμμοπράξεισ) πίνακα. Κλιμακωτοί πίνακεσ. Γραμμικά 

υςτιματα. 
5θ διάλεξθ Ορίηουςεσ. Αντίςτροφοσ πίνακασ. τοιχειϊδθσ πίνακασ. Γραμμικά υςτιματα. 
6θ διάλεξθ Διανυςματικοί χϊροι.  
7θ διάλεξθ Γραμμικι ανεξαρτθςία-γραμμικι εξάρτθςθ. Βάςθ και διάςταςθ διανυςματικοφ 
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χϊρου.  
8θ διάλεξθ Εφαρμογι των πινάκων ςτθν διαπίςτωςθ τθσ Γραμμικισ ανεξαρτθςία. Ο Ευκλείδειοσ 

θ-διάςτατοσ διανυςματικόσ χϊροσ. 
9θ διάλεξθ Γραμμικζσ Απεικονίςεισ και εφαρμογζσ ςτθν παραγϊγιςθ και ολοκλιρωςθ 

πολυωνυμικϊν ςυναρτιςεων.  
10θ διάλεξθ Ομοιότθτα πινάκων, Χαρακτθριςτικι εξίςωςθ πίνακα. Ιδιοτιμζσ και ιδιοδιανφςματα.  
11θ διάλεξθ Διαγωνιοποίθςθ πινάκων. 
12θ διάλεξθ Σετραγωνικζσ και ερμθτιανζσ μορφζσ.  
13θ διάλεξθ υνδυαςτικι, κεωρία μετακζςεων. Γράφοι, δζνδρα, μονοειδι. 

θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει  
μελετιςει  τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το  
επόμενο μάκθμα. 
 

Χρονικόσ προγραμματιςμόσ εργαςτηρίων  

Εβδομάδα  Εργαςτήριο 
1ο 
εργαςτιριο 

Οριςμόσ Πίνακα, Πράξεισ Πινάκων, Γραμμοπράξεισ, Κλιμακωτόσ Πίνακασ 
απλοποιθμζνοσ από τισ γραμμζσ (Table, Array, Range, Part, Length, ColumnForm, 
MatrixForm). 

2ο 
εργαςτιριο 

Αντίςτροφοσ Πίνακασ, Τπολογιςμόσ Ορίηουςασ, Χαρακτθριςτικό Πολυϊνυμο 
(Inverse, Transpose) 

3ο 
εργαςριριο 

Ιδιοτιμζσ και Ιδιοδιανφςματα (Eigenvalues, Eigenvectors). 

4ο 
εργαςτιριο 

Επίλυςθ Εξιςϊςεων και υςτθμάτων (Solve, Reduce, Root, Eliminate). 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ του μακιματοσ ςτθν εξεταςτικι 
περίοδο του Ιουνίου και του επτεμβρίου. 
Εξζταςθ του εργαςτθρίου του μακιματοσ ςτθν εξεταςτικι 
περίοδο του Ιουνίου και του επτεμβρίου, ςτο Εργαςτιριο 
Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Σμιματοσ. 
 
 Παρζχονται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ 
μορφι τζςςερα κζματα που βακμολογοφνται με ςυνολικά 
10 μονάδεσ. Οι μονάδεσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ 
αναγράφονται ςτο αντίςτοιχο κζμα.  
Επιτυχζσ κεωρείται το γραπτό που ςυγκεντρϊνει 
τουλάχιςτον 4,5 (τεςςεράμιςι) μονάδεσ από το ςφνολο των 
10 (μονάδων). 
τθν εξζταςθ του Εργαςτθρίου παρζχονται ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ μορφι κζματα εξζταςθσ  
εργαςτθρίου που βακμολογοφνται με ςυνολικά 10 μονάδεσ 
και που εξετάηονται ςτο Εργαςτιριο Τπολογιςτικϊν 
Μακθματικϊν του Σμιματοσ. Επιτυχζσ κεωρείται το 
εργαςτιριο που ςυγκεντρϊνει  10 (δζκα) μονάδεσ από το 
ςφνολο των 10 (μονάδων). 
 
 Ο τελικόσ βακμόσ  (c) του μακιματοσ ςυντίκεται από τον 
βακμό (α) τθσ γραπτισ εξζταςθσ και από τον βακμό (β) του 
Εργαςτθρίου ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο: 

( c) = (α)0,9 + (β) 0,1 
 
Οι φοιτθτζσ που δεν εξετάηονται ςτο εργαςτιριο 
βακμολογοφνται μόνο με τον βακμό τθσ γραπτισ Εξζταςθσ. 
Επιτυχισ κεωρείται ο βακμόσ του γραπτοφ που είναι 
μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του πζντε. 
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• ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑΙ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΤΔΟΞΟ  

1. ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ, ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ Γ. ΑΝΓΡΔΑ  

2. Διζαγωγή ζηη Γραμμική Άλγεβρα και Αναλσηική Γεωμεηρία, 2η 
Έκδοζη, Ηωαννίδοσ Θεοδώρα  

3. Διζαγωγή ζηη Γραμμική Άλγεβρα, Πάπιζηας Αθανάζιος  

4. Γραμμική  Άλγεβρα, Γονάηος Γεώργιος ., Αδάμ Μαρία Υ.  

5. ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ, ΜΠΟΕΑΠΑΛΗΓΖ ΤΜΔΩΝ  

6. Γραμμική Άλγεβρα και Αναλσηική Γεωμεηρία, Θανάζης Υρσζάκης 

7. ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ, GILBERT STRANG  

8. ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΑΛΓΔΒΡΑ, FRALEIGH JOHN  

 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ (Προςφορά μζςω του duth e-class) 
 

• ςτον εξυπθρετθτι https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME165 
 
 
 

-Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 
 

Linear Algebra and its Applications 

Electronic Journal of Linear Algebra 

Journal of Algebra 

Linear and Multilinear Algebra 
 

International journal of applied mathematics and physics 

International journal of engineering science  

Bulletin of the Greek Mathematical Society 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Α2Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΗΤ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

Η 1 ϊρα/εβδομάδα εργαςτθριακϊν αςκιςεων 
πραγματοποιείται ςε τρεισ (3) ομάδεσ των 40 φοιτθτϊν / 
ομάδα, λόγω τθσ χωρθτικότθτασ του εργαςτθρίου, όπου και 
διεξάγονται οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME120/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι γενικοφ υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και 

Διοίκθςθσ και περιλαμβάνει α) βαςικζσ ζννοιεσ αλγορίκμων και αλγορικμικϊν δομϊν, και 

β) τθν εκμάκθςθ των βαςικϊν εντολϊν και χαρακτθριςτικϊν τθσ γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ C. Δεδομζνου ότι πολλά από τα μακιματα του προπτυχιακοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν απαιτοφν τθ ςυγγραφι κϊδικα για τθν επίλυςθ αςκιςεων και τθν 

εκπόνθςθ εργαςιϊν (projects) θ φλθ του μακιματοσ περιλαμβάνει τισ βαςικζσ γνϊςεισ 

αλγορίκμων και προγραμματιςμοφ με τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C, που χρειάηεται να 

κατζχει ο Μθχανικόσ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ για να μπορεί να κατανοεί, να αναπτφςςει 

και να υλοποιεί υπολογιςτικζσ διαδικαςίεσ και μεκόδουσ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι 

και τθ διοίκθςθ.  

Σο μάκθμα ςυνδζεται με μια ςειρά άλλων μακθμάτων, που περιλαμβάνουν τον Δομθμζνο 
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Προγραμματιςμό, τον Αντικειμενοςτραφι Προγραμματιςμό, τισ Βάςεισ Δεδομζνων και τθν 

Αρικμθτικι Ανάλυςθ. Η αλυςίδα αυτϊν των μακθμάτων βοθκοφν το φοιτθτι να ζχει τθν 

ικανότθτα να αναπτφςςει αλγορίκμουσ και πθγαίο κϊδικα για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

που αφοροφν τα ςφγχρονα ςυςτιματα παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και 

τεχνικϊν ςτθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων, που αποτελεί από τισ ςθμαντικότερεσ 

δεξιότθτεσ ςτθν πορεία για τθν ενςωμάτωςθ του νζου μθχανικοφ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 4θσ 

βιομθχανικισ επανάςταςθσ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα: 

 Κατανοεί το ρόλο των αλγορίκμων ςτθν επιςτιμθ του μθχανικοφ. 

 Αναγνωρίηει τισ κεμελιϊδεισ πράξεισ και τισ εντολζσ ενόσ τυπικοφ επεξεργαςτι κακϊσ 
και τον τρόπο αναπαράςταςισ τουσ. 

 Κατανοεί τθ ςπουδαιότθτα τθσ αλλθλουχίασ των διαδικαςιϊν για τθν κατάςτρωςθ 
αλγορίκμων. 

 Είναι εξοικειωμζνοσ με τισ διαδικαςίεσ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ με χριςθ 
ςυμβολικισ γλϊςςασ, ψευδοκϊδικα και διαγραμμάτων ροισ. 

 Επιλφει προβλιματα με χριςθ των βαςικϊν αλγορικμικϊν δομϊν και τεχνικϊν. 

 Χρθςιμοποιεί τισ βαςικζσ αλγορικμικζσ διαδικαςίεσ για να ςυνκζτει λφςεισ ςε 
κεμελιϊδθ προβλιματα τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ. 

 Κατανοεί και κα χρθςιμοποιεί τισ βαςικζσ αρχζσ προγραμματιςμοφ με τθ χριςθ μιασ 
δομθμζνθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. 

 Είναι εξοικειωμζνοσ με τισ διαδικαςίεσ ςυγγραφισ πθγαίου κϊδικα, εκςφαλμάτωςθσ, 
μεταγλϊττιςθσ και εκτζλεςθσ προγραμμάτων  ςτθ γλϊςςα C. 

 Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C για τθν κωδικοποίθςθ των αλγορίκμων. 

 Επιλφεικεμελιϊδθ προβλιματα χρθςιμοποιϊντασ τισ βαςικζσ γραμμικζσ αλγορικμικζσ 

δομζσ και τισ εντολζσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ C. 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Απόκτθςθ δεξιοτιτων και εμπειρίασ ςτθ χριςθ των βαςικϊν αλγορικμικϊν δομϊν και 
τεχνικϊν. 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ ςτισ διαδικαςίεσ ςυγγραφισ πθγαίου κϊδικα, 
εκςφαλμάτωςθσ, μεταγλϊττιςθσ και εκτζλεςθσ προγραμμάτων  ςτθ γλϊςςα C ςε 
περιβάλλον εργαςτθρίου. 

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι:  STEM και οι ςπουδζσ των μθχανικϊν. Βαςικά χαρακτθριςτικά του Industry 

4.0 και δεξιότθτεσ του μθχανικοφ.  Ψθφιακι Σεχνολογία και Πλθροφορικι ςτθν 
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παραγωγι και τθ διοίκθςθ. Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ και ψθφιακά επιχειρθματικά 

μοντζλα. 

2. Τπολογιςτικζσ μθχανζσ και δυνατότθτεσ. Βαςικά μζρθ ενόσ υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ 

(μνιμθ και τρόποσ λειτουργίασ, επεξεργαςτισ και τεχνολογίεσ επεξεργαςτϊν, 

περιφερειακζσ ςυςκευζσ, κεμελιϊδεισ ζννοιεσ δικτφων Η/Τ και Διαδικτφου). Δεδομζνα 

: αποκικευςθ και διαχείριςθ. Αρικμθτικζσ πράξεισ, δυαδικό και δεκαεξαδικό ςφςτθμα, 

αναπαραςτάςεισ ακεραίων και δεκαδικϊν αρικμϊν. Σο περιβάλλον προγραμματιςμοφ 

DevC++.Διαδικαςία δθμιουργίασ, εκςφαλμάτωςθσ& εκτζλεςθσ προγράμματοσ ςτθ 

γλϊςςα C. 

3. Η διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω Η/Τ – ο ρόλοσ των αλγορίκμων. Βαςικζσ 

ζννοιεσ αλγορίκμων, παραδείγματα αλγορίκμων ςτθν επιςτιμθ του μθχανικοφ 

παραγωγισ & διοίκθςθσ. Θεμελιϊδεισ πράξεισ & παραδείγματα. 

4. Αναπαράςταςθ αλγορίκμων και τεχνικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων, παραδείγματα. 

Θεμελιϊδεισ αλγορικμικζσ δομζσ (ακολουκία, επιλογι, επανάλθψθ) – παραδείγματα & 

αςκιςεισ. 

5. Ειςαγωγι ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C:τφποι δεδομζνων, τελεςτζσ, εντολζσ 

ειςόδου/εξόδου. Εφαρμογι με παραδείγματα και αςκιςεισ ςτο εργαςτιριο. 

6. Ειςαγωγι ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C: βαςικζσ εντολζσ επιλογισ&επανάλθψθσ. 

Εφαρμογι με παραδείγματα και αςκιςεισ ςτο εργαςτιριο. 

7. υνδυαςμόσ αλγορικμικϊν δομϊν (εμφωλιαςμζνεσ επαναλιψεισ και επαναλιψεισ υπό 

ςυνκικθ) για τθν επίλυςθ προβλθμάτων - παραδείγματα & αςκιςεισ. Βαςικζσ 

μακθματικζσ ςυναρτιςεισ και βιβλιοκικεσ τθσ γλϊςςασ C. Τλοποίθςθ ςε γλϊςςα C. 

8. Ο ρόλοσ των δομϊν δεδομζνων ςτθν αλγορικμικι διαδικαςία και επίλυςθ 

προβλθμάτων. Μονοδιάςτατοι αρικμθτικοί πίνακεσ ςτθ γλϊςςα C. Χαρακτθριςτικά και 

ιδιότθτεσ πινάκων. Τλοποίθςθ ςτο εργαςτιριο. 

9. Μονοδιάςτατοι αρικμθτικοί πίνακεσ – παραδείγματα και αςκιςεισ. Η ςθμαςία και θ 

ςπουδαιότθτα τθσ χριςθσ τυχαίων αρικμϊν και των ςχετικϊν ςυναρτιςεων ςτθ 

γλϊςςα C ςτθ διαδικαςία εκςφαλμάτωςθσ του πθγαίου κϊδικα. Παραδείγματα και 

αςκιςεισ ςτο εργαςτιριο.  

10. Βαςικζσ αλγορικμικζσ διαδικαςίεσ : ςειριακι και δυαδικι αναηιτθςθ, ειςαγωγι ςτθν 

ζννοια τθσ πολυπλοκότθτασ των αλγορίκμων. Παραδείγματα και αςκιςεισ ςτο 

εργαςτιριο.  

11. Προβλιματα αναηιτθςθσ και απαρίκμθςθσ με χριςθ αρικμθτικϊν πινάκων. Τλοποίθςθ 

με τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C. 

12. Διαχείριςθ και επεξεργαςία δεδομζνων με χριςθ αρικμθτικϊν πινάκων. Τλοποίθςθ με 

τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C. 

13. Επαναλθπτικζσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται εκ των προτζρων, για 

διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν, και ςτθν πλατφόρμα 
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αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Οι αςκιςεισ πραγματοποιοφνται ςτθν αίκουςα 

διαλζξεων ενϊ οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςτο 

εργαςτιριο Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του 

Σμιματοσ. Ικανόσ αρικμόσ αςκιςεων αναρτϊνται 

λυμζνεσ,μετά το τζλοσ του εργαςτθρίου, από τουσ 

διδάςκοντεσ ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσ για απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

Επίςθσ παροτρφνονται να επιλφουν αςκιςεισ κατά τθ 

διάρκεια τθσ αυτοτελοφσ μελζτθσ και να τισ 

αποςτζλλουν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτουσ 

διδάςκοντεσ για διόρκωςθ, απάντθςθ αποριϊν κλπ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτιριο 13 

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

13 

Αποςτολι - Παράδοςθ 
αςκιςεων 

15 

Αυτοτελισ μελζτθ 45 

  

φνολο Μακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 

πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ 

δφο αντιπροςωπευτικϊν τθσ ςυνολικισ φλθσ 

αγνϊςτων αςκιςεων. Οι αςκιςεισ ςυνκζτουν δφο 

ιςοδφναμεσ ομάδεσ κεμάτων, με δφο αςκιςεισ ανά 

ομάδα κεμάτων. Οι αςκιςεισ αυτζσ αφοροφν τόςο τθν 

αλγορικμικι επίλυςθ του προβλιματοσ όςο και τθν 

κωδικοποίθςι του ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C. Η 

αξία κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 

κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  

Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η εξζταςθ 

πραγματοποιείται χωρίσ βοθκιματα και δεν 

επιτρζπεται κανενόσ είδουσ επικοινωνία (κινθτό 
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τθλζφωνο, χριςθ προςωπικοφ φορθτοφ ΗΤ). 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 H. Cheng, C για Επιςτιμονεσ και Μθχανικοφσ, Εκδόςεισ ΣΖΙΟΛΑ, Θεςςαλονίκθ, 2013. 

 Ν.Μ.Χατηθγιαννάκθσ, Η Γλϊςςα C ςε Βάκοσ, 5θ ζκδοςθ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ, 2017. 

 Ivor Horton, Beginning C, From Novice to Professional, 4th edition, APress, 2006. 

 Stephen Kochan, Programming in C, 3rd edition, Sams Publishing, 2005. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 
ΣΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Α3Τ EΞAMHNO ΠΟΤΔΩΝ 1
Ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Ι 
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ, 
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 5 5  
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου, Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ,  

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 
--- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME166/ 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου, που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων 

του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ Μακθματικι Ανάλυςθ Ι παρζχει τθν δυνατότθτα 
ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ να αναπτφξουν τισ ικανότθτζσ  τουσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ  

- να αναγνωρίηουν το ρόλο τθσ παραγϊγου και του ολοκλθρϊματοσ ςε φυςικά προβλιματα, όπωσ 
προβλιματα ςχετικά με το φυςικό περιβάλλον (ροι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε κυκλϊματα, 
απϊλεια κερμότθτασ, αφξθςθ και ελάττωςθ πλθκυςμϊν κ.λπ.) αλλά και προβλιματα ςχετικά με τθν 
πορεία και μεταβολι των οικονομικϊν και των παραγωγικϊν μεγεκϊν,  

- να επιλφουν προβλιματα μεγιςτοποίθςθσ και ελαχιςτοποίθςθσ ςυναρτιςεων μιασ μεταβλθτισ με 
τθ χριςθ παραγϊγου, 

- να μελετοφν το γράφθμα μιασ ςυνάρτθςθσ, 

- να υπολογίηουν παραγϊγουσ και διαφορικά ανϊτερθσ τάξθσ ςυναρτιςεων μιασ μεταβλθτισ, 

-να μελετοφν τθ ςφγκλιςθ ακολουκιϊν και ςειρϊν, 
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- να αναπτφςςουν ςειρζσ Taylor και MacLaurin και να προςεγγίηουν ςυναρτιςεισ μιασ μεταβλθτισ 
με τθ βοικεια πολυωνφμων, 

- να υπολογίηουν ολοκλθρϊματα ςυναρτιςεων μιασ μεταβλθτισ (αόριςτα, οριςμζνα κατά Riemann, 
γενικευμζνα),  

-να υπολογίηουν εμβαδά επίπεδων χωρίων και μικθ καμπφλων, 

- να υπολογίηουν όγκο και εμβαδόν παράπλευρθσ επιφάνειασ εκ περιςτροφισ ςτερεϊν, 

-να εφαρμόηουν τθν ζννοια του ρυκμοφ μεταβολισ και του οριςμζνου ολοκλθρϊματοσ ςτθν 
περιγραφι και μοντελοποίθςθ φυςικϊν ςυςτθμάτων ι φαινομζνων με μακθματικοφσ όρουσ και 
εξιςϊςεισ,  

- να εφαρμόηουν τθν ζννοια του ρυκμοφ μεταβολισ και του οριςμζνου ολοκλθρϊματοσ ςε 
μακθματικά μοντζλα υποςτιριξθσ των  διαδικαςιϊν λιψθσ απόφαςθσ ςτθν βιομθχανικι διοίκθςθ 
και γενικότερα ςτθν παραγωγι.  

Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ Μακθματικι Ανάλυςθ Ι παρζχει ςτθν/ςτον 
φοιτιτρια/φοιτθτι τθ δυνατότθτα: 

- να οργανϊνει και να χρθςιμοποιεί τθ γνϊςθ, που αποκτά ςτθν επίλυςθ ςυγκεκριμζνων 
προβλθμάτων, 

- να κατανοεί και να ςυνοψίηει επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςτουσ αντίςτοιχουσ μακθματικοφσ τομείσ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ, που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα; 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
1.Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
2. Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
3. Λιψθ αποφάςεων 
4. Αυτόνομθ εργαςία 
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
6. Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
7. Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
8. Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου 
9. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
10. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
11. Διαιςκθτικι και ενορατικι άποψθ μακθματικϊν εννοιϊν και μεκόδων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ:ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Ι 
 
Κφριοσ ςκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να εφοδιάςει τθν/τον φοιτιτρια/φοιτθτι με τθν 
απαραίτθτθ και αναγκαία «γλϊςςα», για να μπορζςει να κατανοιςει, ερμθνεφςει, αξιολογιςει 
αλλά και να περιγράψει τόςο τισ ζννοιεσ, όςο και τα φαινόμενα που κα αντιμετωπίςει ςτθν φλθ των 
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μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν του Σμιματοσ, όςο και να επιλφςει ςυγκεκριμζνα 
προβλιματα ςτθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ. 
 
Αρχικά οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ανακαλοφν βαςικζσ γνϊςεισ κεωρίασ ςυνόλων, πραγματικϊν 
αρικμϊν και πραγματικϊν ςυναρτιςεων, που διδάχκθκαν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.  
τθ ςυνζχεια, ςτο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ εξοικειϊνονται με τθν ζννοια του ρυκμοφ 
μεταβολισ και των εφαρμογϊν αυτοφ ςε φυςικά και οικονομικά μακθματικά πρότυπα και 
μελετοφν ςυςτθματικά προβλιματα μεγιςτοποίθςθσ και ελαχιςτοποίθςθσ με τθ χριςθ παραγϊγου. 
Ακολουκεί θ μελζτθ των παραγϊγων και διαφορικϊν ανϊτερθσ τάξθσ μιασ πραγματικισ 
ςυνάρτθςθσ μιασ μεταβλθτισ, θ μελζτθ ακολουκιϊν και ςειρϊν, κακϊσ και θ προςζγγιςθ μιασ 
ςυνάρτθςθσ μιασ μεταβλθτισ με τθ χριςθ πολυωνφμων Taylor και MacLaurin. το δεφτερο μζροσ 
του μακιματοσ εξοικειϊνονται με τθν ζννοια του ολοκλθρϊματοσ. Μελετοφν αόριςτα, οριςμζνα 
και γενικευμζνα ολοκλθρϊματα και μακαίνουν να υπολογίηουν εμβαδά επίπεδων χωρίων, μικθ 
καμπφλων, όγκουσ και εμβαδά παράπλευρων επιφανειϊν εκ περιςτροφισ ςτερεϊν.  
Σζλοσ, αναλφουν οικονομικζσ εφαρμογζσ και εφαρμογζσ ςτθν βιομθχανικι παραγωγι τθσ ζννοιασ 
τθσ παραγϊγου και του ολοκλθρϊματοσ. 
 
Οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ καλοφνται, να χρθςιμοποιιςουν τισ προαναφερκείςεσ μεκόδουσ και 
διαδικαςίεσ επίλυςθσ, προκειμζνου να αντιμετωπίςουν  προβλιματα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 
αποκτϊντασ δεξιότθτεσ ςτθν εφαρμογι τουσ.  

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο  

(Διαλζξεισ (δια ηϊςθσ) ςτο αμφικζατρο,  

εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ κεωρίασ με φροντιςτθριακζσ 

αςκιςεισ (δια ηϊςθσ)  και 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (δια ηϊςθσ) ςτο εργαςτιριο 

Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Σμιματοσ). 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

τισ διαλζξεισ των μακθμάτων και ςτισ φροντιςτθρικζσ 
αςκιςεισ χρθςιμοποιοφνται: 
α) Λογιςμικά παρουςίαςθσ (τφπου powerpoint) 
β) Λογιςμικά διδιάςτατθσ και τριδιάςτατθσ απεικόνιςθσ, 
ςτατικισ και κινοφμενθσ  
(Geogebra, 3DGrapher, Mathematica) 
 
το εργαςτιριο χρθςιμοποιοφνται:  
α) Λογιςμικά παρουςίαςθσ (τφπου powerpoint) 
β) Λογιςμικά ςυμβολικισ Άλγεβρασ (Mathematica, Matlab) 
 
Επιπλζον, οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ χρθςιμοποιοφν:  
εργαλεία αυτοματιςμοφ γραφείου,  
φυλλομετρθτζσ ιςτοφ (webbrowser),  
e-reader και ψθφιακά βιβλία,  
πλατφόρμα τθλεκπαίδευςθσ e-class ςτθ μελζτθ των 
θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων του μακιματοσ (διδακτικό 
υλικό), που είναι αναρτθμζνεσ  ςτο ψθφιακό αποκετιριο  
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME166 
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θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν επικοινωνία τουσ με τον 
κακθγθτι.  
 
Η επικοινωνία φοιτθτϊν-κακθγθτι γίνεται:  
δια ηϊςθσ κατά τθν διάρκεια των διαλζξεων,  
δια ηϊςθσ ςτο γραφείο του κακθγθτι και  
μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια,  
Εργαςτθριακι Άςκθςθ,  
Άςκθςθ Πεδίου,  
Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο,  
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ),  
Κλινικι Άςκθςθ,  
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
 Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
 Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ 
και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ, 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  
Φροντιςτθριακζσ Αςκιςεισ   
Εργαςτιριο 

39 
13 
13 

Εξετάςεισ  3 

Ατομικι Μελζτθ 57 

φνολο φόρτου μαθήματοσ 125 
 

 

 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 
 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 
1θ διάλεξθ Ειςαγωγικζσ  ζννοιεσ από τθ Θεωρία υνόλων, το ςφνολο των πραγματικϊν αρικμϊν 

και τον Διαφορικό Λογιςμό μιασ πραγματικισ μεταβλθτισ.  Εμβάκυνςθ ςτθν ζννοια 
τθσ παραγϊγου. Παραδείγματα προβλθμάτων, που χρθςιμοποιοφν τθν ζννοια τθσ 
παραγϊγου ςτθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ.  

2θ διάλεξθ Μελζτθ βαςικϊν ςυναρτιςεων: Σριγωνομετρικζσ και Αντίςτροφεσ Σριγωνομετρικζσ 
υναρτιςεισ, Τπερβολικζσ και Αντίςτροφεσ Τπερβολικζσ υναρτιςεισ, Εκκετικζσ και 
Λογαρικμικζσ υναρτιςεισ. 

3θ διάλεξθ Μακθματικι Επαγωγι και Εφρεςθ ν-οςτισ παραγϊγου ςυνάρτθςθσ. Εφρεςθ 
παραγϊγου πεπλεγμζνθσ ςυνάρτθςθσ. Εφρεςθ λογαρικμικισ παραγϊγου. 

4θ διάλεξθ Διαφορικό υνάρτθςθσ και γραμμικι προςζγγιςθ ςυνάρτθςθσ. Διαφορικά ανϊτερθσ 
τάξθσ. 

5θ διάλεξθ Ακολουκίεσ και ειρζσ 
6θ διάλεξθ ειρζσ Taylor και MacLaurin 
7θ διάλεξθ Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ από τον Ολοκλθρωτικό Λογιςμό. Σο αόριςτο ολοκλιρωμα. 

Βαςικά αόριςτα ολοκλθρϊματα. Βαςικζσ μζκοδοι ολοκλιρωςθσ. 
8θ διάλεξθ Ολοκλιρωςθ ρθτϊν ςυναρτιςεων, άρρθτων ςυναρτιςεων. 
9θ διάλεξθ Ολοκλιρωςθ τριγωνομετρικϊν ςυναρτιςεων, εκκετικϊν και υπερβολικϊν 

ςυναρτιςεων. Αναγωγικοί τφποι. 
10θ διάλεξθ Εμβάκυνςθ ςτθν ζννοια του οριςμζνου κατά Riemann ολοκλθρϊματοσ. Σο 

Θεμελιϊδεσ Θεϊρθμα του Ολοκλθρωτικοφ Λογιςμοφ. Εφαρμογι ςτον υπολογιςμό 
εμβαδϊν επίπεδων χωρίων. 

11θ διάλεξθ Εφαρμογι του οριςμζνου ολοκλθρϊματοσ ςτον υπολογιςμό μικουσ καμπφλθσ, 
όγκου και εμβαδοφ παράπλευρθσ επιφάνειασ εκ περιςτροφισ ςτερεοφ. 

12θ διάλεξθ Μελζτθ γενικευμζνων ολοκλθρωμάτων και εφαρμογζσ αυτϊν. 
13θ διάλεξθ Προβλιματα οικονομικϊν εφαρμογϊν και εφαρμογϊν ςτθ βιομθχανικι παραγωγι, 
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ςτα οποία γίνεται χριςθ τθσ ζννοιασ του ρυκμοφ μεταβολισ και του οριςμζνου 
ολοκλθρϊματοσ. 

 

 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ εργαςτηρίων 
 
Εβδομάδα  Θζμα εργαςτηρίου 
1ο εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτα Mathematica και Matlab. Περιβάλλον εκτζλεςθσ εντολϊν. 

φμβολα και πράξεισ. τακερζσ και υναρτιςεισ. Οριςμόσ ςυνάρτθςθσ. 
Γραφικι παράςταςθ ςυνάρτθςθσ. 

2ο εργαςτιριο Όριο ςυνάρτθςθσ.  Παράγωγοσ ςυνάρτθςθσ και παράγωγοι ανϊτερθσ τάξθσ. 
Διαφορικό υνάρτθςθσ. Παράγωγοσ πεπλεγμζνθσ ςυνάρτθςθσ.  

3ο εργαςτιριο Ανάπτυγμα Taylorκαι MacLaurin ςυνάρτθςθσ. Προςζγγιςθ ςυνάρτθςθσ από 
πολυϊνυμα Taylorκαι MacLaurin. 

4ο εργαςτιριο Αόριςτο ολοκλιρωμα, οριςμζνο ολοκλιρωμα, γενικευμζνο ολοκλιρωμα. 
Εφαρμογζσ ςτον υπολογιςμό εμβαδϊν και όγκων εκ περιςτροφισ. 

 
θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει 
μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το 
επόμενο μάκθμα. 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Η/Ο φοιτιτρια/φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει ζναν από τουσ 
παρακάτω τρόπουσ αξιολόγθςθσ: 
 
1

οσ
 τρόποσ: 

Δίωρθ γραπτι εξζταςθ του μακιματοσ ςτθν εξεταςτικι 
περίοδο του Ιανουαρίου και του επτεμβρίου. 
Η δίωρθ γραπτι εξζταςθ γίνεται ςτο αμφικζατρο. 
Παρζχονται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ 
μορφι τζςςερα κζματα, που βακμολογοφνται ςυνολικά με 
10 μονάδεσ. Οι μονάδεσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ 
αναγράφονται ςτο αντίςτοιχο κζμα.  
Επιτυχζσ κεωρείται το γραπτό, που ςυγκεντρϊνει 
τουλάχιςτον 5 (πζντε) από το ςφνολο των 10 μονάδων. 
 
2

οσ
 τρόποσ: 

Δίωρθ γραπτι εξζταςθ του μακιματοσ καιμονόωρθ 
εργαςτθριακι εξζταςθ ςτθν εξεταςτικι περίοδο του 
Ιανουαρίου. 
 
Η δίωρθ γραπτι εξζταςθ γίνεται ςτο αμφικζατρο. 
Παρζχονται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ 
μορφι τζςςερα κζματα, που βακμολογοφνται ςυνολικά με 
10 μονάδεσ. Οι μονάδεσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ 
αναγράφονται ςτο αντίςτοιχο κζμα.  
Επιτυχζσ κεωρείται το γραπτό, που ςυγκεντρϊνει 
τουλάχιςτον 4,5 (τζςςερισ και μιςι) μονάδεσ από το ςφνολο 
των 10 μονάδων. 
 
Η μονόωρθ εργαςτθριακι εξζταςθ γίνεται ςτο εργαςτιριο 
Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Σμιματοσ. Παρζχονται 
ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ μορφι δφο 
κζματα, που βακμολογοφνται ςυνολικά με 10 μονάδεσ. Οι 
μονάδεσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ αναγράφονται ςτο 
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αντίςτοιχο κζμα.  
Επιτυχισ κεωρείται θ εξζταςθ, που ςυγκεντρϊνει το 
ςφνολο των 10 μονάδων. 
 
Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από τον 
βακμό τθσ δίωρθσ γραπτισ εξζταςθσ (α) και τον βακμό 
τθσμονόωρθσ εργαςτθριακισ εξζταςθσ (β) ςφμφωνα με τον 
τφπο: τελικόσ βακμόσ=α*0.9+b*0.1 
Επιτυχισ κεωρείται θ αξιολόγθςθ, που περιλαμβάνει 
γραπτό, που ςυγκεντρϊνει τουλάχιςτον 4,5 (τζςςερισ και 
μιςι) μονάδεσ από το ςφνολο των 10 μονάδων τθσ γραπτισ 
εξζταςθσ και το ςφνολο των 10 μονάδων τθσ 
εργαςτθριακισ εξζταςθσ. 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑΙ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΤΔΟΞΟ  
 

1. Βιβλίο [77107082]: THOMAS ΑΠΔΙΡΟΣΙΚΟΛΟΓΙΜΟ, [George B. Thomas], Jr., 
Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir  

 

2. Βιβλίο [59382851]: Μαθημαηικά Οικονομικών Δπιζηημών, αραθόποσλος 
Γεώργιος, Μσλωνάς Νίκος  

 

3. Βιβλίο [22767283]: Μαθημαηικά Οικονομικών Δπιζηημών, HoyMichael, 
LivernoisJohn, McKennaChris, StengosThanasis, Κσρίηζης Ιωάννης (επιμ.)  

 

4. Βιβλίο [77106793]: Πραγμαηική Ανάλσζη, 3η Έκδοζη, Γεωργίοσ Γημήηριος, 
Ηλιάδης ηαύρος, Μεγαρίηης Αθανάζιος  

 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤΛΙΚΟ 
 

https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME166 
 

-Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

International Journal of Advances in Theoretical and Mathematical Physics 

International Journal of Analysis and Applications 

International Journal of Applied Mathematics and Mechanics 

International Journal of Applied Mathematics and Physics 

International Journal of Engineering Science  

Bulletin of the Greek Mathematical Society 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 (ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Β11ΑΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Ι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME111/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των αρχϊν του μθχανολογικοφ ςχεδιαςμοφ, των βαςικϊν 
κανονιςμϊν του μθχανολογικοφ ςχεδίου κακϊσ και των κυριοτζρων υλικϊν ςχεδίαςθσ. 
 
Ο υποψιφιοσ Μθχανικόσ μετά το πζρασ του μακιματοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαβάηει και 
να κατανοεί απλά μθχανολογικά ςχζδια και να παράγει όψεισ και τομζσ ελαφρϊν μθχανολογικϊν 
εξαρτθμάτων - καταςκευϊν. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων. 

 Λιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 

 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων 
(ςε εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 

 1θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδιαςμοφ (MechanicalDesign) 

 2θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδίου (MechanicalDrawing) 

 3θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδίου-Είδθ Σεχνικοφ χεδίου, 

Όργανα, Χαρτιά χεδίαςθσ, Τπόμνθμα 

 4θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδίου, Είδθ Γραμμϊν, Πάχθ 

γραμμϊν, Γραμμογραφία 

 5θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδίου, Είδθ Γραμμϊν, Πάχθ 

γραμμϊν, Γραμμογραφία- άςκθςθ πράξθσ 

 6θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδίου, Διαςταςιολόγθςθ- 

άςκθςθ πράξθσ 

 7θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδίου, Όψεισ- άςκθςθ πράξθσ 

 8θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδίου, Όψεισ- άςκθςθ πράξθσ 

 9θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδίου, Σομζσ- άςκθςθ πράξθσ 

 10θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδίου, Σομζσ- άςκθςθ πράξθσ 

 11θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του Μθχανολογικοφ χεδίου, Ανοχζσ 

 12θ διάλεξθ Ατομικι Εργαςία (project) 

 13θ διάλεξθ Εξζταςθ Ατομικισ Εργαςίασ (project) 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθν διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

 Χριςθ εξειδικευμζνου Λογιςμικοφ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκήςεισ Πράξησ/Εργαςτήρια 
Προετοιμαςία Εργαςτηρίων 
Εςτιάηουν ςτθ μελζτθ αςκιςεων 
πράξθσ και μελζτθσ περιπτϊςεων 
Μικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ 
εξάςκθςθσ 
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Αυτοτελήσ μελζτη (project) 35 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 

125 
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ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 
 
 
 
 
 
 

πιςτωτική μονάδα) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Διαμορφωτική 

I. Θζματα εργαςτηρίων (30%) (4
θ
-11

θ
 εβδομάδα) 

II. υγγραφή και Παρουςίαςη Ατομικήσ Εργαςίασ  

(project) (70%) 

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 
1. Κριτήρια αξιολόγηςησ περιεχομζνου γραπτήσ 

εργαςίασ (ατομικήσ):  

 Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν ςε βάκοσ-κατανόθςθ 
αντικειμζνου 

 Απόδοςθ απαραίτθτων όψεων και τομϊν 

 Χριςθ κατάλλθλων, γραμμϊν, διαςτάςεων κ.λ.π. 

 Αξιόπιςτθ ανάλυςθ του αντικειμζνου 

 Επαρκισ διαςταςιολόγθςθ 

 Επαρκισ κακαρότθτα και ευκρίνεια ςχεδίου 
 
2. Κριτήρια αξιολόγηςησ παρουςίαςησ γραπτήσ 

εργαςίασ (ατομικήσ): 

 Οργάνωςθ τθσ παρουςίαςθσ  

 Επαγγελματιςμόσ ςτθν παρουςίαςθ  

 Κατανόθςθ ςχεδίου 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ 

 Γνϊςθ κανόνων και τεχνικϊν ςχεδίαςθσ 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Μθχανολογικό χζδιο, Α. Αντωνιάδθσ, ISBN 960-418-114-9, Εκδόςεισ Σηιόλα 

2. Μθχανολογικό χζδιο, S. Bogolyubov/K. Voynov, ISBN 960-330-490-5, Εκδόςεισ Φοφντασ 

3. Κανονιςμοί Μθχανολογικοφ χεδίου, Κ. Μπουηάκθ, Εκδόςεισ Γιαχοφδθ-Γιαποφλθ 

ΠροτεινόμενοιΗλεκτρονικοίφνδεςμοιμεχρήςιμεσπληροφορίεσ 

1. http://www.eevl.ac.uk/vts/mechanical/index.html 

2. https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-72-elements-of-mechanical-design-

spring-2009/ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Α7Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 5 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ, ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΤΠΑΡΧΕΙ Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME167/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 
Λογική του μαθήματοσ 
τθ ςφγχρονθ εποχι, οι επιχειριςεισ δραςτθριοποιοφνται μζςα ςε ζνα περιβάλλον που 
χαρακτθρίηεται για τισ πλανθτικζσ του διαςτάςεισ, τθν ταχεία μεταβλθτότθτα τθσ τεχνολογίασ, κακϊσ 
και τον υψθλό βακμό αςτάκειασ, θ οποία επθρεάηεται ςθμαντικά από τθ ςυνεχιηόμενθ διεκνι 
οικονομικι κρίςθ. Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, πρωταρχικό μζλθμα των οικονομικϊν οργανιςμϊν 
αποτελεί θ επιβίωςι τουσ και θ ανάδειξι τουσ ςε φορείσ που αντεπεξζρχονται με επιτυχία ςτθν 
πρόκλθςθ επίτευξθσ υψθλοφ βακμοφ ανταγωνιςτικισ ικανότθτασ. τθν επιδίωξθ αυτι, 
αποφαςιςτικόσ αρωγόσ μπορεί να αποδειχκεί το εργαλείο τθσ διοίκθςθσ των επιχειριςεων 
(μάνατημεντ). το πλαίςιο αυτό, θ απόκτθςθ από τουσ φοιτθτζσ ςυμπαγϊν γνϊςεων και ςφγχρονων 
απόψεων αναφορικά με το μάνατημεντ των οργανιςμϊν αποτελεί τθν κφρια επιδίωξθ του 
μακιματοσ. κοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
Διοίκθςθσ των Επιχειριςεων. Ειδικότερα, το μάκθμα πραγματεφεται τισ κεμελιϊδεισ λειτουργίεσ τθσ 
επιςτιμθσ αυτισ. Μια ουςιαςτικι εξοικείωςθ με τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ του ςτελζχουσ, τθσ 
επιχείρθςθσ και των μορφϊν τθσ, κακϊσ και των ςυναςπιςμϊν που αυτζσ ςυγκροτοφν, ακολουκείται 
από τθν εξελικτικι παρουςίαςθ του Μάνατημεντ και των μεκόδων του. τθ ςυνζχεια αναλφονται 
διεξοδικά οι κλαςικζσ λειτουργίεσ του: Προγραμματιςμόσ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ, Ηγεςία, και 
Ζλεγχοσ. 
 
τόχοι μαθήματοσ 
Οι ςτόχοι του μακιματοσ ςυνίςτανται ςτθν επιδίωξθ να εφοδιαςκοφν οι φοιτθτζσ με τισ απαραίτθτεσ 
γνϊςεισ για τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου και των δυναμικϊν που παρουςιάηονται ςτθ διοίκθςθ 
κοινωνικοοικονομικϊν οργανιςμϊν του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα. Ζμφαςθ δίνεται τόςο 
ςτθν απάντθςθ των ερωτθμάτων που προαναφζρκθκαν, όςο και ειδικότερα ςτθ ςχζςθ του ατόμου 
που αςκεί διοίκθςθ, τόςο με τουσ πελάτεσ, όςο και με τον φορζα ςτον οποίο απαςχολείται. Με τθ 
ςυνδρομι επίκαιρων παραδειγμάτων που αντλοφνται από το πραγματικό κοινωνικοοικονομικό 
γίγνεςκαι, αναμζνεται να αποκτιςει ο κάκε φοιτθτισ κριτικι ςκζψθ και ουςιαςτικι αντίλθψθ του 
αντικειμζνου. 
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Αποτελζςματα μάθηςησ 
Γνώςεισ και Κατανόηςη 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει τισ εξισ 
επιμζρουσ ικανότθτεσ: 
 Αξιολόγθςθσ τθσ αποςτολισ, των ςκοπϊν και των ςτόχων ενόσ οργανιςμοφ.  
 Διάκριςθσ του Μάνατημεντ ωσ κεςμοφ και ωσ διαδικαςίασ. 
 Αναγνϊριςθσ και αξιολόγθςθσ του κλαςικοφ και του ςφγχρονου τρόπου διοικθτικισ ςκζψθσ. 
 Ανάλυςθσ ςε βάκοσ του περιεχομζνου των διαφορετικϊν μοντζλων του Μάνατημεντ. 
 Κριτικισ αξιολόγθςθσ των ποικίλων ρευμάτων τθσ επιςτιμθσ του Μάνατημεντ. 
 Κατανόθςθσ των χαρακτθριςτικϊν ενόσ αποτελεςματικοφ ςτελζχουσ. 
 Κατανόθςθσ του ρόλου και τθσ ςθμαςίασ τθσ φιλοςοφίασ που διζπει ζναν οργανιςμό. 
 Κατανόθςθσ του ρόλου και τθσ ςθμαςίασ τθσ επιχειρθςιακισ θκικισ για τθ βιωςιμότθτα μιασ 

επιχείρθςθσ. 
 Διάκριςθσ των διαφόρων μορφϊν επιχειριςεων και οργανιςμϊν. 
 Κατανόθςθσ τθσ ςθμαςίασ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ-προγραμματιςμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ αβεβαιότθτασ. 
 Κατανόθςθσ και αξιολόγθςθσ των ςτρατθγικϊν, τόςο ςε εταιρικό επίπεδο, όςο και ςε επίπεδο 

επιχειρθςιακϊν μονάδων. 
 Κατανόθςθσ τθσ ςθμαςίασ, του περιεχομζνου και των μορφϊν Οργάνωςθσ. 
 Κατανόθςθσ τθσ ςθμαςίασ και των δραςτθριοτιτων τθσ λειτουργίασ τθσ τελζχωςθσ. 
 Κατανόθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ Ηγεςίασ, ωσ εργαλείου βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του 

ανκρϊπινου παράγοντα. 
 Κατανόθςθσ τθσ αναγκαιότθτασ τθσ λειτουργίασ του Ελζγχου και των εφαρμογϊν τθσ. 
 
Διανοητικζσ ικανότητεσ 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 
 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ 

επιχειριςεων και οργανιςμϊν. 
 Αναπτφξουν ικανότθτεσ αναγνϊριςθσ των δυνατοτιτων που παρζχονται ςε μια επιχείρθςθ-

οργανιςμό, κακϊσ και εκτίμθςθσ τθσ ικανότθτασ των εργαλείων τθσ διοίκθςθσ για αξιοποίθςθ των 
δυνατοτιτων και εξαςφάλιςθ ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων. 

 Αναπτφξουν ζνα πολυςχιδζσ εργαλείο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ, το οποίο κα είναι ικανό να 
εξατομικεφεται προςαρμοηόμενο ςτισ ειδικζσ περιςτάςεισ που διζπουν τθ λειτουργία κάκε 
ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ-οργανιςμοφ. 

 
Άλλεσ ικανότητεσ 
 Εξοικείωςθ με ενεργθτικζσ μεκόδουσ μάκθςθσ και ενίςχυςθ τθσ διαδραςτικισ επικοινωνίασ. 
 Απόκτθςθ ικανοτιτων ανάπτυξθσ ενόσ εξατομικευμζνου χρονοπρογράμματοσ εργαςίασ, 

βαςιηόμενου ςτθ βζλτιςτθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ του διακζςιμου χρόνου. 
 Ανάπτυξθ ικανοτιτων επικοινωνίασ ςτο γραπτό και ςτον προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ςφγχρονων 

τεχνικϊν, κατάλλθλων για παρουςιάςεισ ςε ακροατιριο και δθμόςιεσ, εν γζνει, ςυηθτιςεισ. 
 Ικανότθτα ανάπτυξθσ νζων ιδεϊν, μζςα από τθν εφαρμογι κατάλλθλων τεχνικϊν, όπωσ ο 

καταιγιςμόσ ιδεϊν, κακϊσ και μζςα από τθν αξιοποίθςθ τθσ δυναμικισ των ομάδων. 
 Διαχείριςθ ανκρϊπινων ςχζςεων ςτο χϊρο εργαςίασ, με βαςικό ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ 

οργανωςιακισ αποτελεςματικότθτασ. 
 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 
 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Ομαδικι εργαςία. 
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 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ. 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1θ διάλεξθ: Ειςαγωγι ςτο μάκθμα. Μεκοδολογία εκπόνθςθσ εργαςιϊν εξαμινου. Παράδοςθ 
προτεινόμενων κεμάτων κεωρθτικϊν εργαςιϊν. 

2θ διάλεξθ: Ειςαγωγι ςτθ λειτουργία των επιχειριςεων. Η ζννοια και το περιεχόμενο τθσ 
διοίκθςθσ των επιχειριςεων. Παγκόςμιο μάνατημεντ. Διλωςθ ομάδων κεωρθτικϊν 
εργαςιϊν. 

3θ διάλεξθ: Κοινωνικι Ευκφνθ Επιχειριςεων. 
4θ διάλεξθ: Προγραμματιςμόσ. τρατθγικι Διοίκθςθ Επιχειριςεων. 
5θ διάλεξθ: Οργάνωςθ. Λιψθ αποφάςεων. 
6θ διάλεξθ: Ζλεγχοσ και μζςα ζλεγχου. 
7θ διάλεξθ: Ηγεςία. 
8θ διάλεξθ: Ατομικι ςυμπεριφορά. Παρακίνθςθ. 
9θ διάλεξθ: Διοίκθςθ ομάδων εργαςίασ. Επικοινωνία. 
10θ διάλεξθ: Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Πόρων. 
11θ διάλεξθ: Διαχείριςθ Αλλαγισ και Καινοτομία. 
12θ διάλεξθ: Παρουςίαςθ κεωρθτικϊν εργαςιϊν. Σεςτ αυτό-αξιολόγθςθσ (προετοιμαςία για τθν 

εξεταςτικι περίοδο). 
13θ διάλεξθ: Παροχι ανατροφοδότθςθσ ςχετικά με τισ κεωρθτικζσ εργαςίεσ (προςωπικζσ 

ςυναντιςεισ με τθν κάκε ομάδα φοιτθτϊν). 
 
Σθμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει μελετιςει τθ 
ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο μάκθμα. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Σο μάκθμα κα πραγματοποιείται με τθ χριςθ διαφόρων 
εποπτικϊν μζςων (π.χ. παρουςιάςεισ PowerPoint, προβολι 
ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν βίντεο, αναηιτθςθ, προβολι και 
ςχολιαςμόσ διαφόρων επιχειρθματικϊν εγγράφων από το 
διαδίκτυο, κτλ.). Κάκε ενότθτα κα περιλαμβάνει αςκιςεισ 
πρακτικισ εφαρμογισ τθσ διδαχκείςασ φλθσ (π.χ. μελζτεσ 
περίπτωςθσ). Επίςθσ, μεγάλθ ζμφαςθ κα δίνεται ςε 
πραγματικά παραδείγματα από τον κόςμο των επιχειριςεων. 
Σζλοσ, ςτελζχθ επιχειριςεων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ κα 
προςκλθκοφν προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςε μια 
τουλάχιςτον διάλεξθ του κάκε εξαμινου. 

Γνώςεισ και Κατανόηςη 
 Διαλζξεισ ςε ςφγχρονα κζματα του αντικειμζνου. 
 Διαδραςτικά ςεμινάρια που κα προωκοφν τθν εργαςία ςε 

μικρζσ ομάδεσ και τθ διάχυςθ των διαφορετικϊν 
αντιλιψεων και ιδεϊν. 

 Χριςθ μελετϊν περίπτωςθσ τθσ ελλθνικισ και παγκόςμιασ 
οικονομικισ πραγματικότθτασ.  

 Αυτό-διαχειριηόμενθ μελζτθ των φοιτθτϊν.  
 Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και εργαςίεσ.  
 Ανατροφοδότθςθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι. 
 Ομιλίεσ καλεςμζνων και ακαδθμαϊκϊν, και κυρίωσ, 

ςτελεχϊν επιχειριςεων ι/και δθμόςιων οργανιςμϊν. 
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Διανοητικζσ Ικανότητεσ  
 Ικανότθτεσ ανάλυςθσ και ςφγκριςθσ κεωριϊν και 

πρακτικϊν που παρουςιάηονται ςε κεφάλαια βιβλίων, ςτθ 
ςχετικι αρκρογραφία και ςε ςφγχρονεσ μελζτεσ 
περιπτϊςεων. 

 υηθτιςεισ και αξιολόγθςθ τθσ κεωρίασ και τθσ 
οργανωςιακισ πρακτικισ.  

 
Άλλεσ Ικανότητεσ 
 Διαλζξεισ-Παρουςιάςεισ. 
 Ομιλίεσ επαγγελματιϊν. 
 υμμετοχι ςτα ςεμινάρια-αςκιςεισ πράξθσ και ομαδικζσ 

ςυηθτιςεισ. 
 Παρουςιάςεισ και εργαςίεσ, αναλφςεισ των μελετϊν 

περίπτωςθσ. 
 Παρακολοφκθςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 
 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 
 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσ e-class. 
 Εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι των φοιτθτϊν μζςω 

email. 
 Χριςθ θλεκτρονικϊν επιςτθμονικϊν βάςεων για 

πρόςβαςθ ςε επιςτθμονικά περιοδικά και άρκρα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτιριο 13 

Θεωρθτικι εργαςία 
μακιματοσ 

20 

Ερευνθτικι εργαςία 
μακιματοσ 

20 

Αυτοτελισ μελζτθ 20 

φνολο Μαθήματοσ 
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτικι μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 
Α.  Εργαςίεσ μαθήματοσ (Θεωρητική και Ερευνητική) 

(Βαρφτητα: 40%) 
 Θεωρθτικι εργαςία (Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ / 

δευτερογενι δεδομζνα). 
 Ερευνθτικι εργαςία (υλλογι και ανάλυςθ πρωτογενϊν 

δεδομζνων). 
 Βαρφτθτα Θεωρθτικισ εργαςίασ επί του τελικοφ βακμοφ: 

15%. 
 Βαρφτθτα Ερευνθτικισ εργαςίασ επί του τελικοφ βακμοφ: 

25%. 
 Οι εργαςίεσ κα παρουςιαςτοφν ςτθν Αίκουςα. 
 Οι εργαςίεσ κα ελεγχκοφν διεξοδικά για ηθτιματα 

λογοκλοπισ. Εάν κρικεί, κάκε εργαςία μπορεί να 
εξεταςκεί για ηθτιματα λογοκλοπισ από επιτροπι 
κακθγθτϊν του Σμιματοσ, με τθν παρουςία του κάκε 
φοιτθτι. 
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Β. Γραπτζσ Εξετάςεισ (Βαρφτητα: 50%) 
 (Σζςςερισ) Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ και μια μελζτθ 

περίπτωςθσ. Δεν απαιτείται αποςτικιςθ, αλλά προςεκτικι 
μελζτθ όλθσ τθσ διδακτζασ φλθσ, με ζμφαςθ ςτθ μάκθςθ 
τθσ ορολογίασ και ςτθν ουςιαςτικι κατανόθςθ εννοιϊν, 
υποδειγμάτων και εργαλείων. 

 Οι ερωτιςεισ κα καλφπτουν όλο το φάςμα τθσ 
διδαχκείςασ φλθσ. 

 
Γ. Αςκήςεισ ςτην αίθουςα (10%) 
 Ελάχιςτθ ςυμμετοχι ςε 5 αςκιςεισ. 
 Οι αςκιςεισ κα πραγματοποιοφνται από τθν δεφτερθ, 

μζχρι και τθν ενδζκατθ εβδομάδα μακθμάτων. 
 
Ελάχιςτοσ προβιβάςιμοσ βακμόσ: 5 (πζντε). Προκειμζνου να 
λθφκεί υπόψθ ο βακμόσ των εργαςιϊν, θ βακμολογία των 
τελικϊν γραπτϊν εξετάςεων κα πρζπει να ξεπερνά το 5 
(πζντε). 
 
Πριν από τισ τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ, κα υπάρχουν 
προφορικζσ εξετάςεισ. Μόνον οι φοιτθτζσ που κα περάςουν 
επιτυχϊσ τισ προφορικζσ εξετάςεισ κα ζχουν τθν δυνατότθτα 
να εξεταςκοφν γραπτϊσ. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1. Robbins, S.P., DeCenzo, D.A. και Coulter, M. (2017), Διοίκθςθ επιχειριςεων: Αρχζσ και 

εφαρμογζσ, 2θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Κριτικι, Ακινα, ISBN: 978-960-586-188-9, Κωδικόσ ςτον 
Εφδοξο: 68379703. 

2. Bateman, T.S., και Snell, S.A. (2019), Διοίκθςθ επιχειριςεων, Εκδόςεισ Σηιόλα, Θεςςαλονίκθ, 
ISBN: 978-960-418-534-4, Κωδικόσ ςτον Εφδοξο: 77107678. 

3. Schermerhorn R. John Jr., και Bachrach G. Daniel (2018), Ειςαγωγι ςτο Management, Broken 
Hill Publishers, Ακινα, ISBN: 978-992-556-309-8, Κωδικόσ ςτον Εφδοξο: 77107313. 

 
Πρόςκετα ςυγγράμματα: 

1. Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D. και Regner, P. (2016), Βαςικζσ αρχζσ 
ςτρατθγικισ των επιχειριςεων, Εκδόςεισ Κριτικι, Ακινα, ISBN: 978-960-586-140-7, Κωδικόσ 
ςτον Εφδοξο: 59368002. 

2. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., and Wright, P. M. (2017), Human resource 
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3. Barabel, M. και Meier, O. (2020), Μάνατημεντ - Οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν 
ψθφιακι εποχι, 1θ Ελλθνικι ζκδοςθ (3θ Γαλλικι ζκδοςθ), Εκδόςεισ Προπομπόσ, Ακινα, ISBN: 
9786185036560, Κωδικόσ ςτον Εφδοξο: 86200749. 

4. Γιοβάνθσ, Ν. και Παςχοσ, Γ. (2019), Σφγχρονθ διοίκθςθ και οργάνωςθ επιχειριςεων - νζεσ 
τάςεισ του μάνατημεντ, 1θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Εχζδωροσ Εκδοτικι ΕΠΕ, Ακινα, ISBN: 978-618-
5149-17-8, Κωδικόσ ςτον Εφδοξο: 86198962. 

5. Σηωρτηάκθσ, Κ. (2019), Οργάνωςθ και Διοίκθςθ - Το Μάνατημεντ τθσ Νζασ Εποχισ, 5θ ζκδοςθ, 
Εκδόςεισ Rosili, Ακινα, ISBN: 978-618-5131-58-6, Κωδικόσ ςτον Εφδοξο: 86053199. 
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1. Bedford, D. S. (2015). Management control systems across different modes of innovation: 
Implications for firm performance. Management Accounting Research, 28, 12-30. 
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414-432. 
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Society, 55(1), 23-55. 
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of the Academy of Marketing Science, 45(6), 925-943. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ A9Y ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

NAI 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME164/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ μιασ ςφγχρονθσ άποψθσ τθσ κλαςςικισ 
Μθχανικισ για τουσ φοιτθτζσ των Πολυτεχνικϊν ςχολϊν που κυρίωσ χρειάηονται και 
εφαρμόηουν τθ Φυςικι ωσ εργαλείο και δεν αναφζρονται για παράδειγμα θ ατομικι δομι 
τθσ φλθσ και οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ τθσ Κβαντικισ φυςικισ και τθσ χετικότθτασ. Σο μάκθμα 
ειςαγάγει ςυςτθματικά τον φοιτθτι ςτισ βαςικέσέννοιεσ τθσ ΝευτώνειασΜθχανικθ́σ, και το 
μεν κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ παρουςιάηεται από τθν οπτικι γωνία των φυςικϊν, 
το δε πρακτικό μζροσ (αςκιςεισ πράξθσ, εφαρμογζσ) δίνει ζμφαςθ ςε παραδείγματα τθσ 
κακθμερινότθτασ και ςτθ διαςφνδεςι τθσ με εφαρμογζσ τθσ τεχνικισ μθχανικισ. 
 
το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ : 

 να αναγνωρίηουν  τα ςθμαντικά ψθφία, τθ ςχετικότθτα τθσ κίνθςθσ, του 
ςυςτιματοσ αναφοράσ και τθσ λφςθσ     

 να εφαρμόηουν με ευχζρεια μετατροπζσ μονάδων, νόμουσ, ιδιότθτεσ και τθ φυςικι 
ςκζψθ ςτθν εξιγθςθ φαινομζνων     

 να περιγράφουν τα βαςικά μεγζκθ τθσ Μθχανικισ και να κατανοοφν τισ 
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βαςικζσαλλθλοεξαρτιςεισ των μεγεκϊναυτϊν,  

 να προςδιορίηουν τισ αρχέσδιατιρθςθσ που διζπουν τα διάφορα μθχανικά 
ςυςτιματα,  

 να διατυπώνουν τισ χαρακτθριςτικέσεξιςώςεισκίνθςθσενόσςώματοσ 

 να οργανώνουνςυςτθματικά τα δεδομέναενόσπροβλθ́ματοσ για τθν 
επίλυςθτεχνικϊν ςυςτθμάτων 

 να επιλφουν απλά και ςφνκετα προβλιματα ςχετικά με : Κινθματικι, Δυναμικι, 
Διατιρθςθ Ορμισ,  τροφορμισ, Ενζργειασ, Θερμότθτασ, 

 Να ςχεδιάηουνγραφικά τα δεδομένα και αποτελέςματαενόσπροβλθ́ματοσ και να 
αξιολογοφν με κριτικό τρόπο τα αποτελέςματα.  

 
Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Με τθν επιτυχθ́ παρακολούκθςθ και ολοκλθ́ρωςθ́ του, το μάκθμααποςκοπεί ςτο να έχειαποκτθ́ςει ο 
φοιτθτισ τισ παρακάτωικανότθτεσ:  
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθδεδομζνων και πλθροφοριϊν, 
Αυτόνομθεργαςία 
Ομαδικι εργαςία 
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισςκζψθσ 
Αναλυτικι και ςυνκετικι ςκζψθ 
Κριτικι ςκζψθ 
Δθμιουργικότθτα 
Ευελιξία/Προςαρμοςτικότθτα 
Επίλυςθπροβλθμάτων 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Μετριςεισ χϊρου, χρόνου και μάηασ. 
2.  Διανφςματα, κινθματικι ςε μια διάςταςθ. 
3. Κινθματικι ςε τρεισ διαςτάςεισ 
4. Δυναμικι, οι νόμοι του Νεφτωνα 
5. Δυναμικι – δυνάμεισ και θ λφςθ τθσ εξίςωςθσ κίνθςθσ 
6. Ζργο και ενζργεια, διατιρθςθ τθσ ενζργειασ 
7. Βαρφτθτα 
8. υςτιματα ςωματιδίων 
9. υγκροφςεισ 
10. Κινθματικι και δυναμικι του ςτερεοφ ςϊματοσ 
11. τατικι και ελαςτικότθτα, ταλαντϊςεισ 
12. Ιδανικά αζρια και κινθτικι κεωρία 
13. Θερμότθτα, κερμοδυναμικι  

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ηλεκτρονικι επικοινωνία με φοιτθτζσ με χριςθ ΣΠΕ 
Τποςτιριξθδιδαςκαλίασ με χριςθ Η/Τ, 
βιντεοπροβολζαΠλατφόρμαeclass 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ πράξθσ 13 

Ατομικι 
μελζτθ/Προετοιμαςία 

73 

φνολο Μακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

Σελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
Προφορικζσ εξετάςεισ (εφόςον απαιτείται ςε ειδικζσ 
περιπτϊςεισ) 

 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Halliday, Resnick, Walker: Φυςικι (Σόμοσ Α’ Μθχανικι – Θερμοδυναμικι),  
Gutenberg (2012), ΚωδικόσΕφδοξου41959145 

2.  Giancoli: ΦΤΙΚΗ για Επιςτθ́μονεσ και Μθχανικούσ (Σόμοσ Α )́, ΕκδόςεισΣηιόλα 
(2013), ΚωδικόσΕυδόξου 18549052  

3. Ohanian: Φυςικι (Σόμοσ Α, Μθχανικι-Θερμοδυναμικι), ΚωδικόσΕυδόξου 45333 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ B1Y ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΙΘΑΝΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 4 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Τποβάκρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Αντικείμενο του μακιματοσ Πικανότθτεσ και τατιςτικι είναι θ παρουςίαςθ των βαςικϊν εννοιϊν 
των πικανοτιτων και τθσ ςτατιςτικισ μζςα από παραδείγματα που ςχετίηονται τόςο με τθν 
παραγωγι, όςο και με τθ διοίκθςθ.  

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει: 

 Σθ διαφορά μεταξφ Περιγραφικισ και Επαγωγικισ τατιςτικισ. 

 Σισ βαςικζσ ζννοιεσ των πικανοτιτων και τθν εφαρμογι τουσ ςε προβλιματα. 

 θμαντικζσ μεκοδολογίεσ και εργαλεία για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται 
με τθ Θεωρία Πικανοτιτων. 

 θμαντικζσ ζννοιεσ τθσ τατιςτικισ εκτίμθςθσ, όπωσ είναι τα Διαςτιματα 
Εμπιςτοςφνθσ και οι Ζλεγχοι Τποκζςεων. 

 Σθ ςθμαςία τθσ ςωςτισ ςφνταξθσ μίασ αναφοράσ (report), το οποίο και αποτελεί ζνα 
πολφ ςθμαντικό κομμάτι τθσ ςτατιςτικισ ζρευνασ. 
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Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Λιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ςτατιςτικισ 
ανάλυςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω τθσ κεωρίασ πικανοτιτων. 

 Απόκτθςθ κατάλλθλων γνϊςεων ϊςτε να μποροφν να αντιμετωπίηουν προβλιματα τα οποία 
ςχετίηονται με τισ πικανότθτεσ και τθ ςτατιςτικι ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ παραγωγισ και 
διοίκθςθσ. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θ διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι – επιςκόπθςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου 

2. Μεταβλθτζσ (είδθ, διαχωριςμόσ), Πλθκυςμόσ, Δείγμα. Περιγραφικι και Επαγωγικι 

ςτατιςτικι. 

3. Πίνακεσ ςυχνοτιτων, Γραφιματα, Μζτρα κζςθσ και διαςποράσ. 

4. Μζτρα ςχετικισ κζςθσ, Πίνακεσ ςυνάφειασ. 

5. Ειςαγωγι ςτισ Πικανότθτεσ. Κλαςςικόσ και Αξιωματικόσ οριςμόσ, βαςικοί κανόνεσ 

λογιςμοφ πικανοτιτων. 

6. Δεςμευμζνθ Πικανότθτα, Θεϊρθμα Ολικισ Πικανότθτασ και Σφποσ του Bayes.  

7. Κατανομζσ πικανοτιτων- Διακριτζσ και υνεχείσ, βαςικζσ διακριτζσ και βαςικζσ 

ςυνεχείσ κατανομζσ. Προβλιματα 

8. Επαγωγικι ςτατιςτικι, Ζλεγχοι Τποκζςεων, φάλματα τφπου Ι και ΙΙ, βαςικζσ 

περιπτϊςεισ ελζγχων. 

9. Ζλεγχοι υποκζςεων για δφο πλθκυςμοφσ, για τισ μζςεσ τιμζσ, για τισ τυπικζσ 

αποκλίςεισ και για τθν αναλογία ποςοςτϊν. 

10. Ζλεγχοι Ανεξαρτθςίασ και Καλισ προςαρμογισ. 

11. Μθ παραμετρικοί Ζλεγχοι. 

12. Επαναλθπτικζσ Αςκιςεισ 

13. Επαναλθπτικζσ Αςκιςεισ και ςφνοψθ. 
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4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 48 

φνολο Μακιματοσ 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 Σελικι γραπι εξζταςθ 100%. Οι εργαςίεσ που 
κα δίνονται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, 
κα ςυνεκτιμθκοφν ςτθν τελικι αξιολόγθςθ. 

 Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ 
εξζταςθ πραγματοποιείται χωρίσ άλλα 
βοθκιματα ι ςθμειϊςεισ, εκτόσ από το 
τυπολόγιο το οποίο κα δίνεται ςτουσ 
εξεταηόμενουσ. 

 Επιτρζπεται θ χριςθ απλϊν υπολογιςτικϊν 
μθχανϊν (κομπιουτεράκι). 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μυλωνάσ, Ν., Παπαδόπουλοσ, Β. (2016). Πικανότθτεσ και τατιςτικι για Μθχανικοφσ, 
Εκδόςεισ Σηιόλα, Ακινα. 
 
Montgomery, C. D. (2014): Applied statistics and Probability for Engineers. 6th Edition,Wiley, 
NY. 
 
Spiegel, R. M. (1977). Πικανότθτεσ και τατιςτικι, ΕΠΙ Εκδοτικι, Ακινα. 

Δθμθτριάδθσ, Ε. (2016). τατιςτικι Επιχειριςεων με εφαρμογζσ ςε SPSS και Lisrel. 2θ 
Ζκδοςθ, ΚΡΙΣΙΚΘ, Ακινα. 

Καλαματιανοφ, Α. (2003). Κοινωνικι τατιςτικι. Μζκοδοι μονοδιάςτατθσ ανάλυςθσ, 
Εκδόςεισ ΠΑΠΑΗΘΘ, Ακινα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

• ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 
ΣΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Β2Τ EΞAMHNO ΠΟΤΔΩΝ 2
Ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΙΙ 
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν 

οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ, αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 5 6  
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου, Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ,  

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 
--- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME225/ 

 

• ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου, που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
• Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

• Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

• Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ Μακθματικι Ανάλυςθ ΙΙ παρζχει τθν δυνατότθτα 
ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ να αναπτφξουν τισ ικανότθτζσ  τουσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ  

- να αναγνωρίηουν το ρόλο ςυναρτιςεων πολλϊν μεταβλθτϊν, βακμωτϊν και διανυςματικϊν, ςε 
φυςικά προβλιματα, όπωσ προβλιματα ςχετικά με το φυςικό περιβάλλον (ροι του θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ ςε κυκλϊματα, απϊλεια κερμότθτασ, αφξθςθ και ελάττωςθ πλθκυςμϊν κ.λπ.) αλλά και 
προβλιματα ςχετικά με τθν πορεία και μεταβολι των οικονομικϊν και των παραγωγικϊν μεγεκϊν,  

- να επιλφουν προβλιματα μεγιςτοποίθςθσ και ελαχιςτοποίθςθσ ςυναρτιςεων πολλϊν 
μεταβλθτϊν, 

- να μελετοφν το γράφθμα μιασ ςυνάρτθςθσ πολλϊν μεταβλθτϊν, όταν αυτό είναι εφικτό, 

- να υπολογίηουν μερικζσ παραγϊγουσ και ολικά διαφορικά ανϊτερθσ τάξθσ ςυναρτιςεων πολλϊν 
μεταβλθτϊν, 
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- να αναπτφςςουν ςειρζσ Taylor και MacLaurin και να προςεγγίηουν ςυναρτιςεισ πολλϊν 
μεταβλθτϊν με τθ βοικεια πολυωνφμων, 

- να υπολογίηουν διπλά και τριπλά ολοκλθρϊματα βακμωτϊνςυναρτιςεων πολλϊν μεταβλθτϊν, 

-να υπολογίηουν εμβαδά  και όγκουσ χωρίων, 

-να εφαρμόηουν τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ πολλϊν μεταβλθτϊν, βακμωτισ ι διανυςματικισ, ςτθν 
περιγραφι και μοντελοποίθςθ φυςικϊν ςυςτθμάτων ι φαινομζνων με μακθματικοφσ όρουσ και 
εξιςϊςεισ,  

- να εφαρμόηουν τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ πολλϊν μεταβλθτϊν, βακμωτισ ι διανυςματικισ, ςε 
μακθματικά μοντζλα υποςτιριξθσ των  διαδικαςιϊν λιψθσ απόφαςθσ ςτθν βιομθχανικι διοίκθςθ 
και γενικότερα ςτθν παραγωγι.  

Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ Μακθματικι Ανάλυςθ ΙΙ παρζχει ςτθν/ςτον 
φοιτιτρια/φοιτθτι τθ δυνατότθτα: 

- να οργανϊνει και να χρθςιμοποιεί τθ γνϊςθ, που αποκτά ςτθν επίλυςθ ςυγκεκριμζνων 
προβλθμάτων, 

- να κατανοεί και να ςυνοψίηει επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςτουσ αντίςτοιχουσ μακθματικοφσ τομείσ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ, που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα; 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
1.Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
2. Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
3. Λιψθ αποφάςεων  
4. Αυτόνομθ εργαςία  
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
6. Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
7. Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
8. Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου 
9. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
10. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
11. Διαιςκθτικι και ενορατικι άποψθ μακθματικϊν εννοιϊν και μεκόδων 

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ:ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΙΙ 
 
Κφριοσ ςκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να εφοδιάςει τθν/τον φοιτιτρια/φοιτθτι με τθν 
απαραίτθτθ και αναγκαία «γλϊςςα», για να μπορζςει να κατανοιςει, ερμθνεφςει, αξιολογιςει 
αλλά και να περιγράψει τόςο τισ ζννοιεσ, όςο και τα φαινόμενα που κα αντιμετωπίςει ςτθν φλθ των 
μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν του Σμιματοσ, όςο και να επιλφςει ςυγκεκριμζνα 
προβλιματα ςτθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ. 
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το πρϊτο μζροσ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ 
βακμωτισ ςυνάρτθςθσ πολλϊν μεταβλθτϊν και των εφαρμογϊν αυτισ ςε φυςικά και οικονομικά 
μακθματικά πρότυπα.Μελετοφν ςυςτθματικά πεδία οριςμοφ τζτοιων ςυναρτιςεων, το γράφθμα 
αυτϊν, όταν υπάρχει, κακϊσ και εναλλακτικοφσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ του γραφιματοσ, όταν 
αυτό δεν υπάρχει. Για το ςκοπό αυτό, πρζπει να ανακαλζςουν γνϊςεισ κωνικϊν τομϊν και να 
κατακτιςουν γνϊςεισ πάνω ςε επιφάνειεσ 2

θσ
 τάξθσ. Η μελζτθ τθσ ςτοιχειϊδουσ μεταβολισ μιασ 

βακμωτισ ςυνάρτθςθσ πολλϊν μεταβλθτϊν γίνεται με τθν ζννοια τθσ μερικισ παραγϊγου. Οι 
φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ μακαίνουν να υπολογίηουν μερικζσ παραγϊγουσ βακμωτϊν ςυναρτιςεων 
πολλϊν μεταβλθτϊν, κακϊσ και παραγϊγουσ κατά κατεφκυνςθ και να κατανοοφν τθ χριςθ αυτϊν 
ςε εφαρμογζσ. Μελετοφν με τθ χριςθ ςυναρτθςιακϊν πινάκων τθ γραμμικι ανεξαρτθςία 
ςυναρτιςεων και λφνουν προβλιματα μεγιςτοποίθςθσ και ελαχιςτοποίθςθσ βακμωτϊν 
ςυναρτιςεων πολλϊν μεταβλθτϊν. Ακολουκεί θ προςζγγιςθ μιασ ςυνάρτθςθσ πολλϊν μεταβλθτϊν 
με τθ χριςθ πολυωνφμων Taylor και MacLaurin. τθ ςυνζχεια, οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ μακαίνουν 
να υπολογίηουν εμβαδά και όγκουσ ςφνκετων χωρίων κάνοντασ χριςθ διπλϊν και τριπλϊν 
ολοκλθρωμάτων. 
το δεφτερο μζροσ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ 
διανυςματικισ ςυνάρτθςθσ πολλϊν μεταβλθτϊν και των εφαρμογϊν αυτισ ςε φυςικά και 
οικονομικά μακθματικά πρότυπα.Μακαίνουν τισ ζννοιεσ τθσ κλίςθσ, τθσ απόκλιςθσ και τθσ 
περιςτροφισ, τθν ζννοια του ςωλθνοειδοφσ, αςτρόβιλου και ςυντθρθτικοφ πεδίου κακϊσ και τισ 
εφαρμογζσ αυτϊν. τθ ςυνζχεια μακαίνουν να υπολογίηουν επικαμπφλια και επιεπιφάνεια 
ολοκλθρϊματα, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να μελετιςουν ροζσ και κυκλοφορίεσ διανυςματικϊν 
πεδίων ςτο επίπεδο και ςτο χϊρο. 
Σζλοσ, αναλφουν οικονομικζσ εφαρμογζσ και εφαρμογζσ ςτθν βιομθχανικι παραγωγι τθσ ζννοιασ 
τθσ βακμωτισ και διανυςματικισ ςυνάρτθςθσ πολλϊν μεταβλθτϊν. 

 

 

• ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

 Διαλζξεισ (δια ηϊςθσ) ςτο αμφικζατρο,  

 εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ κεωρίασ με φροντιςτθριακζσ 

αςκιςεισ (δια ηϊςθσ)  και 

 εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (δια ηϊςθσ) ςτο εργαςτιριο 

Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Σμιματοσ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

τισ διαλζξεισ των μακθμάτων και ςτισ φροντιςτθρικζσ 
αςκιςεισ χρθςιμοποιοφνται: 
α) Λογιςμικά παρουςίαςθσ (τφπου powerpoint) 
β) Λογιςμικά διδιαςτατθσ και τριδιαςτατθσ απεικόνιςθσ, 
ςτατικισ και κινοφμενθσ  
(Geogebra, 3D Grapher, Mathematica) 
 
το εργαςτιριο χρθςιμοποιοφνται:  
α) Λογιςμικά παρουςίαςθσ (τφπου powerpoint) 
β) Λογιςμικά ςυμβολικισ Άλγεβρασ (Mathematica, Matlab) 
 
Επιπλζον, οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ χρθςιμοποιοφν:  

 εργαλεία αυτοματιςμοφ γραφείου,  

 φυλλομετρθτζσ ιςτοφ (webbrowser),  

 e-reader και ψθφιακά βιβλία,  

 πλατφόρμα τθλεκπαίδευςθσ e-class ςτθ μελζτθ των 
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θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων του μακιματοσ (διδακτικό 
υλικό), που είναι αναρτθμζνεσ  ςτο ψθφιακό αποκετιριο  

https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME225 

 θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν επικοινωνία τουσ με τον 
κακθγθτι.  

 
Η επικοινωνία φοιτθτϊν-κακθγθτι γίνεται:  

 δια ηϊςθσ κατά τθν διάρκεια των διαλζξεων,  

 δια ηϊςθσ ςτο γραφείο του κακθγθτι και  

 μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια,  
Εργαςτθριακι Άςκθςθ,  
Άςκθςθ Πεδίου,  
Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο,  
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ),  
Κλινικι Άςκθςθ,  
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
 Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
 Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ 
και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ, 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  
Φροντιςτθριακζσ Αςκιςεισ   
Εργαςτιριο 

39 
13 
13 

Εξετάςεισ  3 

Ατομικι Μελζτθ 82 

φνολο φόρτου μαθήματοσ 150 
 

 

 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 
 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 
1θ διάλεξθ Ειςαγωγικζσ  ζννοιεσ από τθ κεωρία των ςυναρτιςεων πολλϊν μεταβλθτϊν.  

Παραδείγματα προβλθμάτων, που χρθςιμοποιοφν τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ 
πολλϊν μεταβλθτϊν ςτθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ.  

2θ διάλεξθ Μελζτθ κωνικϊν τομϊν. Μελζτθ επιφανειϊν 2θσ τάξθσ. Σομζσ και προβολζσ αυτϊν 
ςτα ςυντεταγμζνα επίπεδα. 

3θ διάλεξθ υναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν. Μελζτθ-Γράφθμα-Ιςοςτακμικζσ καμπφλεσ και 
επιφάνειεσ. 

4θ διάλεξθ Η ζννοια τθσ μερικισ παραγϊγου και τθσ παραγϊγου κατά κατεφκυνςθ. Μερικι 
παράγωγοσ ανϊτερθσ τάξθσ. υναρτθςιακοί πίνακεσ. Ιακωβιανι ορίηουςα και 
γραμμικι ανεξαρτθςία. ειρζσ Taylorκαι MacLaurin. Αλυςωτι παραγϊγιςθ. 

5θ διάλεξθ Μελζτθ ακροτάτων ςυναρτιςεων πολλϊν μεταβλθτϊν. Ελεφκερα και δεςμευμζνα 
ακρότατα. Εςςιανι ορίηουςα. Πολλαπλαςιαςτζσ Lagrange. 

6θ διάλεξθ Διπλά και τριπλά ολοκλθρϊματα. Τπολογιςμόσ εμβαδϊν και όγκων. 
7θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτισ διανυςματικζσ ςυναρτιςεισ. Μελζτθ καμπφλων του χϊρου. Μελζτθ 

διανυςματικϊν πεδίων. Εξωτερικό γινόμενο διανυςμάτων. Εφαρμογζσ. 
8θ διάλεξθ Κλίςθ-Απόκλιςθ-Περιςτροφι διανυςματικοφ πεδίου. Σελεςτισ Hamilton. Σελεςτισ 

Laplace. ωλθνοειδι, αςτρόβιλα και ςυντθρθτικά πεδία. 
9θ διάλεξθ Επικαμπφλια ολοκλθρϊματα βακμωτϊν και διανυςματικϊν ςυναρτιςεων.  
10θ διάλεξθ Κυκλοφορία και ροι διανυςματικοφ πεδίου του επιπζδου. Θεϊρθμα Green. 
11θ διάλεξθ Επιεπιφάνεια ολοκλθρϊματα βακμωτϊν και διανυςματικϊν ςυναρτιςεων. 
12θ διάλεξθ Κυκλοφορία και ροι διανυςματικοφ πεδίου του χϊρου. Θεϊρθμα Gauss. Θεϊρθμα 
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Stokes.  
13θ διάλεξθ Προβλιματα οικονομικϊν εφαρμογϊν και εφαρμογϊν ςτθ βιομθχανικι παραγωγι, 

ςτα οποία γίνεται χριςθ ςυναρτιςεων πολλϊν μεταβλθτϊν. 

 

 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ εργαςτηρίων 
 

Εβδομάδα  Θζμα εργαςτηρίου 
1ο εργαςτιριο υναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν ςτα Mathematica και Matlab. Όριο, μερικι 

παράγωγοσ, ολικό διαφορικό, παράγωγοσ κατά κατεφκυνςθ, Ανάπτυγμα 
Taylorκαι MacLaurin, ιακωβιανι και εςςιανι ορίηουςα, ακρότατα. 

2ο εργαςτιριο Σριδιάςτατεσ γραφικζσ παραςτάςεισ, ιςοςτακμικζσ καμπφλεσ και επιφάνειεσ, 
παραμετρικζσ εξιςϊςεισ ςτισ 3 διαςτάςεισ, εξιςϊςεισ ςε κυλινδρικζσ και 
ςφαιρικζσ ςυντεταγμζνεσ, κίνθςθ ςε τριδιάςτατεσ απεικονίςεισ. 

3ο εργαςτιριο Σομζσ επιφανειϊν, πακζτα ζτοιμων ςχθμάτων, εγγραφι ςφαίρασ ςε κφλινδρο, 
ςφαίρασ ςε κφβο, ςφαίρασ ςε κϊνο, ελλειψοειδοφσ ςε κφλινδρο κ.λπ. 
Σριδιάςτατθ αναπαράςταςθ ςφνκετων χωρίων ολοκλιρωςθσ. 

4ο εργαςτιριο Διανυςματικά πεδία ςτο επίπεδο και ςτο χϊρο, ςυνάρτθςθ δυναμικοφ, 
απόκλιςθ, περιςτροφι διανυςματικοφ πεδίου, διπλό και τριπλό ολοκλιρωμα, 
επικαμπφλιο και επιεπιφάνειο ολοκλιρωμα. 

 
θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει 
μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το 
επόμενο μάκθμα. 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Η/Ο φοιτιτρια/φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει ζναν από τουσ 
παρακάτω τρόπουσ αξιολόγθςθσ: 
 
1

οσ
 τρόποσ: 

Δίωρθ γραπτι εξζταςθ του μακιματοσ ςτθν εξεταςτικι 
περίοδο του Ιουνίου και του επτεμβρίου. 
Η δίωρθ γραπτι εξζταςθ γίνεται ςτο αμφικζατρο. 
Παρζχονται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ 
μορφι τζςςερα κζματα, που βακμολογοφνται ςυνολικά με 
10 μονάδεσ. Οι μονάδεσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ 
αναγράφονται ςτο αντίςτοιχο κζμα.  
Επιτυχζσ κεωρείται το γραπτό, που ςυγκεντρϊνει 
τουλάχιςτον 5 (πζντε) από το ςφνολο των 10 μονάδων. 
 
2

οσ
 τρόποσ: 

Δίωρθ γραπτι εξζταςθ του μακιματοσ καιμονόωρθ 
εργαςτθριακι εξζταςθ ςτθν εξεταςτικι περίοδο του 
Ιουνίου. 
 
Η δίωρθ γραπτι εξζταςθ γίνεται ςτο αμφικζατρο. 
Παρζχονται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ 
μορφι τζςςερα κζματα, που βακμολογοφνται ςυνολικά με 
10 μονάδεσ. Οι μονάδεσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ 
αναγράφονται ςτο αντίςτοιχο κζμα.  
Επιτυχζσ κεωρείται το γραπτό, που ςυγκεντρϊνει 
τουλάχιςτον 4,5 (τζςςερισ και μιςι) μονάδεσ από το ςφνολο 
των 10 μονάδων. 
 
Η μονόωρθ εργαςτθριακι εξζταςθ γίνεται ςτο εργαςτιριο 
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Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Σμιματοσ. Παρζχονται 
ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ μορφι δφο 
κζματα, που βακμολογοφνται ςυνολικά με 10 μονάδεσ. Οι 
μονάδεσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ αναγράφονται ςτο 
αντίςτοιχο κζμα.  
Επιτυχισ κεωρείται θ εξζταςθ, που ςυγκεντρϊνει το 
ςφνολο των 10 μονάδων. 
 
Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από τον 
βακμό τθσ δίωρθσ γραπτισ εξζταςθσ (α) και τον βακμό 
τθσμονόωρθσ εργαςτθριακισ εξζταςθσ (β) ςφμφωνα με τον 
τφπο: τελικόσ βακμόσ=α*0.9+b*0.1 
Επιτυχισ κεωρείται θ αξιολόγθςθ, που περιλαμβάνει 
γραπτό, που ςυγκεντρϊνει τουλάχιςτον 4,5 (τζςςερισ και 
μιςι) μονάδεσ από το ςφνολο των 10 μονάδων τθσ γραπτισ 
εξζταςθσ και το ςφνολο των 10 μονάδων τθσ 
εργαςτθριακισ εξζταςθσ. 

 

• ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑΙ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΤΔΟΞΟ  
 

1. Βιβλίο [22766838]: ΙΟΓΗΚΟ ΤΛΑΡΣΖΔΩΛ ΠΟΙΙΩΛ ΚΔΣΑΒΙΖΣΩΛ ΘΑΗ 
ΓΗΑΛΤΚΑΣΗΘΖ ΑΛΑΙΤΖ, ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΗΓΟΤ ΚΑΡΗΑ, ΔΡΑΦΔΗΚΗΓΖ 
ΘΑΡΟΙΟ  

2. Βιβλίο [77107082]: THOMAS ΑΠΔΗΡΟΣΗΘΟΙΟΓΗΚΟ, [George B. Thomas], Jr., 
Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir  

3. Βιβλίο [68381163]: ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΔ ΚΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑ ΚΖΥΑΛΗΘΟΤ ΘΑΗ 
ΔΠΗΣΖΚΟΛΔ: Ιογισμόρ ςναπτήσεων Πολλών Κεταβλητών και Γιανςσματική 
Ανάλςση, ΠΑΤΙΟ ΥΑΣΕΖΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟΤ  

4. Βιβλίο [50655960]: Ιογισμόρ ςναπτήσεων Πολλών Κεταβλητών και Δισαγωγή στιρ 
Γιαυοπικέρ Δξισώσειρ, Παπασσοινόποςλορ Γ. - σοινάρ Υ. - Κςλωνάρ Λ.  

5. Βιβλίο [18549079]: Γιαυοπικόρ και ολοκληπωτικόρ λογισμόρ σςναπτήσεων πολλών 
μεταβλητών, Κςλωνάρ Λίκορ  

 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤΛΙΚΟ 
 

https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME225 
 

-Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

International Journal of Advances in Theoretical and Mathematical Physics 

International Journal of Analysis and Applications 

International Journal of Applied Mathematics and Mechanics 

International Journal of Applied Mathematics and Physics 

International Journal of Engineering Science  

Bulletin of the Greek Mathematical Society 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ4Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΘ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ πράξθσ 5 5 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

 
 Τποβάκρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME258/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα Εφαρμοςμζνθ Θερμοδυναμικι ζχει βαςικό ςκοπό τθν παρουςίαςθ του γνωςτικοφ 
αντικειμζνου τθσ Θερμοδυναμικισ μζςα από τθ ςκοπιά του Μθχανικοφ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν 
εφαρμογι τθσ Θερμοδυναμικισ και τθ χριςθ τθσ για τθν επίλυςθ πλικουσ τεχνικϊν προβλθμάτων 
που ςυναντϊνται ςε προβλιματα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και γενικότερα τθσ μθχανολογίασ. 

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

- Κατανοιςουν τθ ςθμαντικότθτα των κεμελιωδϊν αρχϊν τθσ Θερμοδυναμικισ και τθν αξία 
τουσ ςτο αρχικό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό αλλά και ςτθν μελζτθ πλικουσ προβλθμάτων του 
μθχανικοφ 

- Εξάγουν λογικά και ςαφι ςυμπεράςματα εξετάηοντασ κερμοδυναμικά ςυςτιματα (ιδανικά 
αζρια, μίγμα υγροφ αερίου, κλειςτά ςυςτιματα και ςυςτιματα ςτακεροποιθμζνθσ ροισ) 

- Κατανοιςουν τθν αλλθλεξάρτθςθ των κερμοφυςικϊν ιδιοτιτων των ρευςτϊν από τθν 
πίεςθ και τθ κερμοκραςία και τθ ςθμαντικότθτα τθσ χριςθσ καταςτατικϊν εξιςϊςεων 

- χεδιάηουν βάςει των αρχϊν και νόμων τθσ κερμοδυναμικισ ςυςτιματα και διεργαςίεσ 
παραγωγισ κατανοϊντασ ςε βάκοσ τισ ζννοιεσ τθσ ενζργειασ και τθσ εξζργειασ 

- Αναλφουν κερμοδυναμικοφσ κφκλουσ ιδανικϊν αερίων αλλά και κφκλουσ μίγματοσ δφο 

46
41

https://eclass.duth.gr/courses/TME258/


 

 23/2/2020 ελίδα 2 από 3 

φάςεων   

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ κα ζχει εφοδιαςτεί με 
κεμελιϊδεισ γνϊςεισ ϊςτε να μπορεί να μελετιςει, να αναπτφξει περεταίρω και να επιλφςει 
πρακτικά προβλιματα που αφοροφν τθν περιοχι τθσ Εφαρμοςμζνθσ Θερμοδυναμικισ. 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ και 
επίλυςθσ προβλθμάτων κερμοδυναμικισ 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα Εφαρμοςμζνθσ Θερμοδυναμικισ 
 Εφαρμογι τθσ λθφκείςασ γνϊςθσ ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ 
 Αυτόνομθ εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ομαδικότθτασ και ςυνεργατικότθτασ ςτθν επίλυςθ ςφνκετων 

προβλθμάτων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θ διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι – Βαςικζσ ζννοιεσ, επιςκόπθςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου 

2. Οριςμοί, ενζργεια, ζργο, ο πρϊτοσ νόμοσ τθσ κερμοδυναμικισ, ςυςτιματα μεταφοράσ 

ενζργειασ και μάηασ, γενικι ενεργειακι ανάλυςθ 

3. Ιδιότθτεσ κακαρϊν ουςιϊν, φάςεισ και διεργαςίεσ αλλαγισ φάςεων, διαγράμματα 

ιδιοτιτων και πίνακεσ ιδιοτιτων. Καταςτατικζσ εξιςϊςεισ αερίων και παράγοντασ 

ςυμπιεςτότθτασ 

4. Ανάλυςθ κλειςτϊν κερμοδυναμικϊν ςυςτθμάτων. Εςωτερικι ενζργεια, ενκαλπία 

ενεργειακό ιςοηφγιο κλειςτϊν ςυςτθμάτων 

5. Μεταφορά ενζργειασ και μάηασ ςε όγκουσ ελζγχου. υςτιματα ςτακεροποιθμζνθσ ροισ 

(ακροφφςια, διαχφτεσ, βαλβίδεσ, ανάμιξθ, ςυμπιεςτζσ, ςτρόβιλοι, περιγραφι εναλλακτϊν 

κερμότθτασ). Διεργαςίεσ αςτακοφσ ροισ 

6. Ο δεφτεροσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ, κερμικζσ μθχανζσ, αντιςτρεπτζσ και μθ αντιςτρεπτζσ 

διεργαςίεσ. Ο κφκλοσ και θ κερμικι μθχανι Carnot (ψυγείο και αντλία κερμότθτασ) 

7. Εντροπία, θ αρχι τθσ αφξθςθσ τθσ εντροπίασ και ιςεντροπικζσ διεργαςίεσ.Ιςεντροπικζσ 

αποδόςεισ διατάξεων ςτακεροποιθμζνθσ ροισ. Ιςοηφγιο εντροπίασ. 

8. Οριςμόσ τθσ Εξζργειασ ενόσ ςυςτιματοσ και του βακμοφ απόδοςθσ βάςει του δεφτερου 

κερμοδυναμικοφ νόμου. Μεταφορά Εξζργειασ μζςω κερμότθτασ ενζργειασ και μάηασ. 

Ιςοηφγιο Εξζργειασ ςε κλειςτά ςυςτιματα και ςυςτιματα ςτακεροποιθμζνθσ ροισ. 

9. Θερμοδυναμικοί κφκλοι ιςχφοσ των αερίων. Περιγραφι των κφκλων Otto, Diesel, Stirling, 

Erricson.  

10. Ιδανικόσ και πραγματικόσ κφκλοσ Brayton. Αναγζννθςθ, Ενδιάμεςθ ψφξθ, Ανακζρμανςθ. 

Περιγραφι κφκλων αεριοπροϊκθςθσ και ανάλυςθ αρχιτεκτονικϊν αεροπορικϊν 

κινθτιρων. 

11. Παραγωγι ιςχφοσ με κερμοδυναμικοφσ κφκλουσ με ατμό, κφκλοσ Rankine (ιδανικόσ, 

πραγματικόσ, με ανακζρμανςθ, με αναγζννθςθ). υνδυαςμζνοι κφκλοι παραγωγισ ιςχφοσ 

αερίου – ατμοφ. 

12. Ψυκτικοί κφκλοι, αντλίεσ κερμότθτασ. Ο ιδανικόσ και πραγματικόσ κφκλοσ ψφξθσ με 

ςυμπίεςθ ατμοφ. Ψυκτικά μζςα και ιδιότθτεσ ψυκτικϊν μζςων. Ψυκτικοί κφκλοι αερίων. 

13. Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ, ςφνοψθ και παρουςίαςθ ςφνκετων προβλθμάτων 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσeclass, email).   
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 26 

Αυτοτελισ μελζτθ 60 

ύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 Σελικι γραπτι εξζταςθ 100% 

 Εξζταςθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων 
που άπτονται ςτο πεδίο τθσ εφαρμοςμζνθσ 
κερμοδυναμικισ που αφοροφν τθ μθχανολογία και 
γενικότερα κζματα κερμοδυναμικισ του 
μθχανικοφ 

 Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ 
εξζταςθ πραγματοποιείται με ανοιχτά τα διδακτικά 
βοθκιματα 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.Θερμοδυναμικι για Μθχανικοφσ, 8θ Ζκδοςθ, Cengel Yunus A., BolesMichaelA., ΕΚΔΟΕΙ Α. 
ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Α.Ε. 

2. Εφαρμοςμζνθ Θερμοδυναμικι, BlackW., HartleyJ., Εκδότθσ: ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΤ & ΙΑ ΟΕ 

3. Ειςαγωγι ςτθ Θερμοδυναμικι, Smith J.M., VanNessHendrich., Abbott M., ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ & 
ΤΙΟΙ Α.Ε. 

4. ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ και ΠΡΟΧΩΡΘΜΕΝΘ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ, Απόςτολοσ Πολυηάκθσ, Εκδότθσ: 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΟΛΤΗΑΚΘ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ & ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Β5Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΟΜΘΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ (ΓΛΩΑ C) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

Θ 1 ϊρα/εβδομάδα εργαςτθριακϊν αςκιςεων 
πραγματοποιείται ςε τρεισ (3) ομάδεσ των 40 φοιτθτϊν / 
ομάδα, λόγω τθσ χωρθτικότθτασ του εργαςτθρίου όπου και 
διεξάγονται οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME118/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι γενικοφ υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και 
Διοίκθςθσ και αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ Α2Τ – ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘΝ ΕΠΙΣΘΜΘ ΣΩΝ ΘΤ. 
Περιλαμβάνει α) τθν εξοικείωςθ με τα  χαρακτθριςτικά τθσ δομθμζνθσ ςχεδίαςθσ των 
προγραμμάτων, β) τθ δθμιουργία ςυναρτιςεων για χριςθ ςε προγράμματα και κατανόθςθ 
τθσ ςθμαςίασ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ λειτουργιϊν,  γ) τθ χριςθ δομϊν (structs) για τθν 
απεικόνιςθ των διαφόρων τφπων δεδομζνων που χρθςιμοποιοφνται ςτισ εφαρμογζσ και δ) 
τθν κατανόθςθ τθσ χριςθσ των ςειριακϊν αρχείων και εξοικείωςθ με τισ λειτουργίεσ 
αποκικευςθσ και ανάκτθςθσ δεδομζνων. 

Δεδομζνου ότι πολλά μακιματα του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν απαιτοφν τθ 

δθμιουργία πθγαίου κϊδικα ςε δομθμζνθ μορφι και τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ 

ςυναρτιςεων για τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν (projects) θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν 

κατανόθςθ τθσ top-down ςχεδίαςθσ, και ςτθν αποτελεςματικι χριςθ δομϊν δεδομζνων 
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&αρχείων, ϊςτε οι φοιτθτζσ να είναι ικανοί να υλοποιοφν ςυναρτιςεισ και να 

διαχειρίηονται δεδομζνα. Με τον τρόπο αυτό ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιεί 

αποτελεςματικά τθ γλϊςςα δομθμζνου προγραμματιςμοφ Cγια να  αναπτφςςει και να 

υλοποιεί υπολογιςτικζσ διαδικαςίεσ και μεκόδουσ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι και τθ 

διοίκθςθ.  

Σο μάκθμα ςυνδζεται με μια ςειρά άλλων μακθμάτων, που περιλαμβάνουν τθν Ειςαγωγι 

ςτθν Επιςτιμθ των ΘΤ, τον Αντικειμενοςτραφι Προγραμματιςμό, τισ Βάςεισ Δεδομζνων και 

τθν Αρικμθτικι Ανάλυςθ. Θ αλυςίδα αυτϊν των μακθμάτων βοθκοφν το φοιτθτι ϊςτε να 

είναι ικανόσ να αναπτφςςει αλγορίκμουσ και πθγαίο κϊδικα για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

που αφοροφν τα ςφγχρονα ςυςτιματα παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και 

τεχνικϊν ςτθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων, ικανότθτα που αποτελεί μία από τισ 

ςθμαντικότερεσ δεξιότθτεσ ςτθν πορεία για τθν ενςωμάτωςθ του νζου μθχανικοφ ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ 4θσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια καείναι ςε κζςθ να : 

 Είναι εξοικειωμζνοσ με τα  χαρακτθριςτικά τθσ δομθμζνθσ ςχεδίαςθσ των 
προγραμμάτων. 

 Δθμιουργεί ςυναρτιςεισ για χριςθ ςε προγράμματα και να κατανοεί τθ ςθμαςία τθσ 
επαναχρθςιμοποίθςθσ λειτουργιϊν. 

 Χρθςιμοποιεί απλζσ μεταβλθτζσ, δείκτεσ και πίνακεσ ωσ παραμζτρουσ ειςόδου και 
εξόδου ςε ςυναρτιςεισ. 

 Αναγνωρίηει τισ παραμζτρουσ επικοινωνίασ των ςυναρτιςεων με τα υπόλοιπα τμιματα 
του προγράμματοσ. 

 Κατανοείτον τρόπο επικοινωνίασ των τμθμάτων τθσ μνιμθσ (codesegment, 
stacksegment, datasegment, heap) όπου εκτελοφνται τμιματα ενόσ προγράμματοσ ςτθ 
γλϊςςα προγραμματιςμοφ C. 

 Διαχειρίηεται αποτελεςματικά τθ μνιμθ χρθςιμοποιϊντασ δυναμικζσ γραμμικζσ δομζσ 
δεδομζνων κατά τθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων. 

 Χρθςιμοποιείδομζσ (structs) για τθν απεικόνιςθ των διαφόρων τφπων δεδομζνων που 
χρθςιμοποιοφνται ςτισ εφαρμογζσ. 

 Χρθςιμοποιείςειριακά αρχεία για τθν αποκικευςθ και ανάκτθςθ δεδομζνων. 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Δομθμζνθ ςχεδίαςθ πθγαίου κϊδικα με χριςθ ςυναρτιςεων 

 Απόκτθςθ δεξιοτιτων και εμπειρίασ ςτθ χριςθ δυναμικϊν δομϊν δεδομζνων. 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ ςτισ διαδικαςίεσ ςυγγραφισ πθγαίου κϊδικα, 
εκςφαλμάτωςθσ, μεταγλϊττιςθσ και εκτζλεςθσ προγραμμάτων  με δυναμικι 
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διαχείριςθ τθσ μνιμθσ ςτθ γλϊςςα C ςε περιβάλλον εργαςτθρίου. 

 Διαχείριςθ δεδομζνων ςειριακϊν αρχείων. 

 Μοντελοποίθςθ προβλθμάτων τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ παραγωγισ & διοίκθςθσ 
χρθςιμοποιϊντασ δομζσ και αρχεία δεδομζνων. 

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Επανάλθψθ ςτισ βαςικζσ εντολζσ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ C και ςτισ βαςικζσ 

διαδικαςίεσ των μονοδιάςτατων αρικμθτικϊν πινάκων. Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ τθσ top-

down ςχεδίαςθσ και των αρχϊν του δομθμζνου προγραμματιςμοφ. 

2. Ειςαγωγι ςτισ ςυναρτιςεισ ςτον προγραμματιςμό:  Βαςικά χαρακτθριςτικά: Πρότυπο 

ςυνάρτθςθσ, διλωςθ ςυνάρτθςθσ, κλιςθ ςυνάρτθςθσ. υναρτιςεισ τφπου void χωρίσ 

επιςτρεφόμενεσ τιμζσ. υναρτιςεισ που επιςτρζφουν μία τιμι. Μθχανιςμόσ 

μεταβίβαςθ παραμζτρων  με τιμι. Παραδείγματα και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

3. υναρτιςεισ τφπου void που επιςτρζφουν περιςςότερεσ από μία τιμζσ. Θ ζννοια του 

δείκτθ (pointer). Δείκτεσ και διευκφνςεισ μνιμθσ. Ιδιότθτεσ δεικτϊν, ςφγκριςθ δεικτϊν, 

αρικμθτικι δεικτϊν. Παραδείγματα και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

4. Δείκτεσ και ςυναρτιςεισ. Μθχανιςμόσ μεταβίβαςθσ παραμζτρων με αναφορά. Χάρτθσ 

μνιμθσ. Αρικμθτικοί πίνακεσ ωσ δείκτεσ. Επεξεργαςία μονοδιάςτατων αρικμθτικϊν 

πινάκων μζςω χριςθσ δεικτϊν. Παραδείγματα και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

5. υναρτιςεισ και μονοδιάςτατοι πίνακεσ. Πίνακεσ δφο διαςτάςεων. Διαχείριςθ πινάκων 

δφο διαςτάςεων με χριςθ δεικτϊν. Παραδείγματα και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

6. Δυναμικι παραχϊρθςθ και διαχείριςθ μνιμθσ. Δθμιουργία και διαχείριςθ δυναμικϊν 

πινάκων ςτθ γλϊςςα C. υναρτιςεισ διαχείριςθσ δυναμικισ μνιμθσ ςτθ γλϊςςα C. 

Αναδρομι& Πολυπλοκότθτα. Παραδείγματα και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

7. Αλφαρικμθτικά. Χαρακτθριςτικά, ιδιότθτεσ, ςυναρτιςεισ βιβλιοκικθσ για διαχείριςθ 

αλφαρικμθτικϊν. Παραδείγματα και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

8. Δομζσ (structs). Ιδιότθτεσ και τελεςτζσ δομϊν. Πίνακεσ δομϊν. Παραδείγματα και 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

9. Δείκτεσ, δομζσ, πίνακεσ και ςυναρτιςεισ. Παραδείγματα και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

10. Αρχεία. Κατθγορίεσ αρχείων, χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ αρχείων ςτθ γλϊςςα  C. 

Δθμιουργία και προςπζλαςθ ςειριακϊν αρχείων. Παραδείγματα και εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ. 

11. Επεξεργαςία δεδομζνων από ςειριακά αρχεία. Διαχείριςθ πολλαπλϊν αρχείων. 

Βαςικζσ αλγορικμικζσ διαδικαςίεσ ςε ςειριακά αρχεία.Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και 

εφαρμογζσ. 

12. Ειςαγωγι ςτισ γραμμικζσ δομζσ δεδομζνων : λίςτεσ , ςτοίβεσ και ουρζσ. Παραδείγματα 

και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

13. Επαναλθπτικζσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (τθν τάξθ και το εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Θ διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 
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Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται εκ των προτζρων, για 

διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν, και ςτθν πλατφόρμα 

αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Οι αςκιςεισ πραγματοποιοφνται ςτθν αίκουςα 

διαλζξεων ενϊ οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςτο 

εργαςτιριο Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του 

Σμιματοσ. Ικανόσ αρικμόσ αςκιςεων αναρτϊνται 

λυμζνεσ,μετά το τζλοσ του εργαςτθρίου, από τουσ 

διδάςκοντεσ ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσ για απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

Επίςθσ παροτρφνονται να επιλφουν αςκιςεισ κατά τθ 

διάρκεια τθσ αυτοτελοφσ μελζτθσ και να τισ 

αποςτζλλουν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτουσ 

διδάςκοντεσ για διόρκωςθ, απάντθςθ αποριϊν κλπ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτιριο 13 

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

13 

Αποςτολι - Παράδοςθ 
αςκιςεων 

15 

Αυτοτελισ μελζτθ 45 

  

φνολο Μακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 

πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ 

δφο αντιπροςωπευτικϊν τθσ ςυνολικισ φλθσ 

αγνϊςτων αςκιςεων. Οι αςκιςεισ ςυνκζτουν δφο 

ιςοδφναμεσ ομάδεσ κεμάτων, με δφο αςκιςεισ ανά 

ομάδα κεμάτων. Οι αςκιςεισ αυτζσ αφοροφν τόςο τθν 

αλγορικμικι επίλυςθ του προβλιματοσ όςο και τθν 

κωδικοποίθςι του ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C 

χρθςιμοποιϊντασ αποτελεςματικζσ δομζσ δεδομζνων. 

Θ αξία κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ διαμόρφωςθ 

τθσ βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 

κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ εξζταςθ 
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πραγματοποιείται χωρίσ βοθκιματα και δεν 

επιτρζπεται κανενόσ είδουσ επικοινωνία (κινθτό 

τθλζφωνο, χριςθ προςωπικοφ φορθτοφ ΘΤ). 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 H. Cheng, C για Επιςτιμονεσ και Μθχανικοφσ, Εκδόςεισ ΣΗΙΟΛΑ, Θεςςαλονίκθ, 2013. 

 Ν.Μ.Χατηθγιαννάκθσ, Θ Γλϊςςα C ςε Βάκοσ, 5θ ζκδοςθ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ, 2017. 

 Ivor Horton, Beginning C, From Novice to Professional, 4th edition, APress, 2006. 

 AbbeyDeitel, HarveyDeitel, C Προγραμματιςμόσ, 7θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Μ. Γκιοφρδασ, 

2014. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

• ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 
ΣΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Β10Τ EΞAMHNO ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΑ  
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ και 
Γραπτι Εργαςία. 

 

4 5  

   
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 
--- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME169/  

 

 

• ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
• Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

• Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

• Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο Γξακκηθή Άιγεβξα θαη Γηαθξηηά 

Μαζεκαηηθά, παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/θνηηεηέο λα 

αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο  ηνπο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα, 

- Γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο δηαδηθαζίεο κνξθνπνίεζεο πξνβιεκάησλ 

γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνύλ πξνβιήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνύ ηεο γξακκήο παξαγσγήο ζηελ βηνκεραλία.  

- Γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο κνξθνπνίεζεο θαη 

κνληεινπνίεζεο ησλ πξνβιεκάησλ κε ηελ κέζνδν ηεο άκεζεο πξνζέγγηζεο θαη 
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ηεο πξνζέγγηζεο ησλ εηζξνώλ-εθξνώλ.  

- Πξνζδηνξίδνπλ ηελ βέιηηζηε ιύζε γξακκηθώλ πξνβιεκάησλ δύν κεηαβιεηώλ κε 

ηελ γξαθηθή κέζνδν (γεσκεηξία ζην επίπεδν).  

- Σπλδπάδνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο Γξακκηθήο Άιγεβξαο θαη ηεο Θεσξίαο ησλ 

Πηλάθσλ, κε ηηο κεζόδνπο Βειηηζηνπνίεζεο (Αιγόξηζκνο Simplex, Μέζνδνο ηνπ 

κεγάινπ Μ, Μέζνδνο ησλ δύν θάζεσλ). 

- Δθαξκόδνπλ ην θαηάιιειν Σύζηεκα Σηήξημεο ησλ Απνθάζεσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό Solver (έσο 820 κεηαβιεηώλ απόθαζεο). 

- Φξεζηκνπνηνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηελ ζεσξία ησλ Πηλάθσλ, ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ παξαγσγήο (πξνζδηνξηζκόο ηεο γξακκήο παξαγσγήο ζε 

βηνκεραλία)θαη δηνίθεζεο ηεο παξαγσγήο.   

- Δπηιύνπλ γξακκηθά πξνβιήκαηα κε ηελ ρξήζε ηνπ  Excel, ηνπ εξγαιείνπ 

Δπίιπζε (Solver) θαη αληίζηνηρσλ Αλαθνξώλ  ηνπ Excel (Απάληεζε, Αλάιπζε 

Δπαηζζεζίαο, Όξηα),  

- Μνληεινπνηνύλ θαη λα επηιύνπλ κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ινγηζκηθώλ 

πξνβιήκαηα κεηαθνξάο, κεηαθόξησζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ  ηεο παξαγσγήο 

(product management) ζε βξαρππξόζεζκν-κεζνπξόζεζκν θαη καθξνπξόζεζκν 

επίπεδν. 

- Σρεκαηίδνπλ ηα δπηθά πξνβιήκαηα ησλ γξακκηθώλ πξνβιεκάησλ (ζρέζεηο 

πξσηεύνληνο θαη δπηθνύ πξνβιήκαηνο) θαζώο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο εξκελείεο.  

- Δθπνλνύλ εξγαζία ζπλνδεπηηθή ηνπ καζήκαηνο ζε εθαξκνζκέλα αληηθείκελα 

ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο.  

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα παξέρεη 

ζηελ/ζηνλ θνηηήηξηα/θνηηεηή ηε δπλαηόηεηα: 

- λα νξγαλώλεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γλώζε πνπ απνθηά ζηελ επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ηεο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο 

- λα θαηαλνεί θαη λα ζπλνςίδεη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζηνπο αληίζηνηρνπο 

εθαξκνζκέλνπο καζεκαηηθνύο ηνκείο. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
Διαιςκθτικι και ενορατικι άποψθ μακθματικϊν εννοιϊν και μεκόδων 

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Κύξηνο ζθνπόο απηνύ ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηελ/ηνλ θνηηήηξηα/θνηηεηή 

κε ηα θαηάιιεια καζεκαηηθά εξγαιεία γηα λα κπνξέζεη λα κνληεινπνηήζεη θαη λα 

επηιύζεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη 

Γηνίθεζεο θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ αθνξνύλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη 

ηελ δηνίθεζε ηεο παξαγσγήο. Ταπηόρξνλα, πξνζθέξεη ζηελ/ζηνλ θνηηήηξηα/θνηηεηή 

ην θαηάιιειν Σύζηεκα Σηήξημεο ησλ Απνθάζεσλ (DecisionsSupportSystem)  κε 

ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ινγηζκηθώλ. Δπηπιένλ, ην κάζεκα απηό ζηνρεύεη ζηελ 

εμνηθείσζε ηνπ/ηεο θνηηεηή/θνηηήηξηαο κε ηα ινγηζκηθά θύιια Excel, ην ινγηζκηθό 

παθέην Solver θαζώο θαη κε ηελ Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο κέζσ ηνπ Η/Υ.  

 

Σηα πξώηα ζηάδηα νη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο επαλεπηζθέπηνληαη κέξνο ηεο ύιεο ηεο 

Γξακκηθήο Άιγεβξαο θαη ηεο Θεσξίαο ησλ Πηλάθσλ, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

επίιπζεο Γξακκηθώλ Σπζηεκάησλ.   

Σηε ζπλέρεηα ε/ν θνηηήηξηα/θνηηεηήο εμνηθεηώλεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

Μνληεινπνίεζεο θαη ησλ θαλόλσλ πνπ ηελ δηέπνπλ, ζηα Γξακκηθά Πξνβιήκαηα. 

Αθνινπζεί κία πξώηε εθαξκνγή ηνπ ηξόπνπ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

βειηηζηνπνίεζεο ζην επίπεδν (γξαθηθή κέζνδνο). Αθνινπζεί κηα ζπζηεκαηηθή 

κειέηε ησλ κεζόδσλ Βειηηζηνπνίεζεο (Αιγόξηζκνο Simplex, Μέζνδνο ηνπ κεγάινπ 

Μ, Μέζνδνο ησλ δύν θάζεσλ) ζε πξνβιήκαηα κε ε-πιήζνο κεηαβιεηώλ απόθαζεο 

θαη κηαο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο (Μνλνθξηηήξηα Γξακκηθά Πξνβιήκαηα). 

Δπηιύνληαη γξακκηθά πξνβιήκαηα κε ηελ ρξήζε ηνπ Excel, ηνπ εξγαιείνπ Δπίιπζε 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο ζηελ εμαγώκελε ιύζε ηνπ 

Γξακκηθνύ Πξνβιήκαηνο (Απάληεζε, Αλάιπζε επαηζζεζίαο, Όξηα). Σρεδηάδνληαη 

ηα Γπηθά Πξνβιήκαηα ησλ αξρηθώλ γξακκηθώλ Πξνβιεκάησλ  (ζρέζεηο 

πξσηεύνληνο θαη δπηθνύ πξνβιήκαηνο) θαη κειεηώληαη νη νηθνλνκηθέο ηνπο 

εξκελείεο.  

Γίλνληαη εθαξκνγέο ζε πξνβιήκαηα κεηαθνξάο θαη κεηαθόξησζεο θαη ζε 

πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο παξαγσγήο (product management) ζε 

βξαρππξόζεζκν-κεζνπξόζεζκν θαη καθξνπξόζεζκν επίπεδν. 

Οη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο θαινύληαη λα κνληεινπνηήζνπλ πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο 

ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο  

κεζόδνπο θαη αιγνξίζκνπο πνπ δηδάρζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ Παξαγσγή (κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ όξνπ) θαζώο θαη κε ηελ 

Γηνίθεζή ηεο (Σπζηήκαηα Σηήξημεο ησλ Απνθάζεσλ).  

 

Γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ: 
(α) Επιχειρθςιακι Ζρευνα 
(β) Γραμμικι Άλγεβρα 
 

• ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

(Διαλζξεισ (δια ηϊςθσ) ςτο αμφικζατρο και εφαρμογι τθσ 

αντίςτοιχθσ κεωρίασ με φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ.  Χριςθ 

του Εργαςτθρίου Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του 

Σμιματοσ). 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

τισ διαλζξεισ των μακθμάτων κακϊσ και ςτισ φροντιςτθρικζσ 
αςκιςεισ χρθςιμοποιοφνται: 
α) Λογιςμικά παρουςίαςθσ (τφπου powerpoint) 
β) Διαφάνειεσ προβολισ  
c) Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ e-class 
Σα Εργαςτιρια του Μακιματοσ πραγματοποιοφνται ςτο 
Εργαςτιριο Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν του Σμιματοσ και 
γίνεται χριςθ μζςω των Η/Τ των λογιςμικϊν φφλλων Excel 
και του λογιςμικοφ Solver.  
Επιπλζον, οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ χρθςιμοποιοφν εργαλεία 
αυτοματιςμοφ γραφείου, φυλλομετρθτζσ ιςτοφ 
(webbrowser) κακϊσ και e-reader και ψθφιακά βιβλία, 
μελετοφν τισ θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ του μακιματοσ 
(διδακτικό υλικό) που είναι αναρτθμζνεσ  ςτο ψθφιακό 
αποκετιριο  
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME169 
Η επικοινωνία γίνεται δια ηϊςθσ κατά τθν διάρκεια των 

διαλζξεων, δια ηϊςθσ ςτο γραφείο του κακθγθτι και μζςω e-

mails. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί 
ςτα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  26 

Φροντιςτθριακζσ 
Αςκιςεισ   

13 

Εργαςτιρια 13 

Εξετάςεισ  2 

Γραπτι Εργαςία  26 

Ατομικι Μελζτθ 45 

φνολο φόρτου 
μαθήματοσ 

                    125 

 

 
 
 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 
1θ διάλεξθ Μορφοποίθςθ προβλθμάτων γραμμικοφ προγραμματιςμοφ. Μορφοποίθςθ με τθν 

μζκοδο τθσ άμεςθσ προςζγγιςθσ και τθσ προςζγγιςθσ των ειςροϊν-εκροϊν. 
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2θ διάλεξθ Γεωμετρία του γ.π. Γραφικι επίλυςθ προβλθμάτων γ.π.  
3θ διάλεξθ Συπικι μορφι και ιδιότθτεσ τθσ άριςτθσ λφςθσ.  
4θ διάλεξθ Ο αλγόρικμοσ Simplex.  
5θ διάλεξθ Ο αλγόρικμοσ Simplex.  
6θ διάλεξθ Αρχικι λφςθ με τθν μζκοδο του μεγάλου Μ.  
7θ διάλεξθ Αρχικι λφςθ με τθν μζκοδο των δφο φάςεων.  
8θ διάλεξθ χθματιςμόσ δυικϊν προβλθμάτων. Οικονομικζσ ερμθνείεσ. 
9θ διάλεξθ χζςεισ πρωτεφοντοσ και δυικοφ προβλιματοσ. 
10θ διάλεξθ Επίλυςθ γραμμικϊν προβλθμάτων με το Excel.   
11θ διάλεξθ Χριςθ του εργαλείου Επίλυςθ (Solver). Βελτιωμζνθ χριςθ του Excel. 
12θ διάλεξθ Αναφορζσ του Excel (Απάντθςθ, Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ, Όρια), 
13θ διάλεξθ Εφαρμογζσ: Προβλιματα μεταφοράσ, μεταφόρτωςθσ, προγραμματιςμόσ παραγωγισ 

(product management) ςε βραχυπρόκεςμο-μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο 
επίπεδο. 

θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει  
μελετιςει  τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το  
επόμενο μάκθμα. 
 

Χρονικόσ προγραμματιςμόσ εργαςτηρίων  

Εβδομάδα  Εργαςτήριο 
1ο 
εργαςτιριο 

Ειςαγωγι ςτθν εφαρμογι υπολογιςτικϊν φφλλων Excel. Παρουςίαςθ περιβάλλοντοσ 
βαςικϊν διαδικαςιϊν, και ςθμαντικότθτάσ του. υναρτιςεισ ςτο Excel. Εφαρμογι 
ςτθν λφςθ απλϊν προβλθμάτων.  

2ο 
εργαςτιριο 

Εγκατάςταςθ και παρουςίαςθ του solver. φνοψθ των λειτουργιϊν του solver και 
ειςαγωγι ςτθν μακθματικοποίθςθ του προβλιματοσ. Επίλυςθ απλϊν 
παραδειγμάτων γραμμικοφ προγραμματιςμοφ μζςω γραφικισ μεκόδου και μζςω 
του solver.  

3ο 
εργαςτιριο   

Επίλυςθ προβλθμάτων επιχειρθςιακισ ζρευνασ με δυνατότθτα αναπροςαρμογισ 
των δεδομζνων μζςω του solver. Αναφορζσ του Excel (Απάντθςθ, Ανάλυςθ 
ευαιςκθςίασ, Όρια). 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ του μακιματοσ ςτθν εξεταςτικι 
περίοδο του Ιουνίου και του επτεμβρίου. 
Εξζταςθ τθσ Εργαςίασ του μακιματοσ ςτο Εργαςτιριο 
Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν. 
 
τισ γραπτζσ εξετάςεισ παρζχονται ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ μορφι τζςςερα κζματα  
που βακμολογοφνται με ςυνολικά 10 μονάδεσ. Οι μονάδεσ 
αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ αναγράφονται ςτο αντίςτοιχο 
κζμα. Επιτυχζσ κεωρείται το γραπτό που ςυγκεντρϊνει 
τουλάχιςτον 3,5 (τρειςιμιςι) μονάδεσ  από το ςφνολο των 
10 (μονάδων). 
 
Παρζχεται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ 
μορφι μια Γραπτι Εργαςία (κατά τθν διάρκεια του εαρινοφ 
εξαμινου ςπουδϊν)  θ οποία βακμολογείται με ςυνολικά 
10 μονάδεσ. Επιτυχισ κεωρείται θ εργαςία που 
ςυγκεντρϊνει τουλάχιςτον 8 (οκτϊ) από το ςφνολο των 10 
(δζκα) μονάδων. 
 
Ο ςυνολικόσ βακμόσ (c) του μακιματοσ εξάγεται από τον 
βακμό (α) των γραπτϊν εξετάςεων και από τον βακμό (β) 
τθσ Γραπτισ Εργαςίασ ωσ εξισ: 

58
53



 

26/2/2020 ελίδα 6 από 6 

(c) = (α) (b) 
τθν περίπτωςθ που ο βακμόσ (c) είναι μικρότεροσ του 
βακμοφ τθσ γραπτισ εξζταςθσ (α), τότε ο ςυνολικόσ βακμόσ 
του μακιματοσ είναι ο βακμόσ του γραπτοφ (α).  τθν 
περίπτωςθ που θ/ο φοιτιτρια/φοιτθτισ δεν παραδϊςει 
τθν Γραπτι Εργαςία προςμετράται μόνο ο βακμόσ τθσ 
γραπτισ εξζταςθσ του μακιματοσ που κα πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 5 (πζντε).  

• ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑΙ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΤΔΟΞΟ  

1. Εισαγωγή στην Επιτειρησιακή έρεσνα, Κολέτσος Θωάννης, 
τογιάννης Δημήτρης  

2. Γραμμικός Προγραμματισμός, Γ. ίσκος 

3. ΓΡΑΜΜΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΘΜΟ ΑΛΓΟΡΘΘΜΟΘ & ΕΦΑΡΜΟΓΕ, 
ΠΑΠΑΡΡΘΖΟ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ  

4. ΓΡΑΜΜΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΘΜΟ, ΜΑΝΩΛΗ ΛΟΤΚΑΚΗ 

 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ (Προςφορά μζςω του duth e-class) 
 

• ςτον εξυπθρετθτι https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME165 
 
 
 

-Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 
 

International Journal of Scientific & Technology Research, Elsevier  

Mathematical Programming.  A Publication of the Mathematical Optimization 

Society, Springer 

Applied Linear Programming, Elsevier 
 

International journal of applied mathematics and physics 

International journal of engineering science  

Bulletin of the Greek Mathematical Society 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Β12Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εργαςτιριο SPSS 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΑ 
 ΑΓΓΛΙΚΘ ΓΛΩΑ, ΓΙΑ ΦΟΙΣΘΣΕ ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΤΠΑΡΧΕΙ Θ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME213/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 
κοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων από τουσ φοιτθτζσ για τθ διερεφνθςθ, 
κατανόθςθ και ερμθνεία ερευνθτικϊν κεμάτων. Θ ερευνθτικι διαδικαςία ζχει ωσ αφορμι ζνα 
προβλθματιςμό και προςπακεί να απαντιςει ςε ζνα ερευνθτικό ερϊτθμα. Ζνασ ερευνθτισ καλείται 
να ςχεδιάςει τθ μεκοδολογία που κα υιοκετιςει ςε ςχζςθ με τον προβλθματιςμό του και ςε 
ςυνάρτθςθ με το υπό εξζταςθ πεδίο και κζμα του. Θ μεκοδολογία ζρευνασ αναφζρεται ςτισ 
παραμζτρουσ τθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ του ερευνθτι, οι οποίεσ αφοροφν ςτισ γενικζσ 
μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ, ςτισ μεκόδουσ, ςτισ τεχνικζσ, ςτα μζςα, ςτα υλικά και ςτισ διαδικαςίεσ 
που κα επιλζξει για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ του. Θα δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτον τρόπο 
οργάνωςθσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και κα αναλυκοφν ερευνθτικζσ μζκοδοι, τόςο ποιοτικζσ 
(content analysis, interviewing, observation κ.λπ.), όςο και ποςοτικζσ (questionnaire design κ.λπ.). Ο 
φοιτθτισ κα εξοικειωκεί ςτθ μεκοδολογία ζρευνασ με τθ χριςθ ςτατιςτικϊν προγραμμάτων (SPSS) 
για ςτατιςτικι ανάλυςθ, περιγραφικι και επαγωγικι ςτατιςτικι, παλινδρόμθςθ κ.λπ. 
 
Σο μάκθμα δίνει ζμφαςθ ςτθν χριςθ Θ/Τ και εξειδικευμζνου ςτατιςτικοφ λογιςμικοφ (SPSS). Σα 
παραδείγματα είναι παρμζνα από διάφορεσ περιοχζσ: ζλεγχοσ παραγωγισ, μάρκετινγκ, εκπαίδευςθ, 
χρθματοοικονομικά, κλπ. Ενδεικτικά, οριςμζνεσ από τισ ενότθτεσ που κα καλυφκοφν: Δθμιουργία 
φόρμασ ειςαγωγισ δεδομζνων (κωδικοποίθςθ μεταβλθτϊν), διερευνθτικι ανάλυςθ δεδομζνων, 
ανάλυςθ ςυςχζτιςθσ, γραμμικζσ μζκοδοι παλινδρόμθςθσ και ανάλυςθ διακφμανςθσ, παραγοντικι 
ανάλυςθ, κτλ. 
 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να:  
 Κάνουν χριςθ τθσ ςυλλογισ των θλεκτρονικϊν επιςτθμονικϊν περιοδικϊν και να αναηθτοφν 

ςχετικι βιβλιογραφία με ςκοπό τθν διερεφνθςθ κεμάτων που άπτονται τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 
του αντικειμζνου τουσ. 

 Αναπτφςςουν και να παρουςιάηουν μια αδιάςειςτθ μεκοδολογία για τθν επίτευξθ των ςτόχων 
τουσ. 
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 Διερευνοφν για εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ ςχεδιαςμοφ τθσ ζρευνασ λαμβάνοντασ υπόψθ τα 
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα του κάκε ςχεδίου. 

 υλλζγουν πρωτογενι δεδομζνα με τθ μζκοδο του ερωτθματολογίου των  θμι-δομθμζνων 
ςυνεντεφξεων και τθσ ανάλυςθσ των πλθροφοριϊν. 

 Επιλζγουν τθν κατάλλθλθ τεχνικι ανάλυςθσ των δεδομζνων τα οποία ζχει ςυλλζξει και να τα 
επεξεργάηονται. Να μποροφν να πραγματοποιιςουν αυτοδφναμα αυτι τθν ανάλυςθ. 

 Παρουςιάηουν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ του ςε γραπτι και ςε προφορικι μορφι. 
 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτθν ανάλυςθ, τθ ςυγγραφι και τθν παρουςίαςθ, κακϊσ και ςτθν 

διαχείριςθ του χρόνου. 
 Αναπτφξουν ικανότθτεσ αποτελεςματικισ παρουςίαςθσ ακαδθμαϊκϊν εργαςιϊν με χριςθ 

εργαλείων επικοινωνίασ, ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ ςτα πλαίςια ομάδασ, ικανότθτεσ κριτικισ και 
αναλυτικισ ςκζψθσ. 

 
Αναμενόμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα - Κφριεσ δεξιότητεσ που αναπτυχθοφν 
Να είναι ςε κζςθ οι φοιτθτζσ να αναλάβουν οποιαδιποτε ζρευνα, ατομικι ι ςυλλογικι, ξεκινϊντασ 
από τθν ςυγγραφι τθσ διπλωματικισ τουσ εργαςίασ. Κάτι τζτοιο κα ςυμβεί με τθν απόκτθςθ των 
απαραίτθτων γνϊςεων, τεχνικϊν και ικανοτιτων που άπτονται ολόκλθρου του φάςματοσ εκπόνθςθσ 
και παρουςίαςθσ μιασ ατομικισ ι ςυλλογικισ ζρευνασ. 
Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία κα είναι ανοιχτι ςε ςυηθτιςεισ επί των κεμάτων που άπτονται του 
περιεχομζνου του μακιματοσ: βαςικό ςκοπό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κα αποτελεί θ ενεργι 
ςυμμετοχι των φοιτθτϊν. Θα εφαρμοςτοφν μζκοδοι που κα ςτοχεφουν ςτθν αφξθςθ του 
ενδιαφζροντοσ του ακροατθρίου και ςτθν κινθτοποίθςθ του για ενίςχυςθ του εκπαιδευτικοφ 
αποτελζςματοσ. 
 
Επιπρόςθετεσ ικανότητεσ που θα αναπτυχθοφν 
 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 
 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 
 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων (ςε 

εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 
 Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 
 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Ομαδικι εργαςία. 
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ. 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1θ διάλεξθ: Ειςαγωγι ςτθν Ερευνθτικι Μεκοδολογία. Ειςαγωγι ςτθν Επιςτθμονικι και 
επιχειρθματικι ζρευνα. 

2θ διάλεξθ: χεδιαςμόσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. 
3θ διάλεξθ: Πρωτογενι και δευτερογενι δεδομζνα. Πθγζσ ςυλλογισ επιχειρθματικϊν 

δεδομζνων. Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με τθν χριςθ των θλεκτρονικϊν βάςεων τθσ 
βιβλιοκικθσ. 
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4θ διάλεξθ: Μοντελοποίθςθ – Καταςκευι ερευνθτικοφ μοντζλου. Αναλυτικζσ προδιαγραφζσ 
εκπόνθςθσ εργαςιϊν μακιματοσ. 

5θ διάλεξθ: Ερευνθτικι ςτρατθγικι ςυλλογισ πρωτογενϊν επιχειρθματικϊν δεδομζνων 
(δθμοςκόπθςθ, παρατιρθςθ, πείραμα, μελζτθ περίπτωςθσ, ομάδεσ εςτίαςθσ). 
Όργανα ςυλλογισ πρωτογενϊν επιχειρθματικϊν δεδομζνων (ερωτθματολόγιο, 
ςυνζντευξθ). 

6θ διάλεξθ: Μετριςεισ – Κλίμακεσ. Καταςκευι ερωτθματολογίων. 
7θ διάλεξθ: τατιςτικζσ μζκοδοι – Θεωρία. 
8θ διάλεξθ: Εργαςτιριο SPSS – Ειςαγωγι ςτο SPSS, Καταχϊρθςθ δεδομζνων. 
9θ διάλεξθ: Εργαςτιριο SPSS – Περιγραφικά μζτρα, Πίνακεσ ςυχνοτιτων, Διαςταφρωςθ 

ερωτιςεων. 
10θ διάλεξθ: Εργαςτιριο SPSS – Ανάλυςθσ ςυςχζτιςθσ, Ζλεγχοσ μζςων όρων. 
11θ διάλεξθ: Εργαςτιριο SPSS – Ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ. 
12θ διάλεξθ: Εργαςτιριο SPSS – Παραγοντικι ανάλυςθ. 
13θ διάλεξθ: υγγραφι ερευνθτικισ ζκκεςθσ. Μζκοδοι παρουςίαςθσ ερευνθτικϊν 

αποτελεςμάτων. 
 
Σημείωςη: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει μελετιςει τθ 
ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο μάκθμα. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Σο μάκθμα κα πραγματοποιείται με τθ χριςθ διαφόρων 
εποπτικϊν μζςων (π.χ. παρουςιάςεισ PowerPoint, προβολι 
ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν βίντεο, αναηιτθςθ, προβολι και 
ςχολιαςμόσ διαφόρων ερευνϊν από το διαδίκτυο, κτλ.). Κάκε 
ενότθτα κα περιλαμβάνει αςκιςεισ πρακτικισ εφαρμογισ 
τθσ διδαχκείςασ φλθσ (π.χ., πρακτικζσ αςκιςεισ, μελζτεσ 
περίπτωςθσ). Επίςθσ, μεγάλθ ζμφαςθ κα δίνεται ςε 
πραγματικά παραδείγματα από ςφγχρονεσ ζρευνεσ. 
Επιςτιμονεσ από ερευνθτικά κζντρα, με ιδιαίτερθ εμπειρία, 
κα προςκλθκοφν προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςε μια 
τουλάχιςτον διάλεξθ του κάκε εξαμινου. Σζλοσ, πζντε 
διαλζξεισ κα αφιερωκοφν αποκλειςτικά ςτθ διδαςκαλία του 
προγράμματοσ SPSS. 

 
Απόκτηςη γνώςεων και καλφτερη κατανόηςη: 
 Διαλζξεισ ςε ςφγχρονα κζματα του αντικειμζνου. 
 Διαδραςτικά ςεμινάρια που κα προωκοφν τθν εργαςία ςε 

μικρζσ ομάδεσ και τθ διάχυςθ των διαφορετικϊν 
αντιλιψεων και ιδεϊν. 

 Χριςθ πραγματικϊν ερευνθτικϊν παραδειγμάτων τθσ 
ελλθνικισ και παγκόςμιασ πραγματικότθτασ.  

 Αυτό-διαχειριηόμενθ μελζτθ των φοιτθτϊν. 
 Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και εργαςίεσ.  
 Ανατροφοδότθςθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι. 
 
Ενίςχυςη διανοητικών ικανοτήτων: 
 Ανάλυςθ και ςφγκριςθ κεωριϊν και πρακτικϊν που 

παρουςιάηονται ςε κεφάλαια βιβλίων, ςτθ ςχετικι 
αρκρογραφία και ςε ςφγχρονεσ μελζτεσ περιπτϊςεων. 

 υηθτιςεισ και αξιολόγθςθ τθσ κεωρίασ και τθσ 
οργανωςιακισ πρακτικισ. 
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Απόκτηςη άλλων ικανοτήτων: 
 Διαλζξεισ-Παρουςιάςεισ. 
 Ομιλίεσ επαγγελματιϊν ερευνθτϊν. 
 υμμετοχι ςτα ςεμινάρια-αςκιςεισ πράξθσ και ομαδικζσ 

ςυηθτιςεισ. 
 Παρουςιάςεισ και εργαςίεσ, αναλφςεισ πραγματικϊν 

ερευνϊν. 
 Παρακολοφκθςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 
 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 
 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσ e-class. 
 Εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι των φοιτθτϊν μζςω 

email. 
 Διδαςκαλία του προγράμματοσ SPSS, με τθ χριςθ του 

εργαςτθρίου υπολογιςτϊν του Σμιματοσ. 
 Χριςθ θλεκτρονικϊν επιςτθμονικϊν βάςεων για 

πρόςβαςθ ςε επιςτθμονικά περιοδικά και άρκρα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ ςτθν αίκουςα 13 

Εργαςτιριο 13 

Εργαςία μακιματοσ 33 

Αυτοτελισ μελζτθ 40 

φνολο Μαθήματοσ 
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτικι μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 
Α. Εργαςία μαθήματοσ (μζχρι 3 άτομα) (35%) 
 Κατάρτιςθ πλιρουσ ερευνθτικισ πρόταςθσ, με χριςθ τθσ 

ειδικισ ερευνθτικισ μεκοδολογίασ που ζχει διδαχκεί ςτθν 
Αίκουςα. 

 το πλαίςιο τθσ εργαςίασ κα πρζπει να: (α) κατανοιςετε 
το κζμα που κα ςασ δοκεί, (β) αναηθτιςετε πλθροφορίεσ 
για το κζμα αυτό *αναηιτθςθ άρκρων από επιςτθμονικά 
περιοδικά που κα βρείτε ςτισ βάςεισ δεδομζνων που 
διακζτει θ βιβλιοκικθ - lib.duth.gr (προτείνεται θ βάςθ 
Scopus)+, (γ) επιλζξετε, εν τζλει, 5-6 επιςτθμονικά άρκρα 
που ςχετίηονται με το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, (δ) 
ςυνκζςετε ζνα δικό ςασ εννοιολογικό πλαίςιο από τα 
άρκρα αυτά. 

 Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν, 
ποιότθτα πθγϊν (30%), Εφαρμογι αρχϊν τθσ ερευνθτικισ 
μεκοδολογίασ (30%), Κριτικι και αναλυτικι ςκζψθ, 
ανάπτυξθ τεκμθριωμζνων και πρωτότυπων ιδεϊν (20%), 
Οδθγίεσ εργαςίασ και βιβλιογραφίασ, δομι και ροι λόγου 
(20%). 

 Οι εργαςίεσ κα παρουςιαςτοφν ςτθν Αίκουςα. 
 Οι εργαςίεσ κα ελεγχκοφν διεξοδικά για ηθτιματα 

λογοκλοπισ. Εάν κρικεί, κάκε εργαςία μπορεί να 
εξεταςκεί από ειδικι επιτροπι, με τθν παρουςία του κάκε 
φοιτθτι. 
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Αξιολόγηςη εργαςίασ 
Οι εργαςίεσ κα αξιολογθκοφν με κριτιρια παρόμοια με 
αυτά που χρθςιμοποιοφνται από κριτζσ (reviewers) 
επιςτθμονικϊν περιοδικϊν για παρόμοιεσ ζρευνεσ: 
 Βάκοσ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ: Ζχετε εντοπίςει τισ 

κατάλλθλεσ πθγζσ (επιςτθμονικά άρκρα); Τπάρχει 
ςαφισ επιχειρθματολόγθςθ τθσ μεκοδολογίασ που 
χρθςιμοποιικθκε για να εντοπιςτοφν οι πθγζσ αυτζσ; 
Κάνετε ςφνκεςθ του υλικοφ ςασ ι απλά παρακζτετε 
ιδζεσ και δεδομζνα από άλλεσ πθγζσ; Τπάρχει 
ςαφινεια ςτον τρόπο που ζχετε ςυνκζςει και 
οργανϊςει το υλικό ςασ; 

 Κριτικι ικανότθτα: Αςκείτε ουςιαςτικι κριτικι ςτο 
ςϊμα τθσ βιβλιογραφίασ που ςυγκεντρϊςατε; Παίρνετε 
κζςθ ςτο κζμα που αναπτφςςετε; 

 Προςτικζμενθ αξία: Ζχετε καταφζρει να εντοπίςετε τα 
βαςικότερα κενά του ερευνθτικοφ πεδίου; Ζχετε 
καταφζρει να αναπτφξετε ουςιαςτικζσ προτάςεισ για 
μελλοντικι ζρευνα; 

 Οργάνωςθ και ςυνοχι: Είναι φανερι θ δομι τθσ 
εργαςίασ; Παρουςιάηετε τισ ςκζψεισ ςασ με λογικι 
ςειρά και με οργανωμζνο τρόπο; Είναι ομαλι θ 
μετάβαςθ από τθ μία πρόταςθ ςτθν άλλθ και από τθ 
μία παράγραφο ςτθν άλλθ; Είναι διατυπωμζνα με 
ςαφινεια τα ςυμπεράςματα; 

 Ζκφραςθ: Είναι κατανοθτά αυτά που γράφετε; Είναι το 
κείμενό ςασ λιτό και περιεκτικό; Ζχετε ελζγξει τθν 
ορκογραφία; 

 Σεκμθρίωςθ: Σεκμθριϊνονται οι απόψεισ ςασ με λογικά 
επιχειριματα ι με παραπομπζσ ςτισ πθγζσ που 
χρθςιμοποιιςατε. Ζχετε αναφζρει όλεσ αυτζσ τισ πθγζσ; 
Αντιςτοιχοφν οι βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ μζςα ςτο 
κείμενο με τισ πθγζσ που ζχετε ςυμπεριλάβει ςτθ 
βιβλιογραφία (references / βιβλιογραφικζσ αναφορζσ); 

 Σρόποσ παρουςίαςθσ: Είναι θ μορφοποίθςθ του 
κειμζνου (γραμματοςειρά, διάςτιχο, επικεφαλίδεσ, 
περικϊρια, κλπ) ενιαία; Είναι θ βιβλιογραφία γραμμζνθ 
ςωςτά; Σθροφνται οι κανόνεσ ςωςτισ διαμόρφωςθσ 
ενόσ επιςτθμονικοφ κειμζνου; 

 
Β. Αςκήςεισ ςτην αίθουςα (15%) 
 Ελάχιςτθ ςυμμετοχι ςε 3 αςκιςεισ. 
 Οι αςκιςεισ κα πραγματοποιοφνται από τθν δεφτερθ, 

μζχρι και τθν ζβδομθ εβδομάδα μακθμάτων. 
 
Γ. Γραπτζσ Εξετάςεισ (50%) 
 Δζκα (10) ερωτιςεισ ανάπτυξθσ. 
 Οι ερωτιςεισ κα καλφπτουν όλο το φάςμα τθσ 

διδαχκείςασ φλθσ. 
 
Προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ ο βακμόσ τθσ εργαςίασ και 
των Αςκιςεων ςτθν αίκουςα, θ βακμολογία των τελικϊν 
γραπτϊν εξετάςεων κα πρζπει να ξεπερνά το πζντε (5). 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ3Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
Ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ 
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

Οι ϊρεσ των  εργαςτθριακϊν και φροντιςτθριακϊν 
αςκιςεων είναι ενδεικτικζσ. Οι αςκιςεισ και τα  εργαςτιρια 
πραγματοποιοφνται με το πζρασ τθσ κάκε μακθςιακισ  
ενότθτασ, ζτςι ϊςτε ο φοιτθτισ να ζχει αρκετζσ γνϊςεισ για 
το μάκθμα, που του δίνουν τθν δυνατότθτα να ανταπεξζλκει 
ςτισ απαιτιςεισ τθσ άςκθςθσ (βλ. παρακάτω αναλυτικι 
περιγραφι κάκε διδακτικισ εβδομάδασ).  
 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME268/ 

https://pme.duth.gr/courses/Σεχνολογία Τλικϊν Ι/ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα αποτελεί μία πρϊτθ γνωριμία με τα υλικά. είναι  μάκθμα γενικότερθσ 
υποδομισ όπου αναπτφςςονται προχωρθμζνεσ  ζννοιεσ τόςο φυςικισ όςο και 
χθμείασ  με ςτόχο τθν δθμιουργία πλθρζςτερου υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του 
Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ.Σο μεγαλφτερο βάροσ δίδεται ςτα μεταλλικά 
και κεραμικά υλικά. Τπάρχει ζμφαςθ ςε κεφάλαια όπωσ αρχζσ κρυςταλλογραφίασ - 
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Περίκλαςθ ακτίνων Χ κυβικζσ δομζσ των υλικϊν,   τα διαγράμματα  και οι 
μεταςχθματιςμοί φάςεων. Σο μάκθμα  κακϊσ ειςάγει βαςικζσ ζννοιεσ καιμεκόδουσ 
εφαρμογϊν  τεχνολογίασ,  ςχετίηεται με μια ςειρά άλλων μακθμάτων, 
όπωσυςτιματα Βιομθχανικϊν Διεργαςιϊν, Σεχνολογία Παραγωγισ,  
Θερμοδυναμικι, Μθχανικι ΙΙ (Αντοχι Τλικϊν), Ρευςτοδυναμικι,Μετάδοςθ 
Θερμότθτασ, καιΗλεκτρονικι, τα οποίαβοθκοφν το φοιτθτι αφενόσ   να κατανοιςει  
τόςο  τισ διεργαςίεσ  όςο και τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν βιομθχανία 
αλλά και να ςυνδζςει τισ γνϊςεισ που ζχει λάβει από διαφορετικά γνωςτικά 
αντικείμενα  ϊςτε  να αποκτιςει  μια ςφαιρικι αντίλθψθ των  νεότερων 
τεχνολογιϊν  που είναι διακζςιμεσ ςτουσ μθχανικοφσ ςιμερα.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα: 

 Αναγνωρίηει τθν ατομικι δομι, τισ θλεκτρονικζσ διαμορφϊςεισ των  ατόμων 

και τον περιοδικό πίνακα και τουσ διάφορουσ τφπουσ κυρίων  

και δευτερευόντων  ατομικϊνδεςμϊν που ςυγκρατοφν τα άτομα μαηί και 

ςχθματίηουν ζνα ςτερεό .  

 Γνωρίηει τισ ζννοιεσ κρυςταλλικότθτασ και μθ κρυςταλλικότθτασ,  τθν δομι 

των υλικϊν, τισ διαφορετικζσ διαμορφϊςεισ που υιοκετοφν τα άτομα ςτα 

ςτερεά.  

 Είναι ςε κζςθ να περιγράφει και αναλφει τισ κφριεσ κρυςταλλικζσ δομζσ των 

μετάλλων και των κεραμικϊν . 

 Επιλφειμια κρυςταλλικι δομι με τεχνικζσ περίκλαςθσ ακτίνων Χ 

 Τπολογίηει τον αρικμό κενϊν κζςεων ενόσ υλικοφ ςε κάποια κερμοκραςία.  

 Αναγνωρίηει και κα περιγράφει τα διαφορετικά είδθ ατελειϊν.  

 Είναι ςε κζςθ να υπολογίηει,  ςε ζνα μεταλλικό κράμα, τισ % κατά βάροσ και 

% ατομικι ςφςταςθ για κάκε ςτοιχείο.  

 Είναι ςε κζςθ να υπολογίηει το μζγεκοσ των κόκκων με τθν μζκοδο των 

τομϊν . 

 Επιλφει προβλιματαδιάχυςθσ ςτακερισ και μθ ςτακερισ κατάςταςθσ. 

 Προςδιορίηει το μζτρο ελαςτικότθτασ , τθν τάςθ διαρροισ τθν αντοχι ςτον 

εφελκυςμό  από ζνα διάγραμμα τάςθσ – παραμόρφωςθσ. .   

 Είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηει τισ διαφορετικζσ φάςεισ ςε ιςόμορφα και 

ευτθκτικά διαγράμματα φάςεων  

 Εντοπίηει τισ κερμοκραςίεσ και τισ ςυςτάςεισ των όλων των φάςεων 

μεταςχθματιςμοφ ςε δυαδικό διάγραμμα φάςεων. 

 Μπορεί να προςδιορίηει τισ διαφορετικζσ φάςεισ του Fe-Fe3C. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

i. Ειςαγωγι 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί ο φοιτθτισ με το αντικείμενο του 

μακιματοσΣεχνολογίασ των Τλικϊν. το ειςαγωγικό αυτό μάκθμα γίνεται μία 

παρουςίαςθ  τθσ φλθσ και του τρόπου που κα διδαχκεί ςτο μάκθμα. 

Αναλφεται θ διάρκρωςθ των μακθμάτων, των εργαςτθρίων και των  

φροντιςτθριακϊν αςκιςεων και ενθμερϊνονται για τον  τρόπο επικοινωνίασ 

με τουσ διδάςκοντεσ. Επιπλζον, γίνεται μία ςφντομθ αναςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ 

των Τλικϊν.  

ii. Ατομικι Δομι και δεςμοί μεταξφ των ατόμων 

τθν ενότθτα αυτι εξετάηονται ςτοιχειϊδεισ ζννοιεσ όπωσ θ   ατομικι δομι και 

οι θλεκτρονικζσ διαμορφϊςεισ των  ςτοιχείων,ο  περιοδικόσ πίνακασ των 

ςτοιχείων, κβαντικοί αρικμοί, δυνάμεισ και ενζργειεσ δεςμϊν,  πρωτεφοντεσ 

και  δευτερεφοντεσ δεςμοί, ανάμειξθ δεςμϊν, αςκιςεισ. 

iii. Βαςικζσ αρχζσ κρυςταλλογραφίασ 

Μοναδιαίεσ κυψελίδεσ, κρυςταλλικά ςυςτιματα, κρυςταλλογραφικά ςθμεία , 

διευκφνςεισ και επίπεδα, κρυςταλλικά και μθ κρυςταλλικά υλικά, ανιςοτροπία.   

iv. Δομι κρυςταλλικϊν ςτερεϊνI 

Κρυςταλλικζσ δομζσ μετάλλων, κυβικζσ κρυςταλλικζσ δομζσ FCC, BCC, 

εξαγωνικι δομι μζγιςτθσ πυκνότθτασ, κεραμικζσ κρυςταλλικζσ δομζσ 

γεωμετρίεσ ιονικισ διεφκυνςθσ,πυκνότθτα μετάλλων και κραμάτων  

κρυςταλλικζσ δομζσ ορυκτοφ άλατοσ, χλωριοφχου κεςίου, ςφαλερίτθ, τφπου 

AmXp, AmBnXp. 

v. Δομι κρυςταλλικϊν ςτερεϊνII 

Πυκνότθτα κεραμικϊν , πυριτικά κεραμικά, άνκρακασ, πολυμορφιςμόσ και 

αλλοτροπία , γραμμικζσ και επιφανειακζσ πυκνότθτεσ, κρυςταλλικζσ δομζσ 

πυκνισ διάταξθσ(μζταλλα και κεραμικά) , περίκλαςθ ακτίνων Χ.     

vi. Περίκλαςθ ακτίνων Χ κακοριςμόσ των κρυςταλλικϊν δομϊν 

Φαινόμενο περίκλαςθσ, Νόμοσ  του Bragg, τεχνικζσ περίκλαςθσ, Μθχανιςμοί 

περίκλαςθσ. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με προςομοίωςθ μεταλλικϊν ςτοιχείων  

κραμάτων και κεραμικϊν υλικϊν.Επίλυςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από 

τθ διδαχκείςα φλθ. 

vii. Ατζλειεσ ςτερζων 

 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ (hands on experience) ςε  τεχνικζσ 

περίκλαςθσ ακτίνων Χ ςε περιβάλλον εργαςτθρίου.  

 Ατομικζσ εργαςίεσ προςομοίωςθσ ιδιοτιτων υλικϊν   ςτα πλαίςια 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 
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θμειακζσ ατζλειεσ, Νόμοσ του Arrheniusθμειακζσ ατζλειεσςτα κεραμικά , 

προςμίξεισ ςτα ςτερεά, ςτερεά διαλφματα  , κανόνεσ των Hume-Rothery, 

προςδιοριςμόσ και μετατροπζσ ςφςταςθσ, Διαταραχζσ – γραμμικζσ ατζλειεσ, 

όρια κόκκων. Αρχζσ Μικροςκοπίασ TEM- SEM–SPM.Σο μάκθμα περιλαμβάνει 

λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

viii. Διάχυςθ 

Μθχανιςμοί διάχυςθσ, Διάχυςθ ςτακερισ και μθ ςτακερισ κατάςταςθσ, 1οσ και 

2οσ Νόμοσ Fick, παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διάχυςθ. Διάχυςθ ςτα 

θμιαγϊγιμα υλικά. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και 

αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ.  

ix. Μθχανικζσ ιδιότθτεσ μετάλλων 

Σάςθ και παραμόρφωςθ.  Δοκιμζσ εφελκυςμοφ, κλίψθσ, διάτμθςθσ και 

ςτρζψθσ. Ελαςτικι παραμόρφωςθ, ανελαςτικότθτα, ελαςτικζσ ιδιότθτεσ των  

υλικϊν. Πλαςτικι παραμόρφωςθ, διαρροι και αντοχι διαρροισ.   Σο μάκθμα 

περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

x. Διαγράμματα φάςεων Ι 

Όριο διαλυτότθτασ, φάςεισ , μικροδομι ιςορροπία φάςεων .Διάγραμμα 

φάςεων ενόσ υλικοφ.   Δυαδικά ιςόμορφα διαγράμματα φάςεων. 

Προςδιοριςμόσ ποςϊν φάςεων. Ανάπτυξθ μικροδομισ ςε ιςόμορφα κράματα. 

Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ 

διδαχκείςα φλθ. 

xi. Διαγράμματα φάςεων ΙΙ 

Δυαδικά εφτθκτα ςυςτιματα . Ανάπτυξθ μικροδομϊν ςε εφτθκτα κράματα. 

Ευκτθκτοειδείσ και περιτθκτικζσ αντιδράςεισ. Αςκιςεισ – Παραδείγματα. 

xii. Διάγραμμα Φάςθσ ςιδιρου –καρβιδίου του ςιδιρου. 

Διάγραμμα Φάςθσ ςιδιρου –καρβιδίου τουςιδιρου,. Ανάπτυξθ μικροδομϊν 

ςτα κράματα Fe-C. Τποτευτθκτοειδι κράματα ,Τπερευτθκτοειδι κράματα, 

ψφξθ μθ ιςορροπίασ. 

xiii. Επαναλθπτικζσ φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αφομοίωςθ από το φοιτθτι των βαςικϊν 

εννοιϊν που διδάχτθκε κατά τθ διάρκεια του εξαμινου 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν τάξθ και το 

εργαςτιριο προςομοίωςθ) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται 

με διαφάνειεσ που αναρτϊνται, ςτθν πλατφόρμα 

αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass. 

Ικανόσ αρικμόσ αςκιςεων κακϊσ και κεμάτων 
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παρελκόντων εξεταςτικϊν περιόδων αναρτϊνται 

λυμζνεσ, μετά το τζλοσ τθσ ςχετικισ ενότθτασ από 

τον διδάςκοντα ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ eclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσγια απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςωemail ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ υλοποιοφνται ςε 

πρόγραμμα προςομοίωςθσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 13 

Προετοιμαςία για τισ 
αςκιςεισ 

26 

Αυτοτελισ μελζτθ 47 

  

ύνολοΜαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 
πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν 
επίλυςθ δυο ςυνικωσ αγνϊςτων αςκιςεων. Οι 
αςκιςεισ είναι ςυνδυαςτικζσ και ςχεδιαςμζνεσ 
ζτςι ϊςτε να καλφπτουν όλθ τθν διδαχκείςα φλθ   
Η αξία κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ αναγράφεται ςτο 
αντίγραφο των κεμάτων που μοιράηεται ςτο 
φοιτθτι.  
Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 
εξζταςθ λαμβάνει χϊρα με ανοικτά βοθκιματα 
και ςθμειϊςεισ και δεν επιτρζπεται κανενόσ 
είδουσ μζςo επικοινωνίασ (π.χ. κινθτό τθλζφωνο). 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία:-  

1. Επιςτιμθ και τεχνολογία μεταλλικϊν υλικϊν, Χρυςουλάκθσ Γ., Παντελισ Δ., Εκδ. 
Παπαςωτθρίου 

2. Μθ μεταλλικά τεχνικά υλικά, Παντελισ Δ., Εκδ. Παπαςωτθρίου 

3. Material Scienceand engineering, an introduction, W. Callister, John Wiley and Sons, 
ελλθνικι μετάφραςθ Εκδ. ΣΖΙΟΛΑ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

NAI 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME237/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι μία ειςαγωγι ςτθ ςχεδιαςτικι ςκζψθ (design thinking) και ςτισ πρακτικζσ που 
ακολουκοφν οι ςχεδιαςτζσ προϊόντων (φυςικϊν καταναλωτικϊν προϊόντων αλλά και 
αντικειμζνων/επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ τθσ πλθροφορικισ) για να ςχεδιάςουν προϊόντα τα 
οποία ανταποκρίνονται ςτο lifestyle και ςτισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν/χρθςτϊν. κοπόσ του 
μακιματοσ είναι να εξοικειϊςει τον φοιτθτι με τθ ςχεδιαςτικι ςκζψθ και τισ πρακτικζσ που 
ακολουκοφν οι ςχεδιαςτζσ προϊόντων ϊςτε να μπορεί να ςυμμετάςχει ο ίδιοσ ςε ζργα ςχεδιαςμοφ 
και ανάπτυξθσ προϊόντων, είτε εκπροςωπϊντασ τον καταςκευςτι ωσ διευκυντικό ςτζλεχοσ ι 
μθχανικόσ, είτε αναλαμβάνοντασ ςταδιακά ζναν μεγαλφτερο και διακριτό ρόλο. 
τα πλαίςια του μακιματοσ μελετϊνται βαςικά ο επαναλθπτικόσ ςχεδιαςτικόσ κφκλοσ που 
περιλαμβάνει (επαναλθπτικά) τθν κατανόθςθ του περιβάλλοντοσ χριςθσ του προϊόντοσ και τισ 
ανάγκεσ των χρθςτϊν, τθν ανάπτυξθ ςχεδιαςτικϊν λφςεων που ανταποκρίνονται ςτθν χριςθσ του 
προϊόντοσ και ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν, και ςτθν πρωτοτυποποίθςθ και δοκιμι των ςχεδιαςτικϊν 
λφςεων για τθν αξιολόγθςθ των λφςεων αυτϊν και το πζραςμα ςτον επόμενο ςχεδιαςτικό κφκλο. Οι 
δραςτθριότθτεσ αυτζσ διδάςκονται μζςω πρακτικϊν, hand-on ςχεδιαςτικϊν αςκιςεων. 
Αποτζλεςμα-ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με τθν πρακτικι του 
ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ προϊόντων. 
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Α. Λογική του μαθήματος 
Σα προϊόντα δεν αναπτφςςονται από ζναν μόνο ςχεδιαςτι προϊόντων/βιομθχανικό ςχεδιαςτι. Αν 
και οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ που ςχεδιάηουν προϊόντα προςλαμβάνουν μεμονωμζνουσ 
ςχεδιαςτζσ ι ςχεδιαςτικά γραφεία ςτουσ οποίουσ ανακζτουν ζνα μεγάλο μζροσ του ςχεδιαςτικοφ 
ζργου, ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ ενόσ προϊόντοσ ςυνεχίηει να περιλαμβάνει τθ ςυνεργαςία του 
ςχεδιαςτι/ςχεδιαςτϊν με διευκυντικά ςτελζχθ και μθχανικοφσ τθσ εταιρίασ κακϊσ και με 
διάφορουσ άλλουσ stakeholders που παίηουν ρόλο ςτον κφκλο ηωισ του προϊόντοσ: προμθκευτζσ, 
διανομείσ, πωλθτζσ, χριςτεσ κακϊσ και επαγγελματίεσ που κα διαχειριςτοφν κζματα πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ, νομοκεςίασ, επιςκευϊν και τελικά απόςυρςθσ/ανακφκλωςθσ του προϊόντοσ. 
 
Είναι ςθμαντικό να γνωρίηει κάποιοσ που καλείται να παίξει ζναν από αυτοφσ τουσ ρόλουσ (πζρα 
από τον ρόλο του ςχεδιαςτι για τον οποίο χρειάηονται ειδικζσ ςπουδζσ και πολυετισ εμπειρία) να 
γνωρίηει τθν ακολουκοφμενθ μεκοδολογία και τισ βαςικζσ πρακτικζσ που ακολουκοφνται ϊςτε να 
μπορεί να επικοινωνιςει και να ςυνεργαςτεί με τουσ βαςικοφσ ςυντελεςτζσ του ζργου. 
 
Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι το μάκθμα κα παρουςιάςει τθ βαςικι διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και 
ανάπτυξθσ προϊόντων και των κφριων μεκόδων οριςμοφ του ςχεδιαςτικοφ ζργου, κατανόθςθσ των 
αναγκϊν των χρθςτϊν, ανάπτυξθσ ςχεδιαςτικϊν ιδεϊν/λφςεων, πρωτοτυποποίθςθσ και δοκιμϊν και 
τεχνικοφ/μθχανολογικοφ ςχεδιαςμοφ γφρω από κζματα που άπτονται τθσ αρχιτεκτονικισ, τθσ 
ποικιλίασ και του περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ του προϊόντοσ. 
 
Β. Μαθησιακοί στόχοι 

 Η κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ ενόσ προϊόντοσ, από ιδζα για ζνα προϊόν ζωσ το 
πζραςμα ςτθν παραγωγι. 

 Η εξοικείωςθ με τον τρόπο εργαςίασ των ςχεδιαςτϊν προϊόντων (ςχεδιαςτικι ςκζψθ/design 
thinking). 

 Η κατανόθςθ του ρόλου ςυντελεςτϊν και stakeholders άλλων από τουσ βαςικοφσ ςχεδιαςτζσ 
ενόσ προϊόντοσ, είτε είναι προμθκευτζσ, διανομείσ, πωλθτζσ, χριςτεσ, επαγγελματίεσ που κα 
διαχειριςτοφν κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, νομοκεςίασ, επιςκευϊν και τελικά 
απόςυρςθσ/ανακφκλωςθσ του προϊόντοσ. 

 Η ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ δθμιουργικισ αυτοπεποίκθςθσ. 

 
Γ. Αποτελζσματα μάθησης 
 
Γνώσεις και Κατανόηση 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 

 Ορίςουν ζνα ςχεδιαςτικό ζργο. 

 Κατανοιςουν τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ των ςχεδιαςτικϊν προβλθμάτων. 

 Κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςχεδιαςτικισ ςκζψθσ. 

 Αναγνωρίςουν και κατανοιςουν τα ςτάδια/δραςτθριότθτεσ τθσ βαςικισ διαδικαςίασ 
ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ προϊόντων. 

 Εξοικειωκοφν με τισ κφριεσ μεκόδουσ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ προϊόντων. 
 
Διανοητικζς ικανότητες 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 

 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ ςχετικζσ με τον ςχεδιαςμό και τθν 
ανάπτυξθ προϊόντων. 

 Αναπτφξουν ζνα γνωςτικό χάρτθ των διαφορετικϊν διαδικαςιϊν, πρακτικϊν και μεκόδων 
που ακολουκοφνται κατά τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ προϊόντων. 

 
Άλλες ικανότητες 

 Ανάπτυξθ ενςυναίςκθςθσ των χρθςτϊν ενόσ προϊόντοσ. 

 Ικανότθτα ζρευνασ πεδίου. 

 Δθμιουργικότθτα και δθμιουργικι αυτοπεποίκθςθ. 
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Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ζχει κατανόθςθ τα βαςικά και κρίςιμα χαρακτθριςτικά τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ 
και ανάπτυξθσ προϊόντων 

 Ζχει γνϊςθ των εργαλείων και των τεχνικϊν ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ προϊόντων 

 Εφαρμόηει τθ ςχεδιαςτικι ςκζψθ ςε μθ καλά δομθμζνα προβλιματα. 

 υμμετζχει ςε ζργα ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ προϊόντων 
 

 ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ 
Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτον χεδιαςμό Προϊόντων 
2. Η Επίλυςθ Προβλθμάτων ςτον χεδιαςμό Προϊόντων 
3. Διαxείριςθ Κφκλου Zωισ Προϊόντοσ 
4. Προςδιοριςμόσ των Αναγκϊν των Χρθςτϊν 
5. Πρωτοτυποποίθςθ 
6. Δθμιουργία Κόνςεπτ 
7. Σεχνικζσ Δθμιουργικότθτασ 
8. Η Αρχιτεκτονικθ́ των Προϊόντων 
9. Η Ποικιλία 
10. Ιςτορία του Βιομθχανικοφ χεδιαςμοφ: Βιομθχανικι Επανάςταςθ 
11. Ιςτορία του Βιομθχανικοφ χεδιαςμοφ: Μαηικι Παραγωγι 
12. Ιςτορία του Βιομθχανικοφ χεδιαςμοφ: Γζννθςθ του ςφγχρονου design | 
Bauhaus 
13. Οικονομία τθσ γνϊςθσ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ πράξθσ 26 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

40 

Εκπόνθςθ project 
ομαδικοφ 

33 

φνολο Μακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 

Ερωτιςεισ ςτο τζλοσ των παραδόςεων (30%) 

Πρόοδοσ (30%) 

Παράδοςθ ςχεδιαςτικισ εργαςίασ (40%) 

 

Ή Σελικι Εξζταςθ (100%) 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Ulrich, Κ.Σ., Design: Ο χεδιαςμόσ των Αντικειμζνων ςτθ φγχρονθ Κοινωνία, 2015 
2. Eppinger, St. & Ulrich, Κ.Σ., χεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Προϊόντων, 2015 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σ9Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΕΣΑΔΟΘ ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ πράξθσ 4 6 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Τποβάκρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME269/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα Μετάδοςθ Θερμότθτασ ζχει βαςικό ςκοπό τθν παρουςίαςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 
τθσ μεταφοράσ μάηασ και κερμότθτασ μζςα από τθ ςκοπιά του Μθχανικοφ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν 
επίλυςθ πλικουσ τεχνικϊν προβλθμάτων που ςυναντϊνται ςε προβλιματα τθσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ και γενικότερα τθσ μθχανολογίασ. 

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

- Κατανοιςουν τθ ςθμαντικότθτα και τουσ μθχανιςμοφσ Μετάδοςθσ Θερμότθτασ κακϊσ και 
τθν αξία τουσ ςτο αρχικό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό αλλά και ςτθν μελζτθ πλικουσ 
προβλθμάτων του μθχανικοφ 

- Εξάγουν λογικά και ςαφι ςυμπεράςματα βαςιςμζνοι ςτο ςυνδυαςμό των γνϊςεων ςτθ 
Μετάδοςθ Θερμότθτασ για τθν αρχικι διαςταςιολόγθςθ μθχανολογικϊν ςυςτθμάτων 

- Κοςτολογοφν και να υπολογίηουν ςυςτιματα για τθ κζρμανςθ κτιρίων και άλλων 
εφαρμογϊν όπου θ μετάδοςθ κερμότθτασ παίηει κυρίαρχο ρόλο. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ κα ζχει εφοδιαςτεί με 
κεμελιϊδεισ γνϊςεισ ϊςτε να μπορεί να μελετιςει, να αναπτφξει περεταίρω και να επιλφςει 
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πρακτικά προβλιματα όπου ςυναντϊνται μθχανιςμοί Μετάδοςθσ Θερμότθτασ. 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ και 
επίλυςθσ προβλθμάτων Μετάδοςθσ Θερμότθτασ 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα τθσ Μετάδοςθσ Θερμότθτασ 
 Εφαρμογι τθσ λθφκείςασ γνϊςθσ ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ 
 Αυτόνομθ εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ομαδικότθτασ και ςυνεργατικότθτασ ςτθν επίλυςθ ςφνκετων 

προβλθμάτων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θ διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι – Βαςικζσ ζννοιεσ, επιςκόπθςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Οι ζννοιεσ τθσ αγωγισ, 

ςυναγωγισ και ακτινοβολίασ ςτθ μεταφορά κερμότθτασ. 

2. Μόνιμθ αγωγι κερμότθτασ, κερμικι αντίςταςθ επαφισ και γενικευμζνα δίκτυα κερμικϊν 

αντιςτάςεων.  

3. Αγωγι κερμότθτασ ςε κυλίνδρουσ και ςφαίρεσ. Επιφάνειεσ με πτερφγια (αποδοτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα πτερυγίου). Μεταφορά κερμότθτα ςε ςυνδυαςμοφσςυνθκιςμζνων 

ςχθμάτων 

4. Βαςικζσ αρχζσ τθσ μετάδοςθσ κερμότθτασ με ςυναγωγι, αρικμόσ Nusselt. τοιχεία 

Μθχανικισ Ρευςτϊν και ταξινόμθςθ των ροϊν ρευςτοφ. Οριακό και κερμικό οριακό 

ςτρϊμα. Αδιάςτατοι αρικμοί Reynolds και Prandtl.  

5. Εξωτερικι εξαναγκαςμζνθ ςυναγωγι, αντίςταςθ πίεςθσ, αντίςταςθ τριβισ και επίδραςθ 

τθσ τραχφτθτασ τθσ επιφάνειασ. Ροι επάνω από επίπεδεσ πλάκεσ. 

6. Εξωτερικι εξαναγκαςμζνθ ςυναγωγι γφρω από ςφαίρεσ και κυλίνδρουσ, ςτρωτι και 

τυρβϊδθσ ροι. Ροι, πτϊςθ πίεςθσ και μεταφορά κερμότθτασ ςε ροι διαμζςου 

ςωλθνϊςεων. 

7. Εςωτερικι εξαναγκαςμζνθ ςυναγωγι μζςα ςε ςωλινεσ (ςτρωτι και τυρβϊδθσ). Προφίλ 

ειςόδου, πτϊςθ πίεςθσ, πλιρωσ ανεπτυγμζνθ ροι. Αρικμόσ Nusseltγια τραχείεσ επιφάνειεσ 

ςωλθνϊςεων και διάγραμμα Moody. 

8. Ανάλυςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ. Σφποι εναλλακτϊν κερμότθτασ (αντιρροισ, αμορροισ, 

ςταυρωτισ ροισ, πλακϊν και κελφφουσ αυλϊν και αναφορά άλλων τφπων) και ο ολικόσ 

ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ. Μζκοδοσ τθσ μζςθσ κερμοκραςιακισ λογαρικμικισ 

διαφοράσ. 

9. Ανάλυςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ με τθ μζκοδο τθσ αποτελεςματικότθτασ. Επιλογι 

εναλλακτϊν κερμότθτασ, υπολογιςμόσ βάρουσ και κόςτουσ. θμαντικότθτα των 

παραμζτρων τθσ απόδοςθσ εναλλακτϊν κερμότθτασ ςε επίγειεσ και εναζριεσ εφαρμογζσ. 

φνδεςθ με κερμοδυναμικοφσ κφκλουσ. 

10. Ειςαγωγι ςτθ κεωρία τθσ κερμικισ ακτινοβολίασ. Μζλαν ςϊμα, ζνταςθ ακτινοβολίασ, ιςχφσ 

ακτινοβολίασ. Ιδιότθτεσ ακτινοβολίασ, ικανότθτα εκπομπισ, απορρόφθςθσ και ανάκλαςθσ 

ακτινοβολίασ επιφανειϊν. 

11. Μεταφορά κερμότθτασ με ακτινοβολία. Ο παράγοντασ κζαςθσ (όψθσ) και ςχζςεισ του 

παράγοντα κζαςθσ (αμοιβαιότθτα, άκροιςθ, ςυμμετρία, υπζρκεςθ). Μελανζσ και γκρίηεσ 

επιφάνειεσ. Μζκοδοι προςταςίασ από τθ κερμικι ακτινοβολία. 

12. Παρουςίαςθ αρικμθτικϊν μεκοδολογίων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων μετάδοςθσ 

κερμότθτασ. Οριακζσ και αρχικζσ ςυνκικεσ για τθν επίλυςθ των εξιςϊςεων μεταφοράσ 

ορμισ και ενζργειασ. 

13. Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ, ςφνοψθ και παρουςίαςθ ςφνκετων προβλθμάτων υπολογιςμοφ 
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κερμικϊν φορτίων ςε διάφορεσ μθχανολογικζσ εφαρμογζσ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσeclass, email) 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 98 

ύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 Σελικι γραπτι εξζταςθ 100% 

 Εξζταςθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων 
που άπτονται ςτο πεδίο τθσ Μετάδοςθσ 
Θερμότθτασ με ζμφαςθ ςε περιοχζσ τθσ 
Μθχανολογίασ 

 Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ 
εξζταςθ πραγματοποιείται με ανοιχτά τα διδακτικά 
βοθκιματα και με τθ χριςθ επιςτθμονικισ 
αρικμομθχανισ 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Μεταφορά Μάηασ και Θερμότθτασ, 5θ Ζκδοςθ Βελτιωμζνθ, CengelYunus., GhajarA., ΕΚΔΟΕΙ Α. 
ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Α.Ε. 

2. ΜΕΣΑΔΟΘ ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ, ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ. ΠΑΠΑΛΑ, Εκδότθσ: ΤΛΛΟΓΟ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - 
ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ 

3. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΜΑΗΑ, Bergman, Lavine, Incropera, Dewitt, Εκδότθσ: ΓΡΘΓΟΡΙΟ 
ΧΡΤΟΣΟΜΟΤ ΦΟΤΝΣΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ5Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΑΣΙΚΗ) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 6 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

Οι Αςκιςεισ γίνονται εμβόλιμα ςτα κεωρθτικά μακιματα αφοφ 
ο φοιτθτισ ζχει ολοκλθρϊςει μία ενότθτα τθσ φλθσ του 
μακιματοσ και μπορεί να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ των 
αςκιςεων (βλζπε παρακάτω αναλυτικι περιγραφι κάκε 
διδακτικισ εβδομάδασ). 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME257/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ 
και περιλαμβάνει βαςικζσ ζννοιεσ για τθν ιςορροπία ιςοςτατικϊν φορζων, τθν αλγεβρικι 
και διανυςματικι επίλυςθ ιςοςτατικϊν φορζων, τθν επίλυςθ δικτυωτϊν φορζων και τον 
ςχεδιαςμό διαγραμμάτων δυνάμεων και ροπϊν κάμψθσ κατά μικοσ φορζων που 
διακζτουν άξονα ςυμμετρίασ . Σο μάκθμα ςυνδζεται με μία ςειρά άλλων μακθμάτων που 
περιλαμβάνουν τθ Μθχανικι ΙΙ (Αντοχι Τλικϊν), τθ Μθχανικι ΙΙΙ (Δυναμικι), τον 
Μθχανολογικό χεδιαςμό ΙΙ, τθν Σεχνολογία Παραγωγισ Ι και τθν Σεχνολογία Παραγωγισ ΙΙ. 
Οι γνϊςεισ από το μάκθμα αυτό κα βοθκιςουν τον φοιτθτι / φοιτιτρια να τισ αξιοποιιςει 
για τθν κατανόθςθ των ανωτζρω μακθμάτων και τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςε όλα τα 
προαναφερόμενα μακιματα. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

 Κατανοεί τθν ζννοια τθσ δφναμθσ ωσ διανυςματικό μζγεκοσ, τθν ιςορροπία 
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δυνάμεωνκαι τα είδθ ςτθρίξεων διςδιάςτατων και τριςδιάςτατων ςυςτθμάτων 
ςτιριξθσ φορζων. 

 Κατανοεί τισ διανυςματικζσ ζννοιεσ των ςυγκεντρωμζνων και κατανεμθμζνων 
δυνάμεων και ροπϊν δυνάμεων ωσ προσ ςθμείο και άξονα ςτον χϊρο.  

 Κατανοεί τισ ζννοιεσ τθσ μεταφοράσ δφναμθσ ωσ προσ ςθμείο/άξονα και των 
ιςοδφναμων ςυςτθμάτων δυνάμεων-ροπϊν. 

 χεδιάηει διαγράμματα ελεφκερου ςϊματοσ ενόσ φορζα – μθχανικοφ ςυςτιματοσ/ 
υποςυςτιματοσ και να διατυπϊνει τισ αντίςτοιχεσ εξιςϊςεισ ιςορροπίασ του ςϊματοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των αντιδράςεων ςτιριξθσ. 

 Επιλφει ιςοςτατικοφσ φορείσ για τον υπολογιςμό των αντιδράςεων των ςτθρίξεων, 
αλγεβρικά και διανυςματικά. 

 Κατανοεί τισ ζννοιεσ του κζντρου μάηασ, κζντρου βάρουσ και του γεωμετρικοφ κζντρου 
βάρουσ και τθσ ςτατικισ ροπισ ωσ προσ άξονα και υπολογίηει το γεωμετρικό κζντρο 
βάρουσ απλϊν και ςφνκετων ςωμάτων και επιφανειϊν. 

 Κατανοεί τα χαρακτθριςτικά και τθ λειτουργία των δικτυωμάτων ωσ φορζων 
εξωτερικϊν φορτίων και να εφαρμόηει τισ ζννοιεσ τθσ ιςορροπίασ και τισ μεκόδουσ 
ανάλυςθσ των κόμβων και των τομϊν για τον υπολογιςμό των αντιδράςεων ςτιριξθσ 
και των εςωτερικϊν δυνάμεων ςτισ ράβδουσ του δικτυϊματοσ. 

 Κατανοεί και επιλφει ιςοςτατικοφσ φορείσ υπό τθν επίδραςθ κατανεμθμζνων 
φορτίςεων με γεωμετρικά και τυχαία εξωτερικά κατανεμθμζνα φορτία. 

 Κατανοεί τα χαρακτθριςτικά και τθ λειτουργία των δοκϊν και πλαιςίων ωσ φορζων και 
να εφαρμόηει τισ εξιςϊςεισ ιςορροπίασ και διαφορετικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ για τον 
υπολογιςμό των αντιδράςεων ςτιριξθσ, των εςωτερικϊν δυνάμεων ςε τυχαίεσ τομζσ 
κατά μικοσ του άξονα ςυμμετρίασ του φορζα και να ςχεδιάηει τα διαγράμματα των 
αξονικϊν και τεμνουςϊν δυνάμεων και των ροπϊν κάμψθσ. 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω των διαδοχικϊν 
ςταδίων ανάλυςθσ και επίλυςθσ ιςοςτατικϊν φορζων. 

 Χριςθ διανυςματικοφ λογιςμοφ για τθν επίλυςθ ιςοςτατικϊν φορζων. 
 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα τεχνικισ μθχανικισ. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Μθχανικισ. Βαςικζσ παραδοχζσ. Διανυςματικζσ 

ζννοιεσ ςυγκεντρωμζνων και κατανεμθμζνων δυνάμεων και ροπϊν ωσ προσ 

ςθμείο/άξονα. Είδθ και περιπτϊςεισ ςτιριξθσ ολόςωμων φορζων και μθχανικϊν 

διατάξεων. 

2. Μεταφοράσ δφναμθσ ωσ προσ ςθμείο/άξονα, ςυςτιματα δυνάμεων-ροπϊν, ιςοδφναμα 

ςυςτιματα δυνάμεων-ροπϊν. Κατάταξθ των φορζων ωσ προσ τον βακμό ςτατικισ 

αοριςτίασ: ιςοςτατικοί και υπερςτατικοί φορείσ και διατάξεισ. 

3. Διαγράμματα ελεφκερου ςϊματοσ ιςοςτατικϊν φορζων και μθχανικϊν διατάξεων. 
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Εξιςϊςεισ ιςορροπίασ δυνάμεων και ροπϊν βάςει του διαγράμματοσ ελεφκερου 

ςϊματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αντιδράςεων ςτιριξθσ. 

4. υνκικεσ ιςορροπίασ ιςοςτατικϊν φορζων ςε 2 και 3 διαςτάςεισ. Αλγεβρικι επίλυςθ 

για τον προςδιοριςμό των αντιδράςεων ςτιριξθσ. 

5. Βαςικά ςτοιχεία διανυςματικοφ λογιςμοφ. Διανυςματικι επίλυςθ ιςοςτατικϊν φορζων 

ςε 2 και 3 διαςτάςεισ για τον προςδιοριςμό των αντιδράςεων ςτιριξθσ. 

6. Επίπεδα δικτυϊματα. Βαςικζσ παραδοχζσ ανάλυςθσ δικτυωμάτων. Μζκοδοσ των 

κόμβων. Τπολογιςμόσ αντιδράςεων και εςωτερικϊν δυνάμεων. Αλγεβρικι και 

διανυςματικι επίλυςθ. 

7. Επίπεδα δικτυϊματα: μζκοδοσ των τομϊν. Τπολογιςμόσ αντιδράςεων και εςωτερικϊν 

δυνάμεων. Αλγεβρικι και διανυςματικι επίλυςθ. 

8. Κζντρο μάηασ, κζντρο βάρουσ, κεντροειδζσ, ςτατικι ροπι ωσ προσ άξονα.Τπολογιςμόσ 

κεντροειδοφσ απλϊν και ςφνκετων ςωμάτων και επιφανειϊν. 

9. Κατανεμθμζνα φορτία. Τπολογιςμόσ ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ κατανεμθμζνων 

δυνάμεων, ιςοδφναμα διαγράμματα ελευκζρου ςϊματοσ, απλοποίθςθ 

ςυςτθμάτωνςυγκεντρωμζνων και κατανεμθμζνων δυνάμεων και ροπϊν, υπολογιςμόσ 

ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ καιροπισ ςυςτιματοσ δυνάμεων και ροπϊν ωσ προσ τυχαίο 

ςθμείο ι άξονα ςτον χϊρο. 

10. Εςωτερικζσ δυνάμεισ φορζων ςε ιςορροπία. Τπολογιςμόσ αντιδράςεων και 

εςωτερικϊν δυνάμεων. Εξιςϊςεισ τεμνουςϊν δυνάμεων και ροπϊν κάμψθσ.  

11. Διαγράμματα Σεμνουςϊν και αξονικϊν δυνάμεων και ροπϊν κάμψθσ. Επίλυςθ 

ςφνκετων φορζων. 

12. Μζγιςτα και ελάχιςτα τεμνουςϊν δυνάμεων και ροπϊν κάμψθσ. Αλγεβρικι και 

γεωμετρικι επίλυςθ. 

13. Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται εκ των προτζρων, για 

διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν, και ςτθν πλατφόρμα 

αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Ικανόσ αρικμόσ αςκιςεων κακϊσ και κεμάτων 

παρελκόντων εξεταςτικϊν περιόδων αναρτϊνται 

λυμζνεσ,μετά το τζλοσ τθσ ςχετικισ ενότθτασαπό τον 

διδάςκοντα ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τον διδάςκοντα για απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

Επίςθσ παροτρφνονται να επιλφουν αςκιςεισ κατά τθ 

διάρκεια τθσ αυτοτελοφσ μελζτθσ και να τισ 
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αποςτζλλουν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

ςτονδιδάςκοντα για διόρκωςθ, απάντθςθ αποριϊν 

κλπ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 26 

Προετοιμαςία για τισ 
αςκιςεισ 

26 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

ύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 

πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ 

τριϊν αγνϊςτων αςκιςεων. Οι αςκιςεισ αυτζσ 

αφοροφν όλεσ τισ ενότθτεσ τθσ διδαχκείςασ φλθσ 

(ιςορροπία δυνάμεων και φορζων, διανυςματικι 

επίλυςθ ιςοςτατικϊν φορζων, επίπεδα δικτυϊματα, 

κατανεμθμζνα φορτία και κεντροειδι, και ςχεδιαςμό 

διαγραμμάτων τεμνουςϊν δυνάμεων και καμπτικϊν 

ροπϊν). Η αξία κάκε άςκθςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 

κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  

Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η εξζταςθ 

πραγματοποιείται χωρίσβοθκιματα και δεν 

επιτρζπεται θ χριςθ κανενόσ είδουσ επικοινωνία 

(κινθτό τθλζφωνο, χριςθ προςωπικοφ φορθτοφ ΗΤ). 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Beer F., Johnston R., Mazurek D., ΣΑΣΙΚΗ 11θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ ΣΖΙΟΛΑ, Θεςςαλονίκθ, 

2017. 

 Russell C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics (13th Edition), Prentice Hall 2012. 

 Andrew Pytel , JaanKiusalaas, Engineering Mechanics: Statics, SI Edition, 4th Edition, 

Cengage Learning, 2016.  
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Z06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
Ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μάρκετινγκ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

- 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Eclass: Μάρκετινγκ 

Δικτυακόσ Σόποσ Σμιματοσ: Μάρκετινγκ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Κατά το μάκθμα αυτό διδάςκονται οι βαςικζσαρχζσπου διζπoυv τθ ςφγχρovθ ςκζψθ και 
πρακτικί ςτομάρκετινγκ,και τθ φιλοςοφία διοίκθςθσ που εκφράηεται μζςα από 
τθνκατανόθςθ, δθμιουργία, επικoιvωvία, και παράδοςθυπζρτερθσαξίασ και ικαvoπoίθςθσ 
ςτουσπελάτεσενόσ oργαvιςμoφ. 

Ιδιαίτερα, τομάκθμααποςκοπεί́ ςτα εξισ:  
1. Κατανόθςθτουμάρκετινγκ και τωνδιεργαςιϊν τουμάρκετινγκ, όπουδιερευνάται o 

ρόλοστουμάρκετινγκ ςε έ vα μεταβαλλόμε vo κόςμο, θ ςχζςθτουμάρκετινγκ με 

τοςτρατθγικό ́ςχεδιαςμό́, και το περιβάλλov τουμάρκετινγκ. 

2. Ανάπτυξθ ευκαιριϊv και ςτρατθγικώ v μάρκετινγκ, όπουεξετάηεταιτοςφςτθμα 

πλθρoφoριϊv μάρκετινγκ, θ ςυμπεριφορά́ καταvαλωτικϊv και επιχειρθματικϊν 

αγoραςτϊv, και θ διεργαςίατου ςτoχευoμζvoυ μάρκετινγκ. 

3. Ανάπτυξθτουμείγματοσμάρκετινγκ, όπου αvαλφovται 

οιςτρατθγικζσπουζχειςτθδιάκεςιτου o o ργαvιςμόσ, όςov αφορά́ το πρoϊόv, 

84
79

https://eclass.duth.gr/courses/TME252/
https://pme.duth.gr/courses/���������/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

τθντιμολόγθςθ, τα κανάλιαδιανομισ, και τθν προβολί. 

 
 Παρουςιάηονται οι αρχζσ , μεκοδολογίεσ και διαδικαςίεσ τθσ Ζρευνασ Αγοράσ ςτα 

πλαίςια του ςφγχρονου επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Επιδιϊκεται θ ςυςχζτιςθ και θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου με 

τισ επιμέρουσ περιοχέσ του γνωςτικού υπόβακρου του μάρκετινγκ. 

 
τισ επιμέρουσ κεματικέσ ενότθτεσ αναλύονται: 

o Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του Μάρκετινγκ (οριςμοί, ειςαγωγι ςτο Μείγμα 

Μάρκετινγκ, φιλοςοφία του Μάρκετινγκ, θ διαδικαςία Μάρκετινγκ, κλπ), 

o Ανάλυςθ Περιβάλλοντοσ Μάρκετινγκ (Ανάλυςθ SWOT, Ανάλυςθ PEST, Μοντζλο των 

Πζντε Δυνάμεων του Porter), 

o τοιχεία ςτρατθγικισ, ςτρατθγικοφ μάνατημεντ (όραμα τθσ επιχείρθςθσ, αποςτολι τθσ 

επιχείρθςθσ, επίπεδα ςτρατθγικισ, κλπ), μοντζλο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ειςαγωγι ςτο 

ςτρατθγικό Μάρκετινγκ (το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, αρχζτυπεσ ςτρατθγικζσ, 

ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Μάρκετινγκ, ςτόχοι Μάρκετινγκ, ςχζδιο Μάρκετινγκ, κλπ.), 

o τοιχεία ςυμπεριφοράσ του καταναλωτι (οριςμοί, διαδικαςία λιψθσ αγοραςτικισ 

απόφαςθσ, υποδείγματα λιψθσ αγοραςτικισ απόφαςθσ, ανάγκεσ και επικυμίεσ, αντίλθψθ 

του καταναλωτι, θ ανάμειξθ του καταναλωτι, θ μάκθςθ, θ προςιλωςθ ςτθ μάρκα, 

ςτάςεισ των καταναλωτϊν, κουλτοφρεσ κατανάλωςθσ, κοινωνικζσ τάξεισ και κατανάλωςθ, 

κοινότθτεσ μάρκασ, επικοινωνία από ςτόμα ςε ςτόμα, κλπ.), 

o τοιχεία Σμθματοποίθςθσ, τόχευςθσ και Σοποκζτθςθσ ςτθν αγορά (το ςτοχευμζνο 

Μάρκετινγκ, ζννοιεσ και διαδικαςία τθσ τμθματοποίθςθσ, τφποι μεταβλθτϊν που 

ςυμμετζχουν ςε αυτι τθ διαδικαςία, ςτόχευςθ ςτθν αγορά, τοποκζτθςθ προϊόντοσ ςτθν 

αγορά, κλπ.), 

o τοιχεία του Μείγματοσ Μάρκετινγκ (το Προϊόν, θ Διανομι, θ Προβολι, θ Σιμολόγθςθ). 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν Μάρκετινγκ 

 Προςαρμογι ςε αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ.  

 Ανάπτυξθ κριτικισ ικανότθτασ κατά τθ λιψθ αποφάςεων. 

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια αςκιςεων ι εργαςιϊν. 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Άςκθςθ εποικοδομθτικισ επιςτθμονικισ κριτικισ. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 Προαγωγι αξιϊν κοινωνικισ, περιβαλλοντικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ. 
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i. Ειςαγωγι 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί ο φοιτθτισ με το αντικείμενο 

του μακιματοστου Μάρκετινγκ και να κατανοιςει τθν αναγκαιότθτά και το 

ρόλο του ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςισ του και ςτθν ανάπτυξθ του ςυνόλου 

των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων του. το ειςαγωγικό αυτό μάκθμα γίνεται μία 

επιςκόπθςθ τθσ φλθσ που κα διδαχκεί ςτο μάκθμα, του τρόπου επικοινωνίασ με 

τουσ διδάςκοντεσ κακϊσ και τθσ διάρκρωςθσ των μακθμάτων, των αςκιςεων 

και εργαςιϊν. 

ii. Σο Περιβάλλον Μάρκετινγκ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μπορεί να διακρίνει το 

μικρο-περιβάλλον Μάρκετινγκ μιασ επιχείρθςθσ από το μακρο-περιβάλλον 

Μάρκετινγκ, να μπορεί. Να κατανοιςει τθ ςθμαςία που ζχει για τθν επιχείρθςθ 

θ εκτίμθςθ των ςυνκθκϊν του περιβάλλοντόσ τθσ και να είναι ςε κζςθ να 

ανιχνεφςει αλλαγζσ ςε αυτό, οι οποίεσ μπορεί να επιδράςουν ςτθν επιχείρθςθ 

προκειμζνου να μπορεί να οδθγθκεί ςε λιψθ κατάλλθλων ςτρατθγικϊν 

αποφάςεων. 

iii. Ανάλυςθ Περιβάλλοντοσ Μάρκετινγκ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να γνωρίςει, να αφομοιϊςει 

και να μπορεί να αξιοποιιςει εργαλεία που διακζτει το Μάρκετινγκ, 

προκειμζνου να εκτιμθκεί θ παροφςα κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ, να μποροφν 

να ανιχνευκοφν ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ και του περιβάλλοντοσ που μποροφν 

να αξιοποιθκοφν για τθν επίτευξθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ, αλλά και 

εκείνα που μπορεί να δυςχεράνουν τθ κζςθ τθσ. Εργαλεία όπωσ θ Ανάλυςθ 

SWOT, θ Ανάλυςθ PEST/ PESTLE, θ Ανάλυςθ των Πζντε Δυνάμεων του Porter, 

διδάςκονται και αξιοποιοφνται ςτα πλαίςια του μακιματοσ αυτοφ. 

iv. τρατθγικι Μάρκετινγκ- Σμθματοποίθςθ, τόχευςθ, Σοποκζτθςθ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να γνωρίςει ο φοιτθτισ τθ φιλοςοφία 

πίςω από τθν ανάπτυξθ μιασ ςτρατθγικισ Μάρκετινγκ, τουσ ςτόχουσ τθσ, αλλά 

και να εξοικειωκεί με τθν ίδια τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ μιασ τζτοιασ 

ςτρατθγικισ. Επιπλζον, ζρχεται ςε επαφι με ςθμαντικζσ ζννοιεσ για τθν 

παραπάνω διαδικαςία: τθν ζννοια τθσ αγοράσ και τισ ζννοιεσ τθσ 

τμθματοποίθςθσ τθσ αγοράσ, τθσ ςτόχευςθσ ςτθν αγορά και τθσ τοποκζτθςθσ 

του προϊόντοσ ςτθν αγορά. Σζλοσ, να εξοικειωκεί με δθμογραφικζσ 

παραμζτρουσ των καταναλωτικϊν αγορϊν, που αποτελοφν ςυχνά βάςθ για τθν 

τμθματοποίθςι τουσ. 

v. Αγοραςτικι υμπεριφορά Καταναλωτϊν και Αγοραςτικι υμπεριφορά 

Επιχειριςεων/ Οργανιςμϊν, ο Ρόλοσ των Πλθροφοριϊν Μάρκετινγκ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να εμβακφνει ςτα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ που εμφανίηουν οι πελάτεσ ςε 

καταναλωτικό και βιομθχανικό περιβάλλον. Να γνωρίςει τισ ιδιαιτερότθτεσ 

εκείνεσ των καταναλωτϊν που διαμορφϊνουν τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι 

καταλιγουν ςε αγοραςτικζσ αποφάςεισ, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

που κακορίηουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αγοραςτικζσ αποφάςεισ οι 

επιχειριςεισ. Επίςθσ, κα εξοικειωκεί με ζννοιεσ όπωσ τα δεδομζνα Μάρκετινγκ, 

οι Πλθροφορίεσ Μάρκετινγκ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να 

αξιοποιθκοφν, ϊςτε να οδθγιςουν ςτισ καλφτερεσ δυνατζσ αγοραςτικζσ 

αποφάςεισ. 

86
81



vi. Σο Μείγμα Μάρκετινγκ: Προϊόν 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να γνωρίςει αναλυτικότερα 

ςτοιχεία του προϊόντοσ, ωσ ςυςτατικοφ του Μίγματοσ Μάρκετινγκ. Να διακρίνει 

ανάμεςα ςε υλικά αγακά και υπθρεςίεσ, να μπορεί να προςδιορίςει τα 

χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μποροφν να 

αποδϊςουν αξία ςτον πελάτθ. Θα ζρκει ςε επαφι με λεπτομζρειεσ τθσ 

διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ προϊόντων, αλλά και τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ νζων 

προϊόντων. 

vii. Σο Μείγμα Μάρκετινγκ: Διανομι (I) 

viii. Σο Μείγμα Μάρκετινγκ: Διανομι (II) 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ να διδαχκεί ο φοιτθτισ χαρακτθριςτικά 

τθσ λειτουργίασ τθσ Διανομισ. Θα εμβακφνει ςε λεπτομζρειεσ που αφοροφν τθν 

ανάπτυξθ καναλιϊν και δικτφων διανομισ, αλλά και τθ διοίκθςι τουσ. Θα 

μπορεί να διακρίνει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ λειτουργία τθσ Διανομισ 

μπορεί να αποδίδει αξία ςτον πελάτθ. Θα κατανοιςει το ρόλο των ενδιαμζςων 

ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ του δικτφου διανομισ, τισ λειτουργίεσ Μάρκετινγκ 

που μπορεί αυτοί να επιτελοφν και τισ χρθςιμότθτεσ που παρζχουν, ενϊ κα 

εμβακφνει ςε ηθτιματα τθσ διαχείριςθσ των ςχζςεων μεταξφ ςυμμετεχόντων 

ςτο ίδιο δίκτυο διανομισ. 

ix. Σο Μείγμα Μάρκετινγκ: Προβολι - Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Μάρκετινγκ 

(I) 

x. Σο Μείγμα Μάρκετινγκ: Προβολι - Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Μάρκετινγκ 

(II) 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μπορεί να γνωρίςει 

αναλυτικότερα τθ λειτουργία τθσ Προβολισ και τα ςυςτατικά του Μείγματοσ 

Προβολισ. Θα γνωρίςει και κα κατανοιςει τόςο τθν ζννοια και τθ διαδικαςία 

τθσ επικοινωνίασ, όςο και το ςφνολο των επικοινωνιακϊν δραςτθριοτιτων που 

λαμβάνουν χϊρα ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ τθσ Προβολισ, μαηί με τισ 

ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηουν. 

xi. Σο Μείγμα Μάρκετινγκ: Σιμολόγθςθ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με τισ ζννοιεσ 

τθσ τιμισ, του κόςτουσ, τθσ τιμολόγθςθσ και τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ 

τιμολογιακισ ςτρατθγικισ. Θα ζρκει ςε επαφι με εργαλεία και μεκόδουσ 

τιμολόγθςθσ, αλλά και με ςτρατθγικζσ ι/ και τακτικζσ επιλογζσ τιμολόγθςθσ και 

τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ εφαρμόηονται. 

xii. χζδιο Μάρκετινγκ: Διαμόρφωςθ, εφαρμογι και ζλεγχοσ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να εντρυφιςει ςτθ διαδικαςία που 

ακολουκείται προκειμζνου να διαμορφωκεί ζνα ςχζδιο Μάρκετινγκ, μζςα από 

τθν ανάλυςθ των ςταδίων που τθ ςυνκζτουν, κακϊσ και τθν εξζλιξι τθσ ςτο 

χρόνο. Θα μελετιςουν ςτοιχεία που αφοροφν τθν υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου 

Μάρκετινγκ, μαηί με τισ ιδιαιτερότθτεσ που αναδφονται, ενϊ κα καταρτιςτοφν 

αναφορικά με τον ζλεγχο αποτελεςματικότθτασ ενόσ τζτοιου ςχεδίου. 

xiii. Σο Μάρκετινγκ και οι Άλλεσ Επιχειρθςιακζσ Λειτουργίεσ/ Μάρκετινγκ και 

Ηκικι 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ ανάδειξθ του πλζγματοσ 

αλλθλοεξαρτιςεων που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτθ λειτουργία του 

Μάρκετινγκ και τισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ που ςυνκζτουν τθ δραςτθριότθτα τθσ 
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επιχείρθςθσ. Σαυτόχρονα, κα μπορζςουν να παρακολουκιςουν τθν εξζλιξθ τθσ 

φιλοςοφίασ του Μάρκετινγκ, μζςα από τον εμποτιςμό τθσ με ςτοιχεία τθσ 

Ηκικισ και πϊσ αυτό μεταφράηεται ςε όρουσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο  (ςτθν τάξθ) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται 

με διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ των 

φοιτθτϊν και ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ eclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονταινα 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσγια απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 73 

ύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 
πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ 
ςειράσαγνϊςτων αςκιςεων. 

Οι αςκιςεισ αυτζσ αφοροφν τθνεφαρμογι 
εργαλείων Μάρκετινγκ για αναλφςεισ περιπτϊςεων, 
τθν ανάπτυξθ αποκτθκείςασ γνϊςθσ από τθ ςυνολικι 
διδακτικι εμπειρία, κριτικι αντιμετϊπιςθ ρεαλιςτικϊν 
προβλθμάτων Μάρκετινγκ και ςφνδεςθ με τθ κεωρία. 

Η αξία κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ διαμόρφωςθ 
τθσ βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 
κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  

Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 
εξζταςθ λαμβάνει χϊρα με κλειςτά βοθκιματα και 
δεν επιτρζπεται κανενόσ είδουσ μζςo επικοινωνίασ 
(π.χ. κινθτό τθλζφωνο). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
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Perreault W., (2011). Marketing: Μια τρατθγικι Προςζγγιςθ, Broken Hill Publishers Ltd.  
- Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

Journal of Marketing 
Journal of the Academy of Marketing, 
Psychology & Marketing, 
Marketing Science, 
International Journal of Research in Marketing. 

 

 

89
84

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=41
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=41
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=41


 

 

 

 

4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

90
85



 

26/2/2020 ελίδα 1 από 5 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

• ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 
ΣΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δ1Τ EΞAMHNO ΠΟΤΔΩΝ 4
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ 
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και  Αςκιςεισ Πράξθσ  4 5  
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 
--- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME244/ 

 

 

• ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
• Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

• Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

• Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο Γηαθνξηθέο Δμηζώζεηο παξέρεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/θνηηεηέο λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο  ηνπο 

ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα, 

- Να αλαγλσξίδνπλ δηαθνξηθέο εμηζώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

εμεηάζνπλ θπζηθά πξνβιήκαηα, όπσο πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ 

(ξνή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζε θπθιώκαηα, απώιεηα ζεξκόηεηαο, αύμεζε θαη 

ειάηησζε πιεζπζκώλ θ.ιπ.) αιιά θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη 

κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ησλ παξαγσγηθώλ κεγεζώλ.  

- Να επηιύνπλ Σπλήζεηο Γηαθνξηθέο Δμηζώζεηο πξώηεο ηάμεο (Χσξηδόκελσλ 

κεηαβιεηώλ, Οκνγελείο σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηνπο, Αθξηβείο ή Τέιεηνπ 

91
86

https://eclass.duth.gr/courses/TME244/


 

26/2/2020 ελίδα 2 από 5 

Γηαθνξηθνύ, Με-αθξηβείο δ.ε., Γξακκηθέο ζ.δ.ε., Bernoulli, Ricatti, θ.ι.π.). 

- Να επηιύνπλ δηαθνξηθέο εμηζώζεηο αλώηεξεο ηάμεο, Οκνγελείο Γξακκηθέο 

(κέζνδνο ηνπ D’Alembert), Οκνγελείο Γξακκηθέο κε ζηαζεξνύο ή κεηαβιεηνύο 

(ηύπνπ Euler)   ζπληειεζηέο,  Με Οκνγελείο Γξακκηθέο κε ζηαζεξνύο (κέζνδνο ησλ 

πξνζδηνξηζηέσλ ζπληειεζηώλ) ή κεηαβιεηνύο ζπληειεζηέο (κέζνδνο ηνπ Lagrange).  

- Να εθαξκόδνπλ ηηο κεζόδνπο ησλ δπλακνζεηξώλ ζηελ επίιπζε γξακκηθώλ δ.ε. 2
εο

 

ηάμεο θαζώο θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Γξακκηθήο Άιγεβξαο ζηελ επίιπζε ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ. 

- Να εθαξκόδνπλ ηελ Γξακκηθή Άιγεβξα θαη ηηο Γηαθνξηθέο Δμηζώζεηο ζηελ 

πεξηγξαθή θαη κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θπζηθώλ ζπζηεκάησλ ή 

θαηλνκέλσλ, κε καζεκαηηθνύο όξνπο θαη εμηζώζεηο.  

- Να εθαξκόδνπλ δηαθνξηθέο εμηζώζεηο ζε καζεκαηηθά κνληέια ππνζηήξημεο ησλ  

δηαδηθαζηώλ ιήςεο ησλ απόθαζεο ζηελ βηνκεραληθή δηνίθεζε θαη γεληθόηεξα ζηελ 

παξαγσγή.  

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο Γηαθνξηθέο Δμηζώζεηο παξέρεη ζηελ/ζηνλ 

θνηηήηξηα/θνηηεηή ηε δπλαηόηεηα: 

- λα νξγαλώλεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γλώζε πνπ απνθηά ζηελ επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ 

- λα θαηαλνεί θαη λα ζπλνςίδεη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζηνπο αληίζηνηρνπο 

καζεκαηηθνύο ηνκείο. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
Διαιςκθτικι και ενορατικι άποψθ μακθματικϊν εννοιϊν και μεκόδων 

 

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Κύξηνο ζθνπόο απηνύ ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηελ/ηνλ θνηηήηξηα/θνηηεηή κε ηελ 

απαξαίηεηε θαη αλαγθαία «γιώζζα», γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη, εξκελεύζεη, αμηνινγήζεη αιιά 
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θαη λα πεξηγξάςεη ηόζν ηηο έλλνηεο, όζν θαη ηα θαηλόκελα πνπ ζα αληηκεησπίζεη ζηελ ύιε ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο θαη λα επηιύζεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα 

ζηελ επηζηήκε ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 

 

Σηα πξώηα ζηάδηα νη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο επαλεπηζθέπηνληαη βαζηθά θεθάιαηα ηεο ύιεο ησλ 

καζεκάησλ Γξακκηθή Άιγεβξα θαη Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά, Μαζεκαηηθή Αλάιπζε Ι πνπ δηδάρζεθαλ 

ζην 1ν Δμάκελν Σπνπδώλ θαη επαλαιακβάλνπλ  ζηνηρεία θαη έλλνηεο ηεο Γξακκηθήο Άιγεβξαο θαη 

ηνπ Γηαθνξηθνύ θαη Οινθιεξσηηθνύ Λνγηζκνύ ζπλαξηήζεσλ κηαο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο.  

 

Σηε ζπλέρεηα ε/ν θνηηήηξηα/θνηηεηήο εμνηθεηώλεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο Γηαθνξηθήο Δμίζσζεο 1
εο

 

Τάμεο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο ζε θπζηθά καζεκαηηθά πξόηππα. Αθνινπζεί κία ζπζηεκαηηθή κειέηε 

ησλ ζπλήζσλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ 1εο ηάμεο (ρσξηδόκελσλ κεηαβιεηώλ, νκνγελείο σο πξνο ηηο 

κεηαβιεηέο ηνπο, νκνγελείο, αλαγόκελεο ζε νκνγελείο, αθξηβείο ή ηέιεηεο δ.ε., κε-αθξηβείο δ.ε.-

πνιιαπιαζηαζηήο Euler, γξακκηθέο δ.ε., δ.ε. Bernoulli, δ.ε. Riccati) θαη ζηε ζπλέρεηα νη κέζνδνη 

επίιπζήο ηνπο γεληθεύνληαη (θαηά ην δπλαηόλ) ζηελ κειέηε θαη επίιπζε ησλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ 

ηάμεσο αλσηέξαο ηεο πξώηεο (νκνγελείο σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηνπο, ηέιεηεο, γξακκηθέο, νκνγελείο 

γξακκηθέο, κε-νκνγελείο γξακκηθέο-κέζνδνο ηεο κεηαβνιήο ησλ απζαίξεησλ ζηαζεξώλ, νκνγελείο 

γξακκηθέο κε ζηαζεξνύο ζπληειεζηέο, κε-νκνγελείο γξακκηθέο κε ζηαζεξνύο ζπληειεζηέο-κέζνδνο 

ησλ πξνζδηνξηζηέσλ ζπληειεζηώλ, κέζνδνο αιιαγήο ηεο κεηαβιεηήο, δηαθνξηθέο εμηζώζεηο ηύπνπ 

Euler). Δμεηάδνληαη ηξόπνη επίιπζεο ησλ γξακκηθώλ δ.ε. 2εο ηάμεο κε ηελ κέζνδν ησλ 

δπλακνζεηξώλ-κέζνδνο Frobenius θαζώο θαη επίιπζεο Σπζηεκάησλ γξακκηθώλ δ.ε. πξώηεο ηάμεο 

όπνπ νη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζεσξήκαηα ηεο αληίζηνηρεο ζεσξίαο θαη καζαίλνπλ 

λα ηα εθαξκόδνπλ. Τέινο, κειεηώληαη νη Μεηαζρεκαηηζκνί Laplace θαη αλαιύνληαη νηθνλνκηθέο 

εθαξκνγέο θαη εθαξκνγέο ζηελ Βηνκεραληθή παξαγσγή.  

Οη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο θαινύληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζόδνπο θαη 

δηαδηθαζίεο επίιπζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ  πξνβιήκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

απνθνηώληαο δεμηόηεηεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο.  

 

Γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ: 
(α) υνικεισ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ. 

 

• ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

(Διαλζξεισ (δια ηϊςθσ) ςτο αμφικζατρο και εφαρμογι τθσ 

αντίςτοιχθσ κεωρίασ με φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

τισ διαλζξεισ των μακθμάτων κακϊσ και ςτισ 
φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ χρθςιμοποιοφνται: 
α) Λογιςμικά παρουςίαςθσ (τφπου powerpoint) 
β) Διαφάνειεσ προβολισ  
c) Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ e-class 
Επιπλζον, οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ χρθςιμοποιοφν εργαλεία 
αυτοματιςμοφ γραφείου, φυλλομετρθτζσ ιςτοφ 
(webbrowser) κακϊσ και e-reader και ψθφιακά βιβλία, 
μελετοφν τισ θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ του μακιματοσ 
(διδακτικό υλικό) που είναι αναρτθμζνεσ  ςτο ψθφιακό 
αποκετιριο  
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME244 
Η επικοινωνία γίνεται δια ηϊςθσ κατά τθν διάρκεια των 
διαλζξεων, δια ηϊςθσ ςτο γραφείο του κακθγθτι και μζςω 
e-mails. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

93
88

https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME244


 

26/2/2020 ελίδα 4 από 5 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), 
Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι εργαςίασ 
/ εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμιουργία, 
κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ - 
Φροντιςτθριακζσ 
Αςκιςεισ   

39 
 

13 

Εξετάςεισ  2 

Ατομικι Μελζτθ 71 

φνολο φόρτου 
μαθήματοσ 

125 

 

Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 
1θ διάλεξθ Ειςαγωγικζσ  Ζννοιεσ από τθν γραμμικι άλγεβρα και τον διαφορικό και 

Ολοκλθρωτικό Λογιςμό μιασ πραγματικισ μεταβλθτισ.  Ειςαγωγι ςτισ διαφορικζσ 
εξιςϊςεισ. Παραδείγματα διαφορικϊν εξιςϊςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 
επιςτιμθ του μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ.  

2θ διάλεξθ υνικεισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξεωσ:  Χωριηόμενων μεταβλθτϊν, 
ομογενείσ ωσ προσ τισ μεταβλθτζσ τουσ, ομογενείσ, αναγόμενεσ ςε ομογενείσ - 
Εφαρμογζσ. 

3θ διάλεξθ υνικεισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξεωσ:  Ακριβείσ ι τζλειεσ δ.ε., μθ-ακριβείσ 
δ.ε.-πολλαπλαςιαςτισ Euler - Εφαρμογζσ. 

4θ διάλεξθ υνικεισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξεωσ:  Γραμμικζσ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ- 
Εφαρμογζσ. 

5θ διάλεξθ υνικεισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξεωσ:  Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ Bernoulli,  
Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ Riccati.  

6θ διάλεξθ Διαφορικζσ εξιςϊςεισ τάξεωσ ανωτζρασ τθσ πρϊτθσ: ομογενείσ ωσ προσ τισ 
μεταβλθτζσ τουσ. 

7θ διάλεξθ Διαφορικζσ εξιςϊςεισ τάξεωσ ανωτζρασ τθσ πρϊτθσ: τζλειεσ, γραμμικζσ, ομογενείσ 
γραμμικζσ. 

8θ διάλεξθ Διαφορικζσ εξιςϊςεισ τάξεωσ ανωτζρασ τθσ πρϊτθσ: μθ-ομογενείσ γραμμικζσ - 
μζκοδοσ τθσ μεταβολισ των αυκαίρετων ςτακερϊν.  

9θ διάλεξθ Διαφορικζσ εξιςϊςεισ τάξεωσ ανωτζρασ τθσ πρϊτθσ: ομογενείσ γραμμικζσ με 
ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ, μθ-ομογενείσ γραμμικζσ με ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ - 
μζκοδοσ των προςδιοριςτζων ςυντελεςτϊν. 

10θ διάλεξθ Διαφορικζσ εξιςϊςεισ τάξεωσ ανωτζρασ τθσ πρϊτθσ: μζκοδοσ αλλαγισ τθσ 
μεταβλθτισ, διαφορικζσ εξιςϊςεισ τφπου Euler. 

11θ διάλεξθ Επίλυςθ διαφορικϊν εξιςϊςεων με αναπτφγματα ςε δυναμοςειρζσ - μζκοδοσ 
Frobenius. 

12θ διάλεξθ υςτιματα διαφορικϊν εξιςϊςεων.  
13θ διάλεξθ Μεταςχθματιςμόσ Laplace. Οικονομικζσ εφαρμογζσ, εφαρμογζσ ςτθν Βιομθχανικι 

παραγωγι.  
 
θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει 
μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο 
μάκθμα. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

 
Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ του μακιματοσ ςτθν εξεταςτικι 
περίοδο του Ιουνίου και του επτεμβρίου 
 Παρζχονται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ 
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Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

μορφι τζςςερα κζματα που βακμολογοφνται με ςυνολικά 
10 μονάδεσ.  
Οι μονάδεσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ αναγράφονται ςτο 
αντίςτοιχο κζμα.  
Επιτυχζσ κεωρείται το γραπτό που ςυγκεντρϊνει 
τουλάχιςτον 5 (πζντε) από το ςφνολο των 10 (μονάδων). 
 

• ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑΙ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΤΔΟΞΟ  
 

1. Βιβλίο [565]: ΓΗΑΦΝΟΗΘΔΠ ΔΜΗΠΩΠΔΗΠ, ΘΑΟΝΙΝΠ ΠΔΟΑΦΔΗΚΗΓΖΠ   

2. Βιβλίο [22768244]: ΓΗΑΦΝΟΗΘΔΠ ΔΜΗΠΩΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ, 
ΓΔΩΟΓΗΝΠ Β. ΒΝΓΗΑΡΕΖΠ, ΓΔΩΟΓΗΝΠ Γ. ΚΞΝΕΖΠ, ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Β. 
ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ   

3. Βιβλίο [68380675]: ΓΗΑΦΝΟΗΘΔΠ ΔΜΗΠΩΠΔΗΠ, ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖΠ Γ. 
ΑΛΓΟΔΑΠ   

4. Βιβλίο [50655955]: Γιαθοπικέρ Δξιζώζειρ, Κεηαζσημαηιζμοί και 
Κιγαδικέρ Πςναπηήζειρ, Κςλωνάρ Λίκορ - Πσοινάρ Σπήζηορ   

 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ (Προςφορά μζςω του duth e-class) 
 

• ςτον εξυπθρετθτιhttps://eclass.duth.gr/courses/TME244/ 
 
 

-Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

Journal of Differential Equations 

International Journal of Differential Equations and Applications 

Electronic Journal of Differential Equations 

International journal of applied mathematics and physics 

International journal of engineering science  

Bulletin of the Greek Mathematical Society 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δ2ΑΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ  ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 5 6 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

 Τποβάκρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME129/ 

https://eclass.duth.gr/courses/TME265/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ ζννοιεσ ςυνεχζσ – εναλλαςςόμενο 
ρεφμα, μονοφαςικό – τριφαςικό δίκτυο, ςυντελεςτισ ιςχφοσ, ςυντονιςμόσ, και εξοικείωςθ με 
ανάλυςθ κυκλωμάτων ςτθν μόνιμθ κατάςταςθ, δυναμικι ςυμπεριφορά πυκνωτϊν – πθνίων. 

Θλεκτρικό πεδίο, Θλεκτρικι πόλωςθ και διθλεκτρικά υλικά, Μαγνθτικό πεδίο, Μαγνιτιςθ και 
μαγνθτικά υλικά, Θλεκτρικζσ ποςότθτεσ και μονάδεσ, ‘Οργανα μετριςεων και μετριςεισ, 
Εξαρτιματα θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, Ανάλυςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, Νόμοσ Ohm, Νόμοι 
Kirchhoff, Θεωριματα Thevenin και Norton, Μόνιμθ θμιτονοειδισ κατάςταςθ θλεκτρικϊν δικτφων, 
Εναλλαςςόμενο ρεφμα και τάςθ, Θ ιςχφσ ςε κυκλϊματα εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, Σριφαςικά 
δίκτυα, Χωρθτικότθτα, Επαγωγι, Ανάλυςθ κυκλωμάτων R-L-C, υντονιςμόσ, Φίλτρα. 

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να: 

 Επιλφουν απλά κυκλϊματα με ςφνκεςθ αντιςτάςεων,  κυκλϊματα R-L-C ςε ςυνκικεσ 

96
91

https://eclass.duth.gr/courses/TME129/
https://eclass.duth.gr/courses/TME265/


 

 23/2/2020 ελίδα 2 από 4 

ςυντονιςμοφ, και κυκλϊματα φόρτιςθσ – εκφόρτιςθσ πυκνωτϊν και πθνίων. 

 Αναγνωρίηουν όργανα μζτρθςθσ ςυνδεςμολογία και τρόπο μζτρθςθσ θλεκτρικϊν 
ποςοτιτων. 

 Εφαρμόηουν μζκοδο βρόχων, κεωριματα ιςοδυνάμων κυκλωμάτων, επαλλθλίασ, 
μζγιςτθσ μεταφερόμενθσ ιςχφοσ. 

 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων ανάλυςθσ κυκλωμάτων, ςυντονιςμοφ κλπ. 
 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα θλεκτρολογίασ. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Θ διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

 

1. Περιγραφι και ςκοπόσ του μακιματοσ, Βαςικζσ ζννοιεσ οριςμοί και μονάδεσ 

μζτρθςθσ θλεκτρικϊν ποςοτιτων, Νόμοσ του Ohm. 

2. Εξαρτιματα κυκλωμάτων, είδθ και προδιαγραφζσ ςυςςωρευτϊν, καλωδίων, 

αντιςτάςεων (χρωματικόσ κϊδικασ), διακοπτϊν, αςφαλειϊν. Μερικό και ολικό 

βραχυκφκλωμα. 

3. Όργανα μζτρθςθσ, προδιαγραφζσ και τρόποσ ςυνδεςμολογίασ. Κυκλϊματα ςειράσ, 

Πτϊςθ τάςεωσ και πολικότθτα, Νόμοσ τάςεων Kirchhoff,  Διαιρζτθσ τάςεωσ, 

Θεϊρθμα μζγιςτθσ μεταφερόμενθσ ιςχφοσ. 

4. Κυκλϊματα παράλλθλα, Νόμοσ ρευμάτων Kirchhoff, Διαιρζτησ ρεφματοσ, 

Αγωγιμότητα, Μικτά κυκλϊματα, Σφνθεςη αντιςτάςεων. Επίλυςη αςκήςεων 

εφαρμογήσ ςε ανάλυςη κυκλωμάτων. 

5. Ανάλυςθ ςφνκετων κυκλωμάτων, Μζκοδοσ βρόχων, Θεϊρθμα επαλλθλίασ. 

Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ. 

6. Θεωριματα Thevenin και Norton, Πθγι τάςεωσ – Πθγι ρεφματοσ, ιςοδφναμα 

κυκλϊματα. Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ ςε ανάλυςθ κυκλωμάτων 

7. Εναλλαςςόμενο ρεφμα και τάςθ, μονοφαςικό και τριφαςικό ςφςτθμα, 

ςυνδεςμολογία τριγϊνου – αςτζρα, διαφορά φάςθσ. 

8. Θ ιςχφσ ςτα εναλλαςςόμενα κυκλϊματα (Ενεργόσ, Άεργοσ, Φαινόμενθ), 

τρεφόμενα διανφςματα, υντελεςτισ ιςχφοσ, φνκετθ αντίςταςθ (εμπζδθςθ), 

πυκνωτζσ και πθνία, Βελτίωςθ ςυντελεςτι ιςχφοσ. 

9. Χωρθτικότθτα – Επαγωγι, Οριςμοί και μονάδεσ μζτρθςθσ, Προδιαγραφζσ 

πυκνωτϊν και πθνίων, Άεργθ χωρθτικι και επαγωγικι αντίςταςθ, Ποιότθτα. 

10. Φόρτιςθ – Εκφόρτιςθ πυκνωτι ι πθνίου ςε κυκλϊματα DC.  Επίλυςθ αςκιςεων 

εφαρμογισ. 

11. Κυκλϊματα R-Cκαι Κυκλϊματα R-L ςειράσ ι παράλλθλα, Διανυςματικά 

διαγράμματα. 

12. Κυκλϊματα R-C-Lςειράσ και παράλλθλα, ςυντονιςμόσ, κφκλωμα δεξαμενι, Φίλτρα. 
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13. Επίλυςθ Αςκιςεων εφαρμογισ γενικισ φλθσ και ςφνοψθ. 

 

 

 

Σα εργαςτιρια  καλφπτουν τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 

1. Εκπαίδευςθ  ςτθ  χριςθ  του  Multisim. Ζνταςθ  ρεφματοσ ,  Σάςθ ,   Νόμοσ   του  

Ohm,  Χριςθ  και  ςυνδεςμολογία οργάνων  μζτρθςθσ. 

2. Νόμοσ  του  Ohm ,  Νόμοι   Kirchhoff Μζτρθςθ   Αντίςταςθσ  –  Σάςθσ  –  

Ρεφματοσ.Εργαςτθριακι  μζτρθςθ  και  κεωρθτικι  επαλικευςθ. 

3. Μζκοδοσ  βρόχων ,   κόμβων  κλπ. Μζτρθςθ  κομβικϊν  τάςεων,  Θεϊρθμα  

Thevenin Τπολογιςμόσ  ιςοδυνάμου  κυκλϊματοσ  εργαςτθριακά  και  κεωρθτικά 

4. Εναλλαςςόμενο  ρεφμα ,   Ενεργόσ   τάςθ – ζνταςθ , περίοδοσ – ςυχνότθτα. 

Διαφορά  φάςθσ  κυματομορφϊν,  Χριςθ  παλμογράφου. 

5. Χωρθτικότθτα  C ,    Επαγωγι  L , Χωρθτικι  αντίςταςθ ,  Επαγωγικι  αντίςταςθ, 

Βελτίωςθ  ςυντελεςτι  ιςχφοσ  ( .Ι. = cosφ ). 

6. Σριφαςικό   εναλλαςςόμενο   ρεφμα, υνδεςμολογία   αςτζρα,υμμετρικό – 

αςφμμετρο   φορτίο. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass, email). 
Χριςθ Multisim για προςομοίωςθ θλεκτρικϊν 
κυκλωμάτων ςτα εργαςτιρια 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 26 

Εργαςτιρια 26 

Αυτοτελισ Μελζτθ 59 

φνολο Μακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 

 

 

 Σελικι γραπι εξζταςθ 80% 

 Εργαςτιρια 20% 
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Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ 
εξζταςθ πραγματοποιείται χωρίσ βοθκιματα, 
αλλά με ςυγκεκριμζνο τυπολόγιο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ηλεκηροηετνία AC – DC, RichardJ. Fowler, 4η Έκδοζη, 1999, Εκδόζεις ΤζιόλαΒιβλίο *18548872+. 

Θλεκτρικά Κυκλϊματα - Σόμοσ ΑΒ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟ, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΤ 

Ο.Ε.Βιβλίο *68372521+. 

ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ, ΠΑΤΛΟ . ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΘ, ΕΚΔΟΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΕΠΕ, Βιβλίο 

[13770]. 

Ανάλυςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, Μάργαρθσ Νίκοσ Ι, ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Α.Ε., 

Βιβλίο *18548660+. 

Ανάλσζη Ηλεκηρικών Κσκλωμάηων (Τόμος Α’), Ν.Ι. Μάργαρης, 2000, Εκδόζεις Τζιόλα 

Ηλεκηρικά Κσκλώμαηα (Τόμοι Α’,Β’), Γ.Ε. Χαηζαράκης, 2001 , Εκδόζεις Τζιόλα 

Linear Circuit Analysis, R.A. DeCarlo and P.M. Lin, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. Jersey, 1995 

Λσμένες Αζκήζεις Ηλεκηρικών Κσκλωμάηων, W.Hayt, J.Kemmerly, 4η Έκδοζη, Εκδόζεις Τζιόλα 

Ηλεκηρικά Κσκλώμαηα: θρονηιζηηριακές αζκήζεις (Τόμος Α’), Ν.Ι. Μάργαρη, 2002, Εκδόζεις Τζιόλα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δ9Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΙΙ (ΑΝΣΟΧΘ ΤΛΙΚΩΝ) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ πράξθσ 5 5 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΠΕΡΙΟΧΘ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Μθχανικι Ι - τατικι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME293/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα Μθχανικι ΙΙ (Αντοχι Τλικϊν) ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν παρουςίαςθ του γνωςτικοφ 
αντικειμζνου τθσ Αντοχισ των Τλικϊν μζςα από τθ ςκοπιά του Μθχανικοφ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν 
εφαρμογι τθσ Αντοχισ των Τλικϊν και τθ χριςθ τθσ για τθν επίλυςθ πλικουσ τεχνικϊν 
προβλθμάτων που ςυναντϊνται ςε προβλιματα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και γενικότερα τθσ 
μθχανολογίασ. 

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 

- Κατανοιςουν τθ ςθμαντικότθτα των κεμελιωδϊν αρχϊν τθσ Αντοχισ των υλικϊν και τθν 
αξία τουσ ςτο αρχικό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό αλλά και ςτθν μελζτθ πλικουσ προβλθμάτων 
του μθχανικοφ 

- Εξάγουν λογικά και ςαφι ςυμπεράςματα εξετάηοντασ ωσ προσ τθν αντοχι τουσ 
μθχανολογικά ςυςτιματα 

- Κατανοιςουν τθν αλλθλεξάρτθςθ των νόμων τθσ αντοχισ υλικϊν και τθ ςθμαντικότθτα τθσ 
ςτθ μελζτθ τθσ αντοχισ καταςκευϊν 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ κα ζχει εφοδιαςτεί με 
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κεμελιϊδεισ γνϊςεισ ϊςτε να μπορεί να μελετιςει, να αναπτφξει περεταίρω και να επιλφςει 
πρακτικά προβλιματα που αφοροφν τθν περιοχι τθσ Αντοχισ των Τλικϊν και των καταςκευϊν 
γενικότερα. 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων ςτθν Αντοχι Τλικϊν 
 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα τθσ Αντοχισ των Τλικϊν 
 Εφαρμογι τθσ λθφκείςασ γνϊςθσ ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ 
 Αυτόνομθ εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ομαδικότθτασ και ςυνεργατικότθτασ ςτθν επίλυςθ ςφνκετων 
προβλθμάτων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θ διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

 

1. Ειςαγωγι – Βαςικζσ ζννοιεσ, επιςκόπθςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου  

2. Οριςμόσ των τάςεων, αξονικι και διατμθτικι τάςθ, εφελκυςμόσ και κλίψθ, 

αναπτυςςόμενεσ τάςεισ ςε εδράςεισ και ςυνδζςεισ. Σάςθ ςε γενικι τριςδιάςτατθ φόρτιςθ. 

Οριςμόσ επιτρεπόμενου φορτίου και επιτρεπόμενθσ τάςθσ, ςυντελεςτισ αςφαλείασ και 

επιλογι του. 

3. Οριςμόσ τθσ παραμόρφωςθσ (τροπισ), ςυςχετιςμόσ τάςθσ παραμόρφωςθσ και το 

διάγραμμα τάςθσ παραμόρφωςθσ. Μζτρο ελαςτικότθτασ, νόμοσ του Hook, ελαςτικι και 

πλαςτικι ςυμπεριφορά ενόσ υλικοφ. Επαναλαμβανόμενθ φόρτιςθ και κόπωςθ, 

παραμόρφωςθ υπό αξονικι φόρτιςθ.  

4. Τπερςτατικά προβλιματα και θ μζκοδοσ τθσ επαλλθλίασ. Επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθν 

παραμόρφωςθ. Νόμοσ του Poisson και γενικευμζνοσ νόμοσ του Hook, διαςτολι και μζτρο 

διόγκωςθσ.  

5. Διατμθτικι τάςθ και παραμόρφωςθ (τροπι).χζςθ τάςθσ παραμόρφωςθσ για ςφνκετα 

υλικά με ίνεσ. Αρχι του SaintVenant και ςυγκζντρωςθ τάςεων. 

6. Οριςμόσ τθσ ςτρζψθσ, τάςεισ και παραμορφϊςεισ ςε ατράκτουσ. Σάςεισ και γωνία ςτρζψθσ 

ςτθν ελαςτικι περιοχι. Τπερςτατικά προβλιματα ατράκτων και ςχεδιαςμόσ, μετάδοςθ 

κίνθςθσ.  

7. υγκεντρϊςεισ τάςεων ςε κυκλικζσ ατράκτουσ. τοιχεία πλαςτικισ παραμόρφωςθσ και 

παραμζνουςεσ τάςεισ. τρζψθ ςε μθ κυκλικζσ διατομζσ. 

8. Κακαρι κάμψθ, ςχζςεισ κάμψθσ ροπισ. Σάςεισ και παραμορφϊςεισ ςτθν πλαςτικι περιοχι 

ςε προβλιματα κάμψθσ. Κάμψθ ςε μζλθ ςφνκετων διατομϊν. υγκεντρϊςεισ τάςεων και 

πλαςτικι παραμόρφωςθ. 

9. Κάμψθ και ζκκεντρθ αξονικι φόρτιςθ ςε επίπεδο ςυμμετρίασ. Ανάλυςθ προβλθμάτων 

αςςφμετρθσ κάμψθσ. Γενικι περίπτωςθ ζκκεντρθσ αξονικισ φόρτιςθσ. Βζλοσ κάμψθσ 

δοκϊν και ελαςτικι γραμμι. 

10. Μεταςχθματιςμόσ επίπεδθσ τάςθσ. Εξιςϊςεισ μεταςχθματιςμοφ, κφριεσ τάςεισ και μζγιςτθ 

διατμθτικι τάςθ. Κφκλοσ του Mohr για επίπεδθ εντατικι κατάςταςθ. 

11. Ειςαγωγι ςτα υποςτυλϊματα.  Ευςτάκεια των καταςκευϊν και λυγιςμόσ. 

12. Ενεργειακζσ μζκοδοι ςτθν αντοχι των υλικϊν. Θεϊρθμα του Castigliano και υπερςτατικζσ 

καταςκευζσ. 

13. Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ, ςφνοψθ και παρουςίαςθ ςφνκετων προβλθμάτων 
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4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 26 

Αυτοτελισ μελζτθ 60 

  

ύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 

 Σελικι γραπτι εξζταςθ 100% 

 Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ 
εξζταςθ πραγματοποιείται με τα διδακτικά 
βοθκιματα ανοιχτά 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Μθχανικι των Τλικϊν, 7
θ
 Ζκδοςθ, Beer F. - Johnston R. - DeWolf J. Mazurek D., ΕΚΔΟΕΙΑ. 

ΣΗΙΟΛΑ&ΤΙΟΙΑ.Ε. 

2. ΑΝΣΟΧΘ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Βουκοφνθσ Παναγιϊτθσ, Εκδότθσ: ΒΟΤΘΟΤΝΘ ΑΝΔΡΟΜΑΧΘ 

3. ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Hibbeler, Εκδότθσ: ΓΡΘΓΟΡΙΟ ΧΡΤΟΣΟΜΟΤ ΦΟΤΝΣΑ 

4. Αντοχι Τλικϊν και Δομικϊν τοιχείων, 2θ ζκδοςθ, Παπαμίχοσ Ευρυπίδθσ- Χαραλαμπάκθσ 
Νικόλαοσ, Εκδότθσ): ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Α.Ε. 

5. Αντοχι Τλικϊν, 8θ Ζκδοςθ, GereJames, GoodnoBarry, ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Α.Ε. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΛΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΛΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δ4Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΛΝΟ (4
ο
) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Πλθροφοριακά υςτιματα 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 4 5 
   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
ΤΠΟΒΑΚΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

Σο μάκθμα αποτελεί ειςαγωγικό μάκθμα ςτα Πλθροφοριακά υςτιματα Διοίκθςθσ. Ι φλθ του 
μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων διοίκθςθσ,τον ρόλο τουσ και μορφζσ τουσ ςτθν ςφγχρονθ επιχείρθςθ. Επιπλζον, 
τονίηεται ο ρόλοσ των τεχνολογιϊν πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 
επιχειρθςιακι αρχιτεκτονικι. τθ ςυνζχεια εξετάηονται μεκοδολογίεσ ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, αξιολόγθςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και ηθτιματα θκικισ 
και προςταςίασπροςωπικϊν δεδομζνων. 
Ο τρόποσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ μζςο τθσ ςτρατθγικισ Διαδικτφου και τθν ςθμαςία 
του θλεκτρονικοφ και κινθτοφ εμπορίου είναι αντικείμενα ςτα οποία ο φοιτθτισ πρόκειται να 
εξοικειωκεί.Οι φοιτθτζσ κα γνωρίςουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ 
αξιοποιοφνται ςτο θλεκτρονικοφ επιχειρείν και τα θλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα για τθν 
αποδοτικότερθ προϊκθςθ των υπθρεςιϊν και των προϊόντων μίασ επιχείρθςθσ. 
 
Α. Λογική του μαθήματοσ 
Θ εκκετικι ανάπτυξθ τθσ κάκε είδουσ τεχνολογίασ και ειδικότερα των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και 
επικοινωνίασ μεταςχθματίηουν τον τρόπο με τον οποίο οργανιςμοί και επιχειριςεισ αλλθλεπιδροφν 
με τουσ πελάτεσ, προμθκευτζσ και ςυνεργάτεσ τουσ, κακιςτϊντασ πλζον τθν ζννοια των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθσ διαχείριςθσ γνϊςθσ ζνα αναπόςπαςτο και ςυνεχϊσ 
αυξανόμενο μζροσ του επιχειρείν. τόχοσ αυτοφ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και 
δεξιοτιτων ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν 
ςφγχρονθ επιχείρθςθ, για τθν υποςτιριξθ τόςο των εςωτερικϊν τθσ λειτουργιϊν όςο και τθσ 
επικοινωνίασ και ςυναλλαγισ με το εξωτερικό τθσ περιβάλλον.  
 
Β. Μαθηςιακοί ςτόχοι 

 Θ κατανόθςθ τον ρόλου των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ςτθν ςφγχρονθ Επιχείρθςθ 

 Θκατανόθςθ τθσ αναγκαιότθτασ των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων για τθν διοίκθςθ μίασ 
επιχείρθςθσ 

 Γνϊςθ των εναλλακτικϊν μεκόδων ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, κακϊσ και τι 
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εργαςίεσ που εκτελοφνται ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου ηωισ ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων 

 Γνϊςθ του τρόπουδθμιουργίασ ενόσ προγράμματοσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςε μία επιχείρθςθ. 

 Γνϊςθ του τρόπουεπίτευξθσ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ μζςο τθσ ςτρατθγικισ Διαδικτφου. 

 Γνϊςθ του τρόπου αξιοποίθςθσ των ςφγχρονων τεχνολογιϊνςτο θλεκτρονικοφ επιχειρείν και τα 
θλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα για τθν αποδοτικότερθ προϊκθςθ των υπθρεςιϊν και των 
προϊόντων μίασ επιχείρθςθσ. 

 
Γ. Αποτελζςματα μάθηςησ 
 
Γνώςεισ και Κατανόηςη 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 

 Προςδιορίηουν τθν ανκρϊπινθ, τθν οργανωςιακι και τθν τεχνολογικι ςυνιςτϊςα των 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων  

 Αναλφουν τισ προοπτικζσ και τουσ κινδφνουσ που ενζχουν τα Πλθροφοριακά υςτιματα, 
κακϊσ και τα θκικά ηθτιματα που προκφπτουν από τθν χριςθ τουσ. 

 Γνωρίηουν ποια είναι τα βαςικά βιματα επίλυςθσ των προβλθμάτων που μπορεί να 
παρουςιαςτοφν ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων. 

 Αντιλαμβάνονται τθν επιρροι του ανκρϊπινου παράγοντα είτε ςτθν ανάπτυξθ είτε ςτθν 
προμικεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων λόγο τθσ επικοινωνίασ των ατόμων από 
διαφορετικά τμιματα ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τουσ και τθσ ςτρατθγικισ αξίασ του 
νζου ςυςτιματοσ. 

 Κατανοιςουν των μοναδικϊν χαρακτθριςτικϊν του θλεκτρονικοφ επιχειρείν και 
θλεκτρονικοφ εμπορίου. 

 
Διανοητικζσ ικανότητεσ 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 

 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ ςχετικζσ με τθνχριςθ των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε μία επιχείρθςθ/οργανιςμό. 

 Αναπτφξουν ζνα γνωςτικό χάρτθ των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν επιλογϊν τθσ διαχείριςθ 
γνϊςθσ. 

 
Άλλεσ ικανότητεσ 

 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 

 Λκανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 

 Λκανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων 
(ςε εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 

 Λκανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ζχει κατανόθςθ τoβαςικόπεριεχόμενο των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων (Π) και πωσ 
μποροφν να αξιοποιθκοφν από τισ επιχειριςεισ. 

 Ζχει γνϊςθ των εργαλείων και των τεχνικϊν ανάπτυξθσ των Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων. 

 Μπορεί να εξετάςει τα χαρακτθριςτικά τθσ θλεκτρονικισ επιχειρθματικότθτασ και του 
τρόπου υιοκζτθςθσ και ζνταξθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτο θλεκτρονικοφ επιχειρείν. 

 υνεργαςτεί με τουσ ςυμφοιτθτζσ του για να δθμιουργιςουν και να παρουςιάςουν 
ζνα ςχζδιο ςε μια μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων  
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 Ομαδικι εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Λκανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ επιχειρθμάτων ςε 
εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ 

 Λκανότθτα πρόκλθςθσ νζων ιδεϊν των ιδίων και ςυναδζλφων ςπουδαςτϊν 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ ςπουδαςτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 

 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 

1θ διάλεξθ Ρόλοσ και μορφζσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων (Π) ςτθν ςφγχρονθ 
επιχείρθςθ, Θ πρόκλθςθ των πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, Σα Π και 
ο άνκρωποσ 

2θ διάλεξθ Ο τρατθγικόσ Ρόλοσ των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, Κατθγορίεσ 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, Διαλειτουργικότθτα Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων, Λόγοι υιοκζτθςθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

3θ διάλεξθ Ανάπτυξθ και Διαχείριςθ υςτθμάτων, Ο κφκλοσ ηωισ των Π, 
Ανάλυςθ και ςχεδιαςμόσ Π 

4θ διάλεξθ Αξιολόγθςθ Π, Λόγοι αποτυχίασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ 

5θ διάλεξθ Πλθροφοριακά υςτιματα Τποςτιριξθσ Λιψθσ Αποφάςεων 

6θ διάλεξθ Βελτίωςθ επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν και οργανωςιακι αλλαγι, 
Οργανωτικζσ αλλαγζσ και λόγοι αντίςταςθσ προσ αυτζσ 

7θ διάλεξθ Αναςχεδιαςμόσ Επιχειρθματικϊν Διεργαςιϊν 

8θ διάλεξθ Ηθτιματα Θκικισ και Προςταςίασ τθσ Λδιωτικισ Ηωισ και Αςφάλειασ, 
Θκικι και πλθροφοριακά ςυςτιματα 

9θ διάλεξθ Αςφάλεια πλθροφοριϊν, Διαχείριςθ κινδφνου, Κανονιςμόσ 
Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) 

10θ διάλεξθ Θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα, Σο ψθφιακό περιβάλλον, 
Τιοκζτθςθ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν και ζνταξι του ςτθν 
επιχείρθςθ 

11θ διάλεξθ τρατθγικι και επιχειρθματικά μοντζλα ςτο διαδίκτυο, τρατθγικόσ 
προγραμματιςμόσ ψθφιακισ επιχειρθματικισ δράςθσ 

12θ διάλεξθ Θλεκτρονικι επικοινωνία και προβολι, Θλεκτρονικά κοινωνικά 
δίκτυα 

13θ διάλεξθ Παράδοςθ και Παρουςίαςθ εργαςιϊν / Σεςτ αυτό-αξιολόγθςθσ. 
Σημείωση: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει 

μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο 

μάκθμα. 

 
Αςκήςεισ Πράξησ 

 υηιτθςθ επί τθσ κεωρίασ με ςτόχο τθ κατανόθςθ τθσ  

 Απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτθ κεωρία  
 Χριςθ ομαδικϊν αςκιςεων, περιπτωςιακϊν μελετϊν και παρουςιάςεων για τθν 

βακφτερθ κατανόθςθ τθσ χριςθσ των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων αλλά και τθν 
αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ 
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4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
Από ζδρασ διδαςκαλία. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Προβολιδιαφανειϊν 

 Χριςθοπτικοακουςτικοφυλικοφ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  39 

Αςκιςεισ Πράξθσ  
Εςτιάηουν ςτθ μελζτθ περιπτϊςεων 

13 

Αυτοτελισ μελζτθ  50 

Ατομικι Εργαςία 23 

φνολο Μαθήματοσ 125 
 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

 

 
Γραπτή τελική εξζταςη (70%) που περιλαμβάνει  

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ι/και ανάπτυξθσ 
και κριτικισ ςκζψθσ 

- Ανάλυςθ ρόλων και ενδιαφερομζνων μερϊν ςε 
ςφντομθ μελζτθ περίπτωςθσ 

- υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 
 
Ατομική Θεωρητική Εργαςία (30%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
1. Wallace Patricia, (2014), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εκδόςεισ Κριτικι, ISBN 

9789602188866, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 32997790 
2. KennethC. LaudonκαιJanePriceLaudon, (2014), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εκδόςεισ 

Κλειδάρικμοσ, ISBN9789604616237, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 41962586 
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ΓΚΛΟΤΡΔΑ, ISBN9789605126407, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 22768983 
 

Πρόςκετα ςυγγράμματα: 

1. McKinney Earl, Kroenke David, (2017), Ειςαγωγι ςτα Πλθροφοριακά υςτιματα Διοίκθςθσ: 
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9789963274055, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 68373074 

2. Φιτςιλισ Παναγιϊτθσ, (2018), φγχρονα Πλθροφοριακά υςτιματα Επιχειριςεων ERP-CRM-
BPR 2θ ζκδοςθ, ΕκδόςεισBROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN:9789925563722, Κωδικόσ Βιβλίου 
ςτον Εφδοξο: 77111049 

3. David Avison, Guy Fitzgerald, (2017), Ανάπτυξθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, ΕΚΔΟΕΛ ΝΕΩΝ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΛΔΛΩΣΛΚΘ ΚΕΦΑΛΑΛΟΤΧΛΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ, ISBN: 978-960-578-028-9, Κωδικόσ Βιβλίου 
ςτον Εφδοξο: 68378511 

 
Προτεινόμενθαρκρογραφία: 

1. Talón-Ballestero, P., González-Serrano, L., Soguero-Ruiz, C., Muñoz-Romero, S., Rojo-Álvarez, 
J.L. (2018), Using big data from Customer Relationship Management information systems to 
determine the client profile in the hotel sector, Tourism Management, 68, pp. 187-197 

2. Smithesh, G., Shameem, A., (2018), The development of management information systems, 
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failure – analysis of causal links using interpretive structural modelling, Production Planning 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δ7Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 5 6 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME255/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ 
και περιλαμβάνει αντικείμενα ςχετικά με το τακτικό επίπεδο τθσ διοίκθςθσ ςυςτθμάτων 
παραγωγισ. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

 Κατανοεί τισ ευρείεσ κατθγορίεσ ςυςτθμάτων παραγωγισ και τα αντίςτοιχα 
χαρακτθριςτικά και προβλιματα προγραμματιςμοφ/ελζγχου αυτϊν 

 χεδιάηει βαςικά προγράμματα παραγωγισ και να αξιολογεί τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ 
δυναμικότθτασ  

 χεδιάηει προγράμματα απαιτιςεων υλικϊν (MRP)για τελικά και ενδιάμεςα προϊόντα, 
πρϊτεσ φλεσ κλπ. 

 Αντιλαμβάνεται τισ βαςικζσ αρχζσ χρονοπρογραμματιςμοφ εργαςιϊν ςε ςυςτιματα 
μίασ μθχανισ, παράλλθλων μθχανϊν και μθχανϊν ςε ςειρά 
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Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ 
και επίλυςθσ προβλθμάτων προγραμματιςμοφ ςυςτθμάτων παραγωγισ 

 Χριςθ κεωρίασ ανάκεςθσ/ςειριοποίθςθσ εργαςιϊν (scheduling/sequencing)για τθν 
επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα προγραμματιςμοφ παραγωγισ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι – επιςκόπθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

2. Βαςικζσ κατθγορίεσ ςυςτθμάτων παραγωγισ – παραγωγι για αποκικευςθ, παραγωγι 

κατά παραγγελία, ςυναρμολόγθςθ κατά παραγγελία 

3. Βαςικόσ προγραμματιςμόσ παραγωγισ Ι – ςτάδια του βαςικοφ προγραμματιςμοφ, 

μζκοδοι κατάρτιςθσ προγραμμάτων παραγωγισ, απόκεμα αςφάλειασ, διακριτι 

μζκδοδοσ υπολογιςμοφ αποκζματοσ προσ δζςμευςθ 

4. Βαςικόσ προγραμματιςμόσ παραγωγισ ΙΙ – ακροιςτικιμζκδοδοσ υπολογιςμοφ 

αποκζματοσ προσ δζςμευςθ, ζλεγχοσ αποδοχισ παραγγελιϊν, ενθμζρωςθ και χρονικόσ 

ορίηοντασ προγράμματοσ, χονδρικόσ προγραμματιςμόσ δυναμικότθτασ  

5. Προγραμματιςμόσ απαιτιςεων υλικϊν Ι – επιςκόπθςθ αντικειμζνου, πίνακασ υλικϊν, 

δομι αλγόρικμου MRP, υπολογιςμόσ κακαρϊν απαιτιςεων 

6. Προγραμματιςμόσ απαιτιςεων υλικϊν ΙΙ – υπολογιςμόσ μεγζκουσ παρτίδασ, 

υπολογιςμόσ χρόνων ζναρξθσ παραγωγισ, υπολογιςμόσ μεικτϊν απαιτιςεων 

επόμενου επιπζδου, προχωρθμζνα κζματα  

7. Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν ςε μία μθχανι Ι – οριςμόσ προβλιματοσ και 

ςφμβολα, μζτρα απόδοςθσ, κανόνεσ προτεραιότθτασ, αναλυτικά αποτελζςματα 

8. Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν ςε μία μθχανι ΙΙ – ελαχιςτοποίθςθ ακροίςματοσ 

χρόνων ολοκλιρωςθσ/αναμονισ/απόκλιςθσ, μζγιςτου χρόνου απόκλιςθσ και 

βραδφτερθσ περάτωςθσ, πλικουσ κακυςτερθμζνων εργαςιϊν 

9. Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν ςε παράλλθλεσ μθχανζσ Ι – περιγραφι 

προβλιματοσ, ελαχιςτοποίθςθ μζγιςτου χρόνου ολοκλιρωςθσ, άνω φράγματα, 

αςυμπτωτικά βζλτιςτεσ λφςεισ 

10. Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν ςε παράλλθλεσ μθχανζσ ΙΙ – ελαχιςτοποίθςθ μζςου 

χρόνου ολοκλιρωςθσ, ςχζςθ μεταξφ προβλιματοσ μίασ μθχανισ και παράλλθλων 

μθχανϊν, ταυτόχρονθ μείωςθ μζγιςτου και μζςου χρόνου ολοκλιρωςθσ, μείωςθ 

πλικουσ κακυςτερθμζνων εργαςιϊν 

11. Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν ςε μθχανζσ ςε ςειρά Ι – οριςμόσ προβλιματοσ, 

ελαχιςτοποίθςθ μζγιςτου χρόνου ολοκλιρωςθσ ςε ςυςτιματα δφο μθχανϊν, 

αλγόρικμοσ Johnson, ειδικι περίπτωςθ εφαρμογισ αλγόρικμου Johnson (τρεισ μθχανζσ 

ςε ςειρά) 
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12. Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν ςε μθχανζσ ςε ςειρά ΙΙ – ελαχιςτοποίθςθ μζγιςτου 

χρόνου ολοκλιρωςθσ (γενικι επίλυςθ), μζκοδοσ κλάδου και φραγισ (branch&bound), 

μζκοδοσ μεικτοφ ακζραιου προγραμματιςμοφ 

13. Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ και ςφνοψθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα και 

αςκιςεισ εφαρμογϊν ςτο εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ 
powerpoint, πλατφόρμα αςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 

 Ανάπτυξθ αλγόρικμων προγραμματιςμοφ 
παραγωγισ ςε πακζτα λογιςμικοφ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτιρια 26 

Αυτοτελισ μελζτθ 85 

ύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 Σελικι γραπι εξζταςθ (100% τθσ βακμολογίασ 
του μακιματοσ) 

 Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 

εξζταςθ πραγματοποιείται χωρίσ βοθκιματα 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Α. Ξανκόπουλοσ, Δ. Κουλουριϊτθσ, 2019, Διοίκθςθ Παραγωγισ και Επιχειρθςιακϊν 

Λειτουργιϊν, Εκδόςεισ Σηιόλα 

 Α. Νεάρχου, 2016, Χρονικόσ Προγραμματιςμόσ ςτθ Βιομθχανία και τισ Τπθρεςίεσ, 

BrokenHillPublishersLtd.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ε8Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ (ΔΤΝΑΜΙΚΗ) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 5 6 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Τποβάκρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ μελζτθ τθσ δυναμικισ (κινθματικισ και κινθτικισ) 
ςυμπεριφοράσ των ςωμάτων (υλικϊν ςθμείων και απολφτωσ ςτερεϊν).  

Περιγράφονται και μελετϊνται λεπτομερϊσ  τα κινθματικά και τα κινθτικά τουσ μεγζκθ, 
δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ διανυςματικζσ τουσ εκφράςεισ και ςτθν εφαρμογι τουσ ςτουσ 
διάφορουσ μθχανολογικοφσ μθχανιςμοφσ.  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ / φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

 να κατανοοφν, να περιγράφουν και να μελετοφν τα είδθ κίνθςθσ των 
ςωμάτων, ωσ προσ τα διαφορετικά ςυςτιματα αναφοράσ, χρθςιμοποιϊντασ 
ανϊτερα μακθματικά.   

 να μποροφν να ςυςχετίςουν τθν κίνθςθ των ςωμάτων με τισ δυνάμεισ που τισ 
προκαλοφν αλλά και που αναπτφςςονται κατά τθ διάρκεια τθσ κίνθςθσ τουσ. 

 να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτισ διάφορεσ μθχανολογικζσ καταςκευζσ 
κακϊσ και ςτα επιμζρουσ εξαρτιματα τουσ με ςκοπό τθν επίλυςθ των 
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προβλθμάτων που προκφπτουν από τθν λειτουργία τουσ.   

 να μελετοφν τισ κινθματικζσ διατάξεισ και να μποροφν να τισ βελτιϊνουν. 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 Ανάπτυξθ αναλυτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ. 

 Ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων και βελτίωςθσ κινθματικϊν μθχανιςμϊν.  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Η διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

 

1. υςτιματα αναφοράσ. Ειςαγωγι ςτθ δυναμικι.  

Ευκφγραμμθ κίνθςθ υλικϊν ςθμείων.   

Θζςθ, ταχφτθτα και επιτάχυνςθ. Προςδιοριςμόσ τθσ κίνθςθσ ενόσ υλικοφ ςθμείου.  

Ομαλι ευκφγραμμθ κίνθςθ. Ομαλά επιταχυνόμενθ ευκφγραμμθ κίνθςθ.  

Κίνθςθ αρικμοφ υλικϊν ςθμείων.   

2. Καμπυλόγραμμθ κίνθςθ υλικϊν ςθμείων.  

Διάνυςμα κζςθσ, ταχφτθτασ και επιτάχυνςθσ.  

Παράγωγοι διανυςματικϊν ςυναρτιςεων.   

3. Ορκογϊνιεσ ςυνιςτϊςεσ ταχφτθτασ και επιτάχυνςθσ.  

Κίνθςθ ωσ προσ ζνα ςφςτθμα αναφοράσ ςε μεταφορά.   

Εφαπτόμενεσ και κάκετεσ ςυνιςτϊςεσ.   

Ακτινικζσ και εγκάρςιεσ ςυνιςτϊςεσ.    

4. Κινθτικι των υλικϊν ςθμείων. Ο δεφτεροσ νόμοσ κίνθςθσ του Νεφτωνα. Γραμμικι 

ορμι ενόσ υλικοφ ςθμείου. Ρυκμόσ μεταβολισ τθσ γραμμικισ ορμισ. υςτιματα 

μονάδων μζτρθςθσ. Εξιςϊςεισ κίνθςθσ.  Δυναμικι ιςορροπία.  

5.  τροφορμι ενόσ υλικοφ ςθμείου. Ρυκμόσ μεταβολισ τθσ ςτροφορμισ.   Εξιςϊςεισ 

κίνθςθσ ςυναρτιςει των ακτινικϊν και εγκάρςιων ςυνιςτωςϊν. Κίνθςθ υπό τθν 

επίδραςθ μιασ κεντρικισ  δφναμθσ. Διατιρθςθ τθσ ςτροφορμισ.  Ο νόμοσ τθσ 

βαρφτθτασ του Νεφτωνα. 

6. Κινθτικι των υλικϊν ςθμείων. Μζκοδοι ενζργειασ και ορμισ.  

Ζργο μιασ δφναμθσ. Κινθτικι ενζργεια ενόσ υλικοφ ςθμείου. Αρχι ζργου και 

ενζργειασ. Εφαρμογι τθσ αρχισ ζργου και ενζργειασ.   

Ιςχφσ και απόδοςθ.  υντθρθτικζσ δυνάμεισ. Κίνθςθ υπό τθν επίδραςθ μιασ 

ςυντθρθτικισ δφναμθσ.  

Αρχι ϊςθσ και ορμισ. Ωςτικι κίνθςθ. Κροφςθ. Άμεςθ κεντρικι κροφςθ. Πλάγια 

κεντρικι κροφςθ.  

7. Κινθματικι των απολφτωσ ςτερεϊν ςωμάτων.  

Μεταφορικι κίνθςθ. Περιςτροφικι κίνθςθ. Εξιςϊςεισ τθσ περιςτροφισ ενόσ 

απολφτωσ ςτερεοφ ςϊματοσ γφρω από ζνα ςτακερό άξονα.  

8. Γενικι επίπεδθ κίνθςθ.  

Απόλυτθ και ςχετικι ταχφτθτα ςε επίπεδθ κίνθςθ.  

9. τιγμιαίο κζντρο περιςτροφισ ςε επίπεδθ κίνθςθ.  

Απόλυτθ και ςχετικι επιτάχυνςθ ςε επίπεδθ κίνθςθ.  

Ρυκμόσ μεταβολισ ενόσ διανφςματοσ ςε ςχζςθ με ζνα περιςτρεφόμενο ςφςτθμα.  
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Επίπεδθ κίνθςθ ενόσ υλικοφ ςθμείου ςε ςχζςθ με ζνα περιςτρεφόμενο ςφςτθμα.  

Επιτάχυνςθ Coriolis.  

10. Επίπεδθ κίνθςθ απολφτωσ ςτερεϊν ςωμάτων.  

Δυνάμεισ και επιταχφνςεισ. Εξιςϊςεισ κίνθςθσ για ζνα απολφτωσ ςτερεό ςϊμα.  

τροφορμι ενόσ απόλυτου ςτερεοφ ςϊματοσ ςε επιπεδθ κίνθςθ.  

Επίπεδθ κίνθςθ ενόσ απολφτωσ ςτερεοφ ςϊματοσ. Αρχι d’ Alembert.  

υςτιματα απολφτω σ ςτερεϊν ςωμάτων. Περιοριηόμενθ επίπεδθ κίνθςθ.  

11. Επίπεδθ κίνθςθ απολφτωσ ςτερεϊν ςωμάτων: Μζκοδοι ενζργειασ και ορμισ.  

Αρχι ζργου και ενζργειασ για ζνα απολφτωσ ςτερεό ςϊμα. 

Ζργο δυνάμεων που δρουν πάνω ςε ζνα απολφτωσ ςτερεό ςϊμα. 

12. Κινθτικι ενζργεια ενόσ απολφτωσ ςτερεοφ ςϊματοσ ςε επίπεδθ κίνθςθ.  

υςτιματα απολφτωσ ςτερεϊν ςωμάτων. 

Διατιρθςθ τθσ ενζργειασ. Ιςχφσ. 

13. Διατιρθςθ ϊςθσ και ορμισ για τθν επίπεδθ κίνθςθ ενόσ απολφτωσ ςτερεοφ 

ςϊματοσ. υςτιματα απολφτωσ ςτερεϊν ςωμάτων.  

Διατιρθςθ ςτροφορμισ. Ωςτικι κίνθςθ. 

  

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, email) 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ-Αςκιςεισ 39 

Αςκιςεισ Πράξθσ  26 

Αυτοτελισ μελζτθ 85 

ύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 

 Σελικι γραπτι εξζταςθ 100% 

 Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 
εξζταςθ πραγματοποιείται χωρίσ βοθκιματα 
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Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δυναμικι, 11θ Ζκδοςθ, Beer F., Johnston R., Cornwell P., Self B., τζφανοσ Κατςαβοφνθσ  
Σεχνικι μθχανικι ΙΙ-Δυναμικι, Παϊπζτθσ τζφανοσ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ E3Y ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5
o
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΕΤΣΟΜΗΧΑΝΙΚΉ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 6 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

NAI 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME163/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι : 

 Η Ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ρευςτομθχανικισ, δθλαδι ςτισ 
ζννοιεσ τθσ ροισ ρευςτϊν, του ιξϊδουσ, τθσ πίεςθσ, τθσ άνωςθσ, των απωλειϊν 
ενζργειασ κατά τθ ροι και τθσ εφαρμογισ τθσ, των μθ-Νευτϊνειων ρευςτϊν και 
των χαρακτθριςτικϊν ιδιοτιτων τουσ (κιξοτροπία, πλαςτικότθτα, κτλ)     

 Η Εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ μετριςεισ (άμεςεσ και ζμμεςεσ) των ιδιοτιτων 
των ρευςτϊν, με τθ ροι αςυμπίεςτων ρευςτϊν ςε κλειςτοφσ αγωγοφσ με 
διακλαδϊςεισ, θ/και ςυνδυαςμοφσ αγωγϊν και με τθ ροι ςε ανοικτοφσ αγωγοφσ 
για τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ παροχετευτικότθτασ, οικονομίασ καταςκευισ, και 
περιβαλλοντικϊν υπολογιςμϊν, 

 Η επίλυςθ απλϊν και ςφνκετων προβλθμάτων ςτατικισ και κινθματικισ των 
ρευςτϊν, ροισ ρευςτϊν και υπολογιςμοφ απωλειϊν ενζργειασ ςε ανοικτοφσ και 
κλειςτοφσ αγωγοφσ. 

το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 
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 Αναγνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ροισ ρευςτϊν (ιξϊδεσ, πίεςθ, 
ταχφτθτα, παροχι, κτλ.), το είδοσ τθσ ροισ, 

 Εφαρμόηουνλφςεισ ςε απλά και ςφνκετα προβλιματα με αγωγοφσ 
(παροχετευτικότθτα, ταχφτθτα, διαςκορπιςμό ενζργειασ, κτλ.). 

 Επιλφουν προβλιματα ςχετικά μετθν πίεςθ ρευςτϊν, τισ δυνάμεισ που αςκοφνται 
ςε ςϊματα μζςα ςε ρευςτό και ςε καταςκευζσ ςε επαφι με ρευςτά, τθ ροι 
ρευςτϊν ςε κλειςτοφσ αγωγοφσ, και τθ ροι ρευςτϊν ςε ανοικτοφσ αγωγοφσ,  

 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Με τθν επιτυχθ́ παρακολούκθςθ και ολοκλθ́ρωςθ́ του, το μάκθμααποςκοπεί ςτο να έχειαποκτθ́ςει ο 
φοιτθτισ τισ παρακάτωικανότθτεσ:  
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθδεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισςκζψθσ 
Αναλυτικι και ςυνκετικι ςκζψθ 
Κριτικι ςκζψθ 
Δθμιουργικότθτα 
Ευελιξία/Προςαρμοςτικότθτα 
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
Επίλυςθπροβλθμάτων 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Ειςαγωγικά (μονάδεσ και διαςτάςεισ, ρευςτά και ιδιότθτεσ, ιξϊδεσ, επιφανειακι τάςθ, τάςθ 
ατμϊν, ςυμπιεςτότθτα, ςτοιχεία κερμοδυναμικισ) 
2. τατική των ρευςτών Ι (οριςμόσ πίεςθσ, μεταβολι τθσ πίεςθσ, μζτρθςθ ςτατικισ πίεςθσ, 
μανόμετρα, ατμοςφαιρικι πίεςθ, βαρόμετρα),   
3. τατική των ρευςτών ΙΙ (υδροςτατικζσ δυνάμεισ ςε επίπεδθ και καμπφλθ επιφάνεια ςε ρευςτό, 
άνωςθ, ρευςτά ςε επιτάχυνςθ και περιςτροφι)     
4. Κινηματική ρευςτών Ι (πεδίο ροισ, μζκοδοι περιγραφισ Lagrance και Euler, ρυκμοί ροισ μάηασ 
και όγκου, είδθ ροισ) 
5. Κινηματική ρευςτών ΙΙ (εξιςϊςεισ Bernoulli και Euler, αρχι διατιρθςθσ τθσ μάηασ, αρχι 
διατιρθςθσ τθσ ορμισ, εφαρμογζσ) 
6. Κινηματική ρευςτών ΙΙΙ (κεϊρθμα μεταφοράσ Reynolds, γενικι και ειδικζσ εξιςϊςεισ τθσ 
ενζργειασ, ζργο απωλειϊν, εφαρμογζσ) 
7. Ροή ςε κλειςτοφσ αγωγοφσ Ι (ροι ςε οριηόντιο και κεκλιμζνο κυκλικό αγωγό, ροι μεταξφ 
παράλλθλων πλακϊν, απϊλειεσ ενζργειασ κατά τθ ροι, διάγραμμα Moody, εφαρμογζσ με αγωγοφσ) 
8. Ροή ςε κλειςτοφσ αγωγοφσ ΙΙ (κφριεσ και δευτερεφουςεσ απϊλειεσ, υδραυλικι γραμμι, 
ςιφωνιςμόσ, δίκτυα αγωγϊν και επιλογι αντλίασ) 
9. Ροή ςε ανοιχτοφσ αγωγοφσ (γεωμετρία καναλιϊν, Εξιςϊςεισ Chezy, Manning, αρίςτθ υδραυλικι 
διατομι)   
10. Ροή ςε ανοιχτοφσ αγωγοφσ (ενζργεια ροισ, υδραυλικό άλμα, ροι ςε ςτζνωςθ αγωγοφ)   
11. Μετρήςεισ ςτη ρευςτομηχανική (μετριςεισ πίεςθσ, ταχφτθτασ, παροχισ, ιξϊδουσ, 
υπερχειλιςτζσ) 
12. Μεταφορά ρευςτών – αντλίεσ (επιλογι αντλίασ, άντλθςθ υγρϊν, είδθ αντλιϊν, φυγοκεντρικζσ 
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αντλίεσ, ςφνδεςθ αντλιϊν, φαινόμενο ςπθλαίωςθσ) 
13. Μη Νευτώνεια ρευςτά (κατθγορίεσ μθ νευτϊνειων ρευςτϊν, άντλθςθ μθ νευτϊνειων ρευςτϊν) 
 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ηλεκτρονικι επικοινωνία με φοιτθτζσ με χριςθ ΣΠΕ 
Τποςτιριξθδιδαςκαλίασ με χριςθ Η/Τ, 
βιντεοπροβολζαΠλατφόρμαe-class 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 13 

Ατομικι 
μελζτθ/Προετοιμαςία 

98 

φνολο Μακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

Σελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
Προφορικζσ εξετάςεισ (εφόςον απαιτείται ςε ειδικζσ 
περιπτϊςεισ) 

 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Mott, Untener: ΕφαρμοςμζνθΜθχανικιΡευςτϊν, ΕκδόςεισΣηιόλα (2016), Κωδικόσ 
Ευδόξου 50655953 

2. Streeter, Wylie, Bedford: Μθχανικι Ρευςτϊν, ΚωδικόσΕυδόξου 4300 
3. Αυλωνίτθσ, Αυλωνίτθσ Α: Μθχανικι των Ρευςτϊν, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ 

ΚωδικόσΕυδόξου 14657 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε4ΥΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

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 Ασκήσεις Πράξης 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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME148/ 

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 εισαγωγή του σπουδαστή στις α) κυριότερες μηχανουργικές 
κατεργασίες (όπως χύτευση, σφυρηλάτηση, κοπή κ.ά), β) στα συνήθη κατεργαζόμενα υλικά και υλικά 
κοπτικών εργαλείων, γ) στις κυριότερες έννοιες του αριθμητικού ελέγχου των εργαλειομηχανών 
(NC,CNC) και δ) σε έννοιες όπως πράσινη (green) παραγωγή, Ταχεία Προτυποποίηση (Rapid 
Prototyping), Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής (FMS), Αντίστροφη Μηχανολογία (Reverse 
Engineering), Σύγχρονα Κέντρα Κατεργασίας, Ασφάλεια Εργασίας κλπ. Επίσης εισαγωγή σε βασικές 
έννοιες μηχανουργικών μετρήσεων (τραχύτητας, σκληρότητας, πάχους κλπ.), ανοχών και 
προτυποποιήσεων. 
Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων από τον υποψήφιο Μηχανικό Παραγωγής ώστε να 

αντιλαμβάνεται, εποπτεύει και καθοδηγεί αντίστοιχες κατεργασίες ή/και παραγωγές. 

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  
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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 στο φυσικό περιβάλλον  
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. 

 Προσέγγιση λογικής και διανοητικής τεκμηρίωσης απέναντι στη μάθηση. 

 Ικανότητες προγραμματισμού του προσωπικού φόρτου εργασίας. 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση ορθών επιχειρημάτων 
(σε εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις). 

 Ικανότητα πρόκλησης και δημιουργίας νέων ιδεών. 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εβδομάδα  Θέμα διάλεξης 

 1η : Εισαγωγή στην Τεχνολογία Παραγωγής και στα υλικά των μηχανουργικών κατεργασιών 

 2η : Χύτευση/ Ειδικές μέθοδοι χύτευσης 

 3η : Μηχανουργικές μετρήσεις 

 4η : Θερμές κατεργασίες 

 5η : Τοπικά θερμές κατεργασίες/1ο Εργαστήριο Μετρολογίας 

 6η : Ψυχρές κατεργασίες/2ο Εργαστήριο Μετρολογίας 

 7η : Ψυχρές κατεργασίες/3ο Εργαστήριο NDT 

 8η : Μηχανουργικές κατεργασίες (κοπή, διάτρηση, κ.λ.π.) 

 9η : Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών/ Βασικές εντολές κώδικα G 

 10η : Μηχανουργικές κατεργασίες (κοπή, διάτρηση, κ.λ.π.)/Επιδεικτικό Εργαστήριο 3D 

Printing 

 11η : Τόρνος – Προγραμματισμός Τόρνου 

 12η : Φρέζα – Προγραμματισμός Φρέζας/Επιδεικτικό Εργαστήριο προσομοίωσης 

κατεργασίας σε υπολογιστή μέσω εξειδικευμένου λογισμικού 

 13η: : Εφαρμογές τόρνου –φρέζας. Εξαγωγή κώδικα G 

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 Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία και στην επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Χρήση εξειδικευμένου Λογισμικού 

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  39 

Ασκήσεις Πράξης 
Προετοιμασία Ασκήσεων 

13 
30 
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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 
 
 
 
 
 
 

Εστιάζουν στη μελέτη ασκήσεων 
πράξης και μελέτης περιπτώσεων 

Εργαστήρια 
Προετοιμασία Εργαστηρίων 

13 
55 

  

  

  

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. 

Διαμορφωτική 

I. Γραπτή εξέταση εργαστηρίων (30%) (13η εβδομάδα) 

περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 

ανάπτυξης δοκιμίου, επίλυσης προβλημάτων 

II. Γραπτή εξέταση περιόδου (70%) περιλαμβάνει 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης δοκιμίου, 

επίλυσης προβλημάτων 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Συμβατικές Μηχανουργικές Κατεργασίες και Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών, Π.Ν. 

Μπότσαρης, Εκδόσεις Καράκος, ISBN 978-618-83086-3-3) 
2. Μηχανουργική Τεχνολογία, Α. Αντωνιάδης, Τόμοι Α και Β, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-

418-297(8)-8(-5) 
3. Μηχανουργική επιστήμη, Kalpakjian et. al., Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-726-3 
4. Materials and Processes in manufacturing. Eight edition. E.P. DeGarmo, J.T. Black, R.A. 

Kohser, Prentice Hall, 1997 
5. Τεχνολογίες Παραγωγής, Ν. Τσουρβελούδης, Ι. Νικολός, Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης, 

ISBN 978-618-81537-0-7 

 

Προτεινόμενοι Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι με χρήσιμες πληροφορίες 

1. http://www.sme.org 

2. https://www.engineersedge.com/manufacturing_design.shtml  

3. http://www.jjjtrain.com/ 

4. https://www.engineersedge.com/weld_design_menu.shtml 

5. http://cncsimulator.info/ 

6. http://www.cnc-resources.com/ 

7. http://www.jjjtrain.com/ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ε1Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ  ΜΘΧΑΝΕ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΠΕΡΙΟΧΘ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME133/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Οι θλεκτρικζσ μθχανζσ αποτελοφν τισ κυριότερεσ διατάξεισ για τθν παραγωγι, τθ μεταφορά και τθν 
αξιοποίθςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Κινθτιρεσ, γεννιτριεσ και μεταςχθματιςτζσ που αποτελοφν τισ 
τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ θλεκτρικϊν μθχανϊν ςυναντϊνται παντοφ ςτθ ςφγχρονθ ηωι. τισ οικιακζσ 
ςυςκευζσ όπωσ ψυγεία, κλιματιςτικά, πλυντιρια, ανεμιςτιρεσ, αντλίεσ, αλλά και ςτουσ χϊρουσ 
εργαςίασ και ςτο βιομθχανικό περιβάλλον κινοφν το ςφνολο ςχεδόν των εργαλείων και 
μθχανθμάτων. Οι γεννιτριεσ φυςικά είναι απαραίτθτεσ για τθν παραγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 
που κινεί τουσ κινθτιρεσ, και οι μεταςχθματιςτζσ ςυμβάλλουν ςτθν μετατροπι και μεταφορά τθσ. 
Ζτςι είναι απαραίτθτο για ζνα Μθχανικό Παραγωγισ και Διοίκθςθσ να γνωρίηει τα είδθ και τισ 
προδιαγραφζσ τουσ, τα καταςκευαςτικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά τουσ, τα κριτιρια επιλογισ 
τουσ για ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ, τον τρόπο ελζγχου τουσ και να είναι ςε κζςθ να προςδιορίηει 
τον βακμό απόδοςισ τουσ ςτισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τουσ. 
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Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγή των φοιτητϊν ςτισ ζννοιεσ τησ διζγερςησ, του 
ςτρεφόμενου μαγνητικοφ πεδίου, τησ ςφγχρονησ ταχφτητασ, τησ ολίςθηςησ, και εξοικείωςη με 
ιςοδφναμα ηλεκτρικά κυκλϊματα μηχανϊν, διαγράμματα ροήσ ιςχφοσ, βαθμό απόδοςησ, 
χαρακτηριςτικζσ εξόδου γεννήτριασ (τάςη-ρεφμα φορτίου) και κινητήρα (ροπή-ταχφτητα), 
καταςκευαςτικά χαρακτηριςτικά ςτοιχεία ηλεκτρικϊν μηχανϊν. 

Αρχζσ λειτουργίασ των Θλεκτρικϊν Μθχανϊν, καταςκευαςτικά ςτοιχεία, είδθ και προδιαγραφζσ. 

Μόνιμθ κατάςταςθ λειτουργίασ.  Μεταςχθματιςτζσ, προδιαγραφζσ, ιςοδφναμο κφκλωμα.. 

Θλεκτρικζσ Μθχανζσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ (D.C), είδθ διζγερςθσ, γεννιτριεσ – κινθτιρεσ, ιςοδφναμο 

κφκλωμα, χαρακτθριςτικζσ φορτίου, διάγραμμα ροισ ιςχφοσ, απόδοςθ, ρφκμιςθ τάςθσ και 

ςτροφϊν. 

Θλεκτρικζσ Μθχανζσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ (A.C.), τρεφόμενο μαγνθτικό πεδίο. 

φγχρονεσ (γεννιτριεσ – κινθτιρεσ), ιςοδφναμο κφκλωμα, διανυςματικό διάγραμμα, παραλλθλιςμόσ 

ςφγχρονων γεννητριϊν, επίδραςη τησ διζγερςησ και του φορτίου, ςφγχρονοσ πυκνωτήσ. 

Αςφγχρονεσ Μηχανζσ, τριφαςικόσ επαγωγικόσ κινητήρασ, ζννοια τησ ολίςθηςησ, ιςοδφναμο 

κφκλωμα, διάγραμμα ροήσ ιςχφοσ, χαρακτηριςτική ροπήσ – ταχφτητασ , ρφθμιςη ςτροφϊν, διατάξεισ 

εκκίνηςησ. 

 

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να: 

 Επιλφουν αςκιςεισ για υπολογιςμό τθσ μόνιμθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ 
θλεκτρικϊν μθχανϊν (ςυνεχοφσ ρεφματοσ, ςφγχρονων και αςφγχρονων) 
γεννθτριϊν ι κινθτιρων.           Ο υπολογιςμόσ αφορά χαρακτθριςτικά 
λειτουργικά ι ονομαςτικά μεγζκθ όπωσ ςτροφζσ, ιςχφσ, βακμόσ απόδοςθσ, 
αναπτυςςόμενθ ροπι, ροπι φορτίου, ρεφμα γραμμισ, τάςθ εξόδου και 
διακφμανςθ τάςθσ για γεννιτριεσ, ςυντελεςτισ ιςχφοσ, απϊλειεσ. 

 Αναγνωρίηουν είδθ θλεκτρικϊν μθχανϊν, χαρακτθριςτικά καταςκευαςτικά 
ςτοιχεία τουσ και αντίςτοιχα ιςοδφναμα θλεκτρικά κυκλϊματα. 

 Εφαρμόηουν τθν μακθματικι μοντελοποίθςθ των θλεκτρικϊν μθχανϊν ςτθν 
μόνιμθ κατάςταςθ λειτουργίασ. 

 

 

 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων ανάλυςθσ θλεκτρικϊν μθχανϊν, ςχεδιαςμοφ ιςοδυνάμων κυκλωμάτων, 
μοντελοποίθςθσ θλεκτρικϊν μθχανϊν  κλπ. 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα κίνθςθσ, παραγωγισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ και θλεκτρικϊν μθχανϊν 

 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
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Θ διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

 

1. Περιγραφι του μακιματοσ. Οριςμόσ Θλεκτρικισ μθχανισ (Γεννιτρια – Κινθτιρασ – 

Μεταςχθματιςτισ). Εφαρμογζσ θλεκτρικϊν μθχανϊν και χριςεισ τουσ. 

2. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ θλεκτρικϊν μθχανϊν,  Μαγνθτικό πεδίο και επίδραςι 

του.Μαγνθτικό πεδίο, Νόμοσ Ampere, Μαγνθτικι επαγωγι, Μαγνθτικι ροι, Νόμοσ του 

Faraday, Σάςθ εξ επαγωγισ, Δφναμθ εξ επαγωγισ (Laplace)  

3. Παράδειγμα λειτουργίασ γραμμικισ μθχανισ (εκκίνθςθ, κινθτιρασ χωρίσ φορτίο και υπο 

φορτίο, γεννιτρια). 

4. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ θλεκτρικϊν μθχανϊν ςυνεχοφσ ρεφματοσ (D.C.) Ανάπτυξθ 

επαγόμενθσ τάςθσ ςτο εςωτερικό γεννιτριασ και ανάπτυξθ επαγόμενθσ ροπισ ςτο 

εςωτερικό κινθτιρα. Καταςκευαςτικά ςτοιχεία και προδιαγραφζσ των θλεκτρικϊν μθχανϊν 

D.C. (ςτάτθσ – δρομζασ – ςυλλζκτθσ – ψικτρεσ – τυλίγματα τυμπάνου και διζγερςθσ – 

μόνωςθ τυλιγμάτων – κζλυφοσ  προςταςίασ – ψφξθ ). Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα, 

Χριςεισ ςε εφαρμογζσ. Απϊλειεσ, Βακμόσ απόδοςθσ, Λειτουργία ςτθ μόνιμθ κατάςταςθ. 

Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ ςε μθχανζσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ (D.C) 

5. Είδθ διεγζρςεων ςε μθχανζσ D.C. , Ιςοδφναμο κφκλωμα μθχανϊν D.C. με ανεξάρτθτθ 

διζγερςθ ι μόνιμου μαγνιτθ, παράλλθλθ διζγερςθ, διζγερςθ ςειράσ και ςφνκετθ διζγερςθ, 

χαρακτθριςτικζσ φορτίου γεννιτριασ (τάςθ – ρεφμα), και κινθτιρα (ροπι – ταχφτθτα) για 

κάκε είδοσ διζγερςθσ. Προβλιματα που παρουςιάηονται κατά τθν μεταγωγι πραγματικϊν 

μθχανϊν ςυνεχοφσ ρεφματοσ και λφςεισ, αντίδραςθ οπλιςμοφ, βοθκθτικοί πόλοι, πόλοι 

αντιςτάκμιςθσ, Ζλεγχοσ τάςθσ γεννιτριασ, Ζλεγχοσ ταχφτθτασ κινθτιρα, Κριτιρια επιλογισ 

μθχανϊν ςυνεχοφσ ρεφματοσ ςε εφαρμογζσ. 

6. Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ ςε μθχανζσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ (D.C.) 

7. Μεταςχθματιςτζσ (αναγκαιότθτα-χριςεισ), Ιδανικόσ Μεταςχθματιςτισ (λόγοσ 

μεταςχθματιςμοφ, ιςχφσ, ςφνκετθ αντίςταςθ), Πραγματικόσ Μεταςχθματιςτισ (ρεφμα 

μαγνιτιςθσ και απωλειϊν), φαινόμενα υςτζρθςθσ και κορεςμοφ, Ιςοδφναμα κυκλϊματα 

μεταςχθματιςτϊν, Προςδιοριςμόσ παραμζτρων ιςοδυνάμου κυκλϊματοσ, Διακφμανςθ 

τάςθσ και απόδοςθ. 

8. Αρχζσ λειτουργίασ των μθχανϊν εναλλαςςόμενου ρεφματοσ (A.C.) , τρεφόμενο μαγνθτικό 

πεδίο, Σριφαςικό ςφςτθμα ρευμάτων – τάςεων, καταςκευαςτικά ςτοιχεία και 

προδιαγραφζσ, Ιςοδφναμο κφκλωμα ανά φάςθ ςφγχρονθσ γεννιτριασ – ςφγχρονου 

κινθτιρα, Διανυςματικά διαγράμματα, Ιςχφσ και Ροπι ςφγχρονων γεννθτριϊν. 

9. Προςδιοριςμόσ παραμζτρων ςφγχρονθσ γεννιτριασ, Αυτόνομθ λειτουργία ςφγχρονθσ 

γεννιτριασ, υνκικεσ παραλλθλιςμοφ και ρυκμίςεισ κατά τθν παράλλθλθ λειτουργία 

γεννθτριϊν, Επίδραςθ τθσ διζγερςθσ και του φορτίου, Διανυςματικά διαγράμματα 

λειτουργίασ τουσ ςτα τζςςερα τεταρτθμόρια (γεννιτρια – κινθτιρασ ςε υποδιζγερςθ και 

υπερδιζγερςθ), φγχρονοσ πυκνωτισ. 

10. Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ ςε ςφγχρονεσ τριφαςικζσ μθχανζσ (A.C.) (γεννιτριεσ–

κινθτιρεσ) 

11. Αςφγχρονοι επαγωγικοί κινθτιρεσ, Αρχι λειτουργίασ και καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά, 

Ζννοια τθσ ολίςκθςθσ, Ιςοδφναμο κφκλωμα ανά φάςθ, Χαρακτθριςτικι ροπισ ςτροφϊν, 

Διάγραμμα ροισ ιςχφοσ, Προςδιοριςμόσ παραμζτρων ιςοδυνάμου κυκλϊματοσ. 

12. Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ ςε αςφγχρονουσ επαγωγικοφσ κινθτιρεσ (A.C.)  

13. Επαναλθπτικζσ αςκιςεισεφαρμογισ γενικισ φλθσ και ςφνοψθ. 

 

Σα εργαςτιρια καλφπτουν τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 
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1. Μονοφαςικόσ μεταςχθματιςτρισ – Ρεφμα μαγνιτιςθσ 

2. Κινθτιρασ ςυνεχοφσ ρεφματοσ D.C. 

3. Σριφαςικι ςφγχρονθ γεννιτρια – Λειτουργία χωρίσ φορτίο, Ρεφμα βραχυκφκλωςθσ. 

4. Σριφαςικόσ επαγωγικόσ κινθτιρασ με τυλιγμζνο δρομζα. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass, email). 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 26 
Εργαστήρια 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 60 

ύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 Σελικι γραπι εξζταςθ  90% 

 Προφορικι εξζταςθ εργαςτθρίου 10% 

 Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ 
εξζταςθ πραγματοποιείται χωρίσ βοθκιματα, 
αλλά με χριςθ ςυγκεκριμζνου τυπολογίου. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Θλεκτρικζσ μθχανζσ ac-dc, 5θ Ζκδοςθ 2019, Chapman Stephen J., Θεοδουλίδθσ Θεόδωροσ 
(επιμζλεια)ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Α.Ε., Βιβλίο *59414394+. 
Θλεκτρικζσ Μθχανζσ, 3θ Ζκδοςθ, Μαλατζςτασ Παντελισ Β., ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Α.Ε. 
1θ ζκδοςθ 2008, Βιβλίο *50659815+. 
Θλεκτρικζσ Μθχανζσ, Hubert Charles I., ΕΚΔΟΕΙ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΤ & ΙΑ ΟΕ, Βιβλίο*14593+ 
Electric Machinery , Fitzgerald A.E., Charles Kingsley and S.D. Umans 5thed, New York 
McGraw Hill. 
An Introduction to Electrical Machines and Transformers, McPherson, George, New York, 
Wiley. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σ10Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5
Ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Βιομθχανικό και Σεχνολογικό Μάρκετινγκ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

- 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Eclass: Βιομθχανικό και Σεχνολογικό Μάρκετινγκ 

Δικτυακόσ Σόποσ Σμιματοσ: Βιομθχανικό και Σεχνολογικό 

Μάρκετινγκ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Η διδαςκαλία του μακιματοσ αυτοφ προςεγγίηει τα αντικείμενα δφο ςθμαντικϊν 
περιοχϊν εφαρμογισ τθσ ςφγχρονθσ φιλοςοφίασ του Μάρκετινγκ: τθν περιοχι των 
Προϊόντων και Επιχειριςεων Τψθλισ Σεχνολογίασ και τθν περιοχι των Βιομθχανικϊν 
Επιχειριςεων. 

Αναφορικά με το πρϊτο μζροσ (Μάρκετινγκ Τψθλισ Σεχνολογίασ), εξετάηεται το 
εννοιολογικό πλαίςιο που οριοκετεί τα προϊόντα (υψθλισ) τεχνολογίασ υπό το πρίςμα του 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ των εργαλείων του μάρκετινγκ. 

Σο περιβάλλον των αγορϊν τθσ υψθλισ τεχνολογίασ είναι ανταγωνιςτικό, δυναμικό, 
αςτακζσ και ευμετάβλθτο. Η δθμιουργία νζων προϊόντων και καινοτομιϊν αποκτά 
καταλυτικό ρόλο ςτθν επιβίωςθ και κερδοφορία των οργανιςμϊν που παράγουν 
τεχνολογία. 

Κατά το μζροσ αυτό, το μάκθμα επικεντρϊνεται:  
1. τθν ανάδειξθ και κατανόθςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ υψθλισ τεχνολογίασ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

και νζων προϊόντων που κακιςτοφν επιτακτικι τθν ανάγκθ τθσ διαφορετικισ 

επιςτθμονικισ προςζγγιςθσ του πλαιςίου και τθσ αντίςτοιχθσ εργαλειοκικθσ του 

μάρκετινγκ, 

2. τθν ανάλυςθ των προςεγγίςεων οι οποίεσ οδθγοφν τελικϊσ ςτθν απόκτθςθ 

ςτρατθγικοφ πλεονεκτιματοσ, 

3. τθ ςθμαςία και τον καταλυτικό ρόλο τθσ ςυςτθμικισ διατμθματικισ  προςζγγιςθσ και 

ιδιαιτζρωσ των τμθμάτων R&D και μάρκετιγκ ςτισ επιχειριςεισ και 

4. τθ ςφνκεςθ των ανωτζρω ζτςι ϊςτε να ςυγκροτοφν ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο 

αντιμετϊπιςθσ των ςτρατθγικϊν και τακτικϊν ηθτθμάτων μάρκετινγκ και τροποποιθμζνθσ 

προςζγγιςθσ ςτα 4ρ, που ανακφπτουν ςτα πλαίςια τθσ πελατοκεντρικισ προςζγγιςθσ και 

του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ προκειμζνου να επιτυγχάνονται τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα. 

Αναφορικά με το δεφτερο μζροσ (Βιομθχανικό Μάρκετινγκ),  αναλφονται βαςικζσ 
ζννοιεσ και αρχζσ που διζπουν το βιομθχανικό («business to business» ι «Β2Β») 
Μάρκετινγκ, κακϊσ και οι διαφορζσ που υφίςτανται μεταξφ των καταναλωτικϊν και των 
βιομθχανικϊν αγορϊν. 

Οι κρίςιμεσ διαςτάςεισ – μεταβλθτζσ –  προςεγγίςεισ και μεκοδολογικά εργαλεία του 
γνωςτικοφ αντικειμζνου του Μάρκετινγκ, εξετάηονται υπό το πρίςμα των ιδιαίτερων 
χαρακτθριςτικϊν, ιδιαιτεροτιτων και παραμζτρων που υφίςτανται ςτο Β2Β Μάρκετινγκ: 
 Κζντρο αγοραςτικϊν αποφάςεων και αγοραςτικι διαδικαςία 

 τμθματοποίθςθ, 

 Ανάπτυξθ βιομθχανικϊν προϊόντων, ταξινόμθςθ βιομθχανικϊν προϊόντων, 

 Επικοινωνίζσ Μάρκετινγκ, Προϊκθςθ και Πωλιςεισ, 

 Διανομι, δίκτυα διανομισ, ρόλοσ των ενδιαμζςων, 

 Σιμολόγθςθ και τιμολογιακι ςτρατθγικι, 

 τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ (βιομθχανικισ) αγοράσ. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν για το Μάρκετινγκ 

Τψθλισ Σεχνολογίασ και για το Βιομθχανικό Μάρκετινγκ. 

 Προςαρμογι ςε αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ.  

 Ανάπτυξθ κριτικισ ικανότθτασ κατά τθ λιψθ αποφάςεων, ςε βιομθχανικό περιβάλλον. 

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια αςκιςεων ι εργαςιϊν. 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Άςκθςθ εποικοδομθτικισ επιςτθμονικισ κριτικισ. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 Προαγωγι αξιϊν κοινωνικισ, περιβαλλοντικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ. 
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i. Ειςαγωγι 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί ο φοιτθτισ με το αντικείμενο του 

Βιομθχανικοφ και Σεχνολογικοφ Μάρκετινγκκαι να κατανοιςει τθν ιδιαιτερότθτα και το 

ρόλοτουσ ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςισ του και ςτθν ανάπτυξθ του ςυνόλου των 

επαγγελματικϊν δεξιοτιτων του. το ειςαγωγικό αυτό μάκθμα γίνεται μία επιςκόπθςθ τθσ 

φλθσ που κα διδαχκεί ςτο μάκθμα, του τρόπου επικοινωνίασ με τουσ διδάςκοντεσ κακϊσ 

και τθσ διάρκρωςθσ των μακθμάτων, των αςκιςεων και εργαςιϊν. 

ii. Οριοκζτθςθ του Περιβάλλοντοσ των Προϊόντων Τψθλισ Σεχνολογίασ (Ι) 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ ναζρκει ςε επαφι με βαςικζσ ζννοιεσ 

που αφοροφν ςτο περιβάλλον Τψθλισ Σεχνολογίασ, όπωσ είναι θ αβεβαιότθτα και οι 

μορφζσ με τθν οποία αυτι εμφανίηεται ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον. Παράλλθλα, διδάςκεται 

τα ςτοιχεία εκείνα που κακιςτοφν μια αγορά Τψθλισ Σεχνολογίασ ιδιαίτερθ και τθ 

διακρίνουν από κοινζσ αγορζσ. 

iii. Οριοκζτθςθ του Περιβάλλοντοσ των Προϊόντων Τψθλισ Σεχνολογίασ (ΙΙ) 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να γνωρίςει και να εμβακφνει ςτθν 

ζννοια τθσ προϊοντικισ καινοτομικότθτασ, τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ καινοτομίασ και τον 

τρόπο με τον οποίο οι ςυνκικεσ καινοτομικότθτασ επιδροφν πάνω ςτθν ανάπτυξθ 

ςτρατθγικισ ςε περιβάλλον Τψθλισ Σεχνολογίασ. Επίςθσ, ζρχεται ςε επαφι με τθ 

διαδικαςία τθσ διάχυςθσ τθσ τεχνολογίασ, αλλά και τθσ υιοκζτθςισ τθσ, μζςα από τθν 

ανάλυςθ υποδειγμάτων για τθν εκτίμθςθ τθσ διάχυςθσ και υιοκζτθςθστεχνολογικϊν 

προϊόντων. 

iv. υν- δθμιουργία αξίασ/ Εργαλεία ςυν- δθμιουργίασ αξίασ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να αναλυκεί ο τρόποσ με το οποίο ο πελάτθσ 

προϊόντων Τψθλισ Σεχνολογίασ μπορεί να ςυμμετάςχει ενεργά ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ 

ενόσ νζου τεχνολογικοφ προϊόντοσ. Ζπειτα καλφπτονται μζκοδοι ζρευνασ μάρκετινγκ που 

μποροφν να ενιςχφςουν το ρόλο του πελάτθ ςτθν παραπάνω διαδικαςία. 

v. Προςανατολιςμόσ ςτθν αγορά και αξία τθσ μάρκασ ςε περιβάλλον Τψθλισ Σεχνολογίασ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να εμβακφνει ςτον τρόπο με τον οποίο 

θ φιλοςοφία του Μάρκετινγκ προςεγγίηει τθν αγορά Τψθλισ Σεχνολογίεσ, προκειμζνου να 

αναδείξει τον προςανατολιςμό τθσ ςε αυτιν. Αναλφονται ςτοιχεία διαχείριςθσ τθσ 

εμπορικισ επωνυμίασ ςε περιβάλλον Τψθλισ Σεχνολογίασ, και θ ςθμαςία τθσ 

αποτελεςματικισ διαχείριςισ τθσ.  

vi. Σο Μείγμα Μάρκετινγκ ςε περιβάλλον Τψθλισ Σεχνολογίασ: Προϊόν 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να γνωρίςει αναλυτικότερα ςτοιχεία του 

προϊόντοσ, ωσ ςυςτατικοφ του Μίγματοσ Μάρκετινγκ Τψθλισ Σεχνολογίασ. Να διακρίνει τα 

προϊόντα αυτά από τα κοινά προϊόντα, να μπορεί να προςδιορίςει τα χαρακτθριςτικά τουσ 

και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μποροφν να αποδϊςουν αξία ςτον πελάτθ. Θα ζρκει ςε 

επαφι με λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ τεχνολογικϊν προϊόντων, αλλά και τθ 

διαδικαςία ανάπτυξθσ νζων τεχνολογικϊν προϊόντων. 

vii. Σο Μείγμα Μάρκετινγκ ςε περιβάλλον Τψθλισ Σεχνολογίασ: Διανομι (I) 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ να διδαχκεί ο φοιτθτισ χαρακτθριςτικά τθσ 

λειτουργίασ τθσ Διανομισ, όπωσ αυτι εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ των προϊόντων 

Τψθλισ Σεχνολογίασ. Θα ζρκει επίςθσ αντιμζτωποσ με κζματα που αφοροφν ςτθ 

διαχείριςθ του δικτφου διανομισ προϊόντων Τψθλισ Σεχνολογίασ. 

viii. Σο Μείγμα Μάρκετινγκ ςε περιβάλλον Τψθλισ Σεχνολογίασ: Προβολι - Ολοκλθρωμζνθ 

Επικοινωνία Μάρκετινγκ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μπορεί να γνωρίςει αναλυτικότερα 
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τθ λειτουργία τθσ Προβολισ και τα ςυςτατικά του Μείγματοσ Προβολισ εντόσ 

περιβάλλοντοσ Τψθλισ Σεχνολογίασ. Θα γνωρίςει και κα κατανοιςει τόςο τθν ζννοια και 

τθ διαδικαςία τθσ επικοινωνίασ, όςο και το ςφνολο των επικοινωνιακϊν δραςτθριοτιτων 

που λαμβάνουν χϊρα ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ τθσ Προβολισ, μαηί με τισ 

ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηουν ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον. 

ix. Σο Μείγμα Μάρκετινγκ ςε περιβάλλον Τψθλισ Σεχνολογίασ: Σιμολόγθςθ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με τισ ζννοιεσ τθσ τιμισ, 

του κόςτουσ, τθσ τιμολόγθςθσ και τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ τιμολογιακισ 

ςτρατθγικισ ςτο περιβάλλον τθσ Τψθλισ Σεχνολογίασ. Θα ζρκει ςε επαφι με εργαλεία και 

μεκόδουσ τιμολόγθςθσ, αλλά και με ςτρατθγικζσ ι/ και τακτικζσ επιλογζσ τιμολόγθςθσ και 

τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ εφαρμόηονται ςτα πλαίςια αυτά.  

x. τρατθγικι Μάρκετινγκ για Προϊόντα Τψθλισ Σεχνολογίασ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να εντρυφιςει ο φοιτθτισ ςε κζματα διαμόρφωςθσ 

ςτρατθγικισ αναφορικά με τθ διαχείριςθ των προϊόντων Τψθλισ Σεχνολογίασ. Θα 

αναπτυχκοφν ανταγωνιςτικζσ και αναπτυξιακζσ ςτρατθγικζσ. 

xi. Βιομθχανικζσ Αγορζσ: Οριοκζτθςθ, Διαφοροποίθςθ, Αγοραςτικι Διαδικαςία 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ ανάδειξθ των ςτοιχείων που προςδιορίηουν μια 

αγορά ωσ βιομθχανικι και των επιπζδων κατά τα οποία αυτι διαφοροποιείται από τθν 

καταναλωτικι. Θα αναπτυχκεί θ διαδικαςία λιψθσ αγοραςτικισ απόφαςθσ ςε 

βιομθχανικό περιβάλλον και οι ιδιαιτερότθτεσ που αυτι παρουςιάηει ςε ςχζςθ με τθν 

καταναλωτικι ςυμπεριφορά. 

xii. Μείγμα Μάρκετινγκ ςε Βιομθχανικό Περιβάλλον: Διανομι και Προβολι 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ περιγραφι των λειτουργιϊν Διανομισ και 

Προβολισ, ςτο πλαίςιο που ορίηει μια βιομθχανικι αγορά. Θα αναδειχκεί ο τρόποσ με τον 

οποίο τα ςυςτατικά αυτά του Μείγματοσ Μάρκετινγκ αναπτφςςονται για προςαρμογι ςτο 

ςυγκεκριμζνο περιβάλλον. 

xiii. Μείγμα Μάρκετινγκ ςε Βιομθχανικό Περιβάλλον: Σιμολόγθςθ και Προϊόν 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ περιγραφι των λειτουργιϊν Σιμολόγθςθσ και 

Διοίκθαθσ Προϊόντοσ, ςτο πλαίςιο που ορίηει μια βιομθχανικι αγορά. Θα αναδειχκεί ο 

τρόποσ με τον οποίο τα ςυςτατικά αυτά του Μείγματοσ Μάρκετινγκ αναπτφςςονται για 

προςαρμογι ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο  (τθν τάξθ) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται 

με διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ των 

φοιτθτϊν και ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ eclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσ για απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 73 

φνολο Μακιματοσ  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 
πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ 
ςειράσαγνϊςτων αςκιςεων. 

Οι αςκιςεισ αυτζσ αφοροφν τθνεφαρμογι 
εργαλείων Μάρκετινγκ για αναλφςεισ περιπτϊςεων, 
τθν ανάπτυξθ αποκτθκείςασ γνϊςθσ από τθ ςυνολικι 
διδακτικι εμπειρία, κριτικι αντιμετϊπιςθ ρεαλιςτικϊν 
προβλθμάτων Μάρκετινγκ και ςφνδεςθ με τθ κεωρία. 

Η αξία κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ διαμόρφωςθ 
τθσ βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 
κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  

Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 
εξζταςθ λαμβάνει χϊρα με κλειςτά βοθκιματα και 
δεν επιτρζπεται κανενόσ είδουσ μζςo επικοινωνίασ 
(π.χ. κινθτό τθλζφωνο). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

ιϊμκοσ, Γ., Σςιάμθσ, Ι., και Φωτιάδθσ, Θ. (2019). High- 
TechκαιΒιομθχανικόΜάρκετινγκ, BrokenHillPublishersLtd.  
- Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

Journal of Marketing and Technology, 
Business & Industrial Marketing, 
Journal of Business-to-Business Marketing, 
Industrial Marketing Management. 
 

 

 

131
126

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=41
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=41
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=41


 

 

 

 

6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

132
127



 

 23/2/2020 ελίδα 1 από 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σ7Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6o  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΣΗΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

NAI 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME112/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι:  

 H εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ ζννοιεσ: πυκνότθτα, ςυγκζντρωςθ, κερμοκραςία, 
πίεςθ, ιςοηφγια μάηασ-υλικϊν με ι χωρίσ χθμικι αντίδραςθ, ςτοιχειομετρία, 
καφςθ, διφαςικά ςυςτιματα, κορεςμόσ, ςυμπφκνωςθ, εξάτμιςθ μερικόσ κορεςμόσ, 
υγραςία, ιςοηφγια ενζργειασ, ενκαλπία 

 Η εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με μονάδεσ, διαςτάςεισ και μετατροπζσ,  με επιλογι 
βάςθσ υπολογιςμϊν και με τεχνικοφσ υπολογιςμοφσ, ςυνφπαρξθ φάςεων, με 
ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων για απλά και πολφπλοκα ιςοηφγια μάηασ και 
για ιςοηφγια ενζργειασ.   

 
το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Επιλφουν προβλιματα ςχετικά με μετατροπζσ μονάδων, τεχνικοφσ υπολογιςμοφσ 
πίεςθσ, κερμοκραςίασ, ιςοηφγια μάηασ (ζνα ι πολλά ςυςτατικά, με καφςθ, 
ανακφκλωςθ, παράκαμψθ), μεταβολζσ ενκαλπίασ (χωρίσ ι με αλλαγζσ φάςεων), 
κερμοτονιςμό αντιδράςεων.   

133
128



 

 23/2/2020 ελίδα 2 από 3 

 Αναγνωρίηουν ςυςτιματα, ιςοηφγια υλικϊν, αλλαγζσ και ςυνφπαρξθ φάςεων, 
ςυςτατικά, ςυνδετικά ςυςτατικά, φυςικζσ ιδιότθτεσ ενϊςεων (ειδικζσ κερμότθτεσ, 
κερμότθτεσ ςχθματιςμοφ και καφςθσ, τάςεισ ατμϊν, κερμοδυναμικά δεδομζνα, 
κτλ.) από τθ βιβλιογραφία.    

 Εφαρμόηουν τουσ νόμουσ διατιρθςθσ μάηασ και ενζργειασ, ιδανικϊν και 
πραγματικϊν αερίων, τεχνικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων ςε πραγματικζσ 
βιομθχανικζσ διεργαςίεσ. 

 
Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Με τθν επιτυχθ́ παρακολούκθςθ και ολοκλθ́ρωςθ́ του, το μάκθμααποςκοπεί ςτο να έχειαποκτθ́ςει ο 
φοιτθτισ τισ παρακάτωικανότθτεσ:  
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθδεδομζνων και πλθροφοριϊν, 
Αυτόνομθεργαςία 
Ομαδικι εργαςία 
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισςκζψθσ 
Αναλυτικι και ςυνκετικι ςκζψθ 
Κριτικι ςκζψθ 
Δθμιουργικότθτα 
Ευελιξία/Προςαρμοςτικότθτα 
Επίλυςθπροβλθμάτων 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 1.  Μονάδεσ, διαςτάςεισ, ςθμαντικά ψθφία, πυκνότθτα, ειδικό βάροσ, ςυγκζντρωςθ, 
μοριακό κλάςμα 
2.  Θερμοκραςία, πίεςθ 
3. Ειςαγωγι ςτα ιςοηφγια μάηασ 
4. Ανοικτά-κλειςτά ςυςτιματα, ζνα-πολλά ςυςτατικά, ςυνεχείσ-αςυνεχείσ διεργαςίεσ 
5. τρατθγικι επίλυςθσ προβλθμάτων ιςοηυγίων μάηασ  
6. Η χθμικι αντίδραςθ και θ ςτοιχειομετρία 
7. Ιςοηφγια μάηασ διεργαςιϊν που περιλαμβάνουν χθμικι αντίδραςθ με ζμφαςθ ςτθν 
καφςθ, περίςςεια. Ιςοηφγια μάηασ που περιλαμβάνουν πολλαπλζσ μονάδεσ εξοπλιςμοφ 
8. Ανακφκλωςθ χωρίσ αντίδραςθ, παράκαμψθ, κακαριςμόσ και βιομθχανικζσ εφαρμογζσ 
των ιςοηυγίων μάηασ. 
9. Αζρια, ατμοί, υγρά και ςτερεά. Ιδανικά αζρια. 
10.υςτιματα ενόσ ςυςτατικοφ και δφο φάςεων (τάςθ ατμϊν). υςτιματα δφο φάςεων 
αερίων-υγρϊν (κορεςμόσ, ςυμπφκνωςθ, εξάτμιςθ, μερικόσ κορεςμόσ, υγραςία) 
11. Ενζργεια, ςυςτιματα, τφποι – ιδιότθτεσ - κατάςταςθ κερμοδυναμικϊν ςυςτθμάτων 
12. Ειδικι κερμότθτα, υπολογιςμόσ ειδικϊν κερμοτιτων, υπολογιςμόσ μεταβολϊν 
ενκαλπίασ χωρίσ αλλαγι φάςθσ, μεταβολζσ ενκαλπίασ για αλλαγζσ φάςεων, 
1οσκερμοδυναμικόσ νόμοσ. 
13. Γενικό ιςοηφγιο ενζργειασ, κερμοτονιςμόσ αντίδραςθσ, πρότυπθ κερμότθτα καφςθσ. 
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4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Ηλεκτρονικι επικοινωνία με φοιτθτζσ με χριςθ ΣΠΕ 
Τποςτιριξθδιδαςκαλίασ με χριςθ Η/Τ, 
βιντεοπροβολζαΠλατφόρμαeclass 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 
Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 
Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / 
εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι 
ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ 
μελζτθσ ϊςτε ο ςυνολικόσ 
φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ πράξθσ 13 

Ατομικι μελζτθ/Προετοιμαςία 73 

φνολο Μακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά 
προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ 
φοιτθτζσ. 

 

Σελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Προφορικζσεξετάςεισ (εφόςον απαιτείται ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ) 

 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Himmelblau, Riggs:Βαςικζσ αρχζσ και υπολογιςμοί ςτθν Χθμικι Μθχανικι, 
ΕκδόςεισΣηιόλα, ΚωδικόσΕυδόξου50656023 

2. Smith:Μθχανικι χθμικϊν διεργαςιϊν, Εκδόςεισ Σηιόλα, ΚωδικόσΕυδόξου18548766 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σ2Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
Ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 5 6 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

Η 1ϊρα/εβδομάδα εργαςτθριακϊν 
αςκιςεων είναι ενδεικτικι. Σα 
εργαςτιρια γίνονται 
ςυγκεντρωτικά ςτο τζλοσ του 
εξαμινου, αφοφ ο φοιτθτισ ζχει 
λάβει γνϊςεισ για το μάκθμα, 
ικανζσ για να μπορεί να 
ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ του 
εργαςτθρίου (βλζπε παρακάτω 
αναλυτικι περιγραφι κάκε 
διδακτικισ εβδομάδασ).  
 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME243/ 

https://pme.duth.gr/courses/θλεκτρονικι/ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι γενικοφ  υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ και περιλαμβάνει βαςικζσ 
ζννοιεσ ςε θλεκτρονικά (αναλογικά και ψθφιακά) ςτοιχεία και κυκλϊματα.  Η φλθ του μακιματοσ 
περιλαμβάνει τισ βαςικζσ γνϊςεισ θλεκτρονικισ που χρειάηεται να κατζχει κάκε μθχανικόσ και τθν 
κατανόθςθ τόςο των ειδικϊν ςτοιχείων όςο και τθσ γενικισ εικόνασ των ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ 
ωσ αναπόςπαςτα μζρθ μθχανοτρονικϊν-κυβερνοφυςικϊν ςυςτθμάτων. τθ ςθμερινι εποχι δε 
νοείται μθχανολογικό ςφςτθμα ι ςφςτθμα παραγωγισ χωρίσ θλεκτρονικό ζλεγχο. Αποτζλεςμα 
αυτοφ είναι τα όρια μεταξφ κλαςικϊν κλάδων μθχανικοφ να γίνονται δυςδιάκριτα, κακϊσ ο 
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ςχεδιαςμόσ οποιουδιποτε ςυςτιματοσ ι προϊόντοσ απαιτεί εξίςου γνϊςεισ μθχανολογίασ και 
θλεκτρονικισ.Τπό αυτι τθν ζννοια το μάκθμα αποτελεί το πρϊτο από ζνα κφκλο μακθμάτων, που 
περιλαμβάνουν τθ Μθχανοτρονικι, τα υςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου, τθ Ρομποτικι και τα 
Βιομθχανικά Ηλεκτρονικά και Αυτοματιςμοφσ, τα οποία βοθκοφν το φοιτθτι να κατανοιςει τθν 
τεχνολογία με τθν οποία είναι καταςκευαςμζνα τα ςφγχρονα ςυςτιματα παραγωγισ. Αυτό τον 
βοθκάει να ςυνδζςει τισ γνϊςεισ που ζχει λάβει από διαφορετικά μακιματα  και να αναπτφξει ζνα 
ςτζρεο υπόβακρο ϊςτε να μπορεί να ανταπεξζλκει ςτισ προκλιςεισ που παρουςιάηει θ επιςτιμθ 
του ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα: 

 Αναγνωρίηει τα βαςικά θλεκτρονικά ςτοιχεία (δίοδο, τρανηίςτορ, κλπ), κα κατανοεί τθ 

λειτουργία και τα χαρακτθριςτικά τουσ και κα μπορεί να αναλφει διάφορα κυκλϊματά τουσ 

κακϊσ και να τα χρθςιμοποιεί ςτθ ςχεδίαςθ ςφνκετων κυκλωμάτων για διάφορεσ 

πρακτικζσ εφαρμογζσ. 

 Αντιλαμβάνεται τθ λειτουργία και τα χαρακτθριςτικά των τελεςτικϊν ενιςχυτϊν και κα 

μπορεί να  αναλφει κυκλϊματά τουσ κακϊσ και να τουσ χρθςιμοποιεί ωσ βαςικά 

κυκλωματικά ςτοιχεία ςτθ ςχεδίαςθ πιο ςφνκετων κυκλωμάτων ςε διάφορεσ πρακτικζσ 

εφαρμογζσ. 

 Διακρίνει τισ βαςικζσ ζννοιεσ που χαρακτθρίηουν τα κυκλϊματα θλεκτρονικισ (κζρδοσ, 

κόρυβοσ, κοινόσ ρυκμόσ, κατανάλωςθ, κλπ.) 

 Κατανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ δυαδικισ αρικμθτικισ/λογικισ. 

 Αντιλαμβάνεται τισ  αρχζσ λειτουργίασ των λογικϊν πυλϊν κακϊσ και των βαςικϊν λογικϊν 

κυκλωμάτων και κα είναι ςε κζςθ να απλοποιιςει ςφνκετα λογικά κυκλϊματα. 

 Αναγνωρίηει ςτοιχειϊδθ/βαςικά ςυνδυαςτικά κυκλϊματα, όπωσ π.χ. αποκωδικοποιθτζσ, 

πολυπλζκτεσ, ακροιςτζσ κλπ., και κα μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει ςτο ςχεδιαςμό πιο 

ςφνκετων ψθφιακϊν κυκλωμάτων. 

 Αντιλαμβάνεται τθ χρθςιμότθτα όλων των παραπάνω ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

ςυςτθμάτων μθχανοτρονικισ.   

 Ζχει αποκτιςει πρακτικι εμπειρία ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν, τόςο ςε περιβάλλον 

προςομοίωςθσ, όςο και ςε πραγματικό εργαςτθριακό πάγκο. 

 Μπορεί να ςυνεργάηεται με τουσ ςυμφοιτθτζσ του ςτο εργαςτιριο προσ επίλυςθ απλϊν 

πρακτικϊν προβλθμάτων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα θλεκτρονικισ τεχνολογίασ. 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ (hands on experience) ςε κυκλϊματα θλεκτρονικισ ςε 

περιβάλλον εργαςτθρίου.  

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Ειςαγωγι 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί ο φοιτθτισ με το αντικείμενο του μακιματοσ τθσ 

Ηλεκτρονικισ και να κατανοιςει τθν αναγκαιότθτά του ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςισ του. 

το ειςαγωγικό αυτό μάκθμα γίνεται μία επιςκόπθςθ τθσ φλθσ που κα διδαχκεί ςτο μάκθμα, 

του τρόπου επικοινωνίασ με τουσ διδάςκοντεσ κακϊσ και τθσ διάρκρωςθσ των μακθμάτων, 

των εργαςτθρίων και των  φροντιςτθριακϊν αςκιςεων. Επιπλζον, διδάςκονται ςτουσ φοιτθτζσ 

οι ζννοιεσ των ςυςτθμάτων και των ςθμάτων.  

ii. Ηλεκτρικά κυκλϊματα και ςτοιχεία 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να κάνει μία αναςκόπθςθ των βαςικϊν εννοιϊν 

και μεκόδων ανάλυςθσ/ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων κακϊσκαι να μάκει τρόπουσ 

επίλυςθσ μθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων, όπωσ είναι τα ςυςτιματα θλεκτρονικισ που κα 

ςυναντιςει ςε επόμενεσ διαλζξεισ. Οι ζννοιεσ αυτζσ αποτελοφνβαςικζσ γνϊςεισ που κα πρζπει 

να ζχει ο φοιτθτισ, ζτςι ϊςτε να μπορείςτθ ςυνζχεια να εντρυφιςει ςε κυκλϊματα 

θλεκτρονικισ. το μάκθμα αυτό λοιπόν γίνεται μία ςφντομθ επανάλθψθ ςε ζννοιεσ όπωσ είναι 

τα βαςικά θλεκτρικά μεγζκθ και τα όργανα μζτρθςισ τουσ, τα βαςικά ςτοιχεία θλεκτρικϊν 

κυκλωμάτων, ο νόμοσ του Ohm και οι νόμοι του Kirchhoff. Επιπλζον, με βάςθ τουσ νόμουσ του 

Kirchhoff εξάγονται χριςιμεσ ςχζςεισ που διζπουν ςτοιχεία ςε ςειρά ι παράλλθλα για ωμικά 

και μθ ωμικά ςτοιχεία, κακϊσ και οι ςχζςεισ για το διαιρζτθ τάςθσ και ρεφματοσ. το ίδιο 

μάκθμα γίνεται επανάλθψθ τθσ ζννοιασ τθσ αρχισ τθσ επαλλθλίασ και παρουςιάηονται τα 

κεωριματα Thévenin και Norton. Σζλοσ ο φοιτθτισ ζρχεται για πρϊτθ φορά ςε επαφι με μθ 

γραμμικά ςυςτιματα και του παρουςιάηεται θ τεχνικι μικροφ ςιματοσ, που ςε ςυνδυαςμό με 

το διάγραμμα Ι-V βοθκάει ςτθν ανάλυςθ κυκλωμάτων μθ γραμμικϊν ςτοιχείων. Σο μάκθμα 

περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ.  

iii. Δίοδοι και κυκλϊματά τουσ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μάκει τθ φυςικι που διζπει τθν απλι p-

nδίοδο, τον τρόπο λειτουργίασ τθσ, τα μοντζλα (ιςοδφναμα κυκλϊματα) προςζγγιςισ τθσ και 

τα βαςικά κυκλϊματα ςτα οποία χρθςιμοποιείται. Η εκμάκθςθ άλλων διόδων εξειδικευμζνθσ 

καταςκευισ και λειτουργίασκακϊσ και των βαςικϊν κυκλωμάτων όπου αυτζσ 

χρθςιμοποιοφνται, περιλαμβάνεταιεπίςθσ ςτουσ ςκοποφσ του μακιματοσ. Ζτςι ςτο μάκθμα 

αυτό γίνεται μία ςφντομθ αναδρομι ςτθ φυςικι των θμιαγωγϊν και τθσ επαφισ p-n. τθ 

ςυνζχεια παρουςιάηεται θ δίοδοσ ωσ κυκλωματικό ςτοιχείο και τα διάφορα μοντζλα τθσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανάλυςθκυκλωμάτων με διόδουσ. Επίςθσ οι φοιτθτζσ διδάςκονται 

πωσνα διαβάηουν τα φφλλα προδιαγραφϊν των καταςκευαςτϊν διόδων. τθ ςυνζχεια 

παρουςιάηονται βαςικζσ εφαρμογζσ τθσ απλισ διόδου ςε κυκλϊματα ανόρκωςθσ, 

πολλαπλαςιαςμοφ και ψαλιδιςμοφ. Σο μάκθμα κλείνει με τθ διδαςκαλία των βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν και τθσ λειτουργίασ των εξειδικευμζνων διόδων, όπωσ θLED, θ φωτοδίοδοσ, 

θ Varactor, θ Schottky, θ ςιραγγασ και θ Zenerκακϊσ και των βαςικϊν κυκλωμάτων όπου 

αυτζσ χρθςιμοποιοφνται. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ 

διδαχκείςα φλθ. 

iv. Διπολικά τρανηίςτορ  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να κατανοιςει τι είναι το διπολικό τρανηίςτορ, 

να μάκει τθ φυςικι που το διζπει, τα χαρακτθριςτικάκαι τισ αρχζσ λειτουργίασ του, κακϊσ και 

τα μοντζλα (ιςοδφναμα κυκλϊματα) προςζγγιςισ του. το μάκθμα αυτό επομζνωσ εξετάηεται 

το διπολικό τρανηίςτορ ωσ κυκλωματικό ςτοιχείο. Αρχικά περιγράφεται ο τρόποσ καταςκευισ 

του και ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ του, απ’ όπου προκφπτουν οι τρεισ περιοχζσ λειτουργίασ 

του: ενεργόσ (γραμμικι), αποκοπισ και κορεςμοφ. Οι εξιςϊςεισ των χαρακτθριςτικϊν 

θλεκτρικϊν μεγεκϊν του διπολικοφ τρανηίςτορ (π.χ. το ρεφμα ςυλλζκτθ, θ τάςθ ςυλλζκτθ-

εκπομποφ κλπ.) για τθν κάκε περιοχι λειτουργίασ δίνονται αναλυτικά. Για να γίνει κατανοθτι 

θ λειτουργία του τρανηίςτορ εξετάηεται θ πόλωςθ του ςε ςυνδεςμολογία κοινοφ εκπομποφ, 

138
133



για τθν οποία γίνεται θ παρουςίαςθ των χαρακτθριςτικϊν I-Vκαι θ ανάλυςι του με γραφικό 

τρόπο, βαςιςμζνθδθλαδι ςτθ χάραξθ τθσ γραμμισ φόρτου και τθν εφρεςθ του ςθμείου 

θρεμίασπάνω ςε αυτζσ. τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα μοντζλα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

επίλυςθ κυκλωμάτων με διπολικά τρανηίςτορ. Σζλοσ, οι φοιτθτζσ διδάςκονταινα αναγνωρίηουν 

τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ των διπολικϊν τρανηίςτορ, όπωσ αυτά καταγράφονται ςτα φφλλα 

προδιαγραφϊν τουσ από τουσ καταςκευαςτζσ.Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων 

και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

v. Κυκλϊματα διπολικϊν τρανηίςτορ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να εξοικειωκεί με βαςικά κυκλϊματα 

διπολικϊν τρανηίςτορ ςε όλεσ τισ περιοχζσ λειτουργίασ τουσ (ωσ ενιςχυτζσ και διακόπτεσ).  το 

μάκθμα αυτό λοιπόν ο φοιτθτισ διδάςκεται και τουσ υπόλοιπουσ τρόπουσ πόλωςθσ του 

διπολικοφ τρανηίςτορ, ιτοι τθν πόλωςθ βάςθσ, τθν πόλωςθ ςυλλζκτθ και τθν πόλωςθ με 

διαιρζτθ τάςθσ, που μπορεί να εξαςφαλίςουν τθν ςτακερι/γραμμικι λειτουργία του ςτθν 

ενεργό περιοχι ωσ κφκλωμα ενιςχυτι. τθ ςυνζχεια εξετάηεται θ λειτουργία του τρανηίςτορ ωσ 

διακόπτθσ, δθλαδι θ περίπτωςθ όπου ζχουμε άμεςθ μετάβαςθ από τθν περιοχι κορεςμοφ 

ςτθν περιοχι αποκοπισ και το αντίςτροφο. Επίςθσ εξετάηονται ιδιαίτερα κυκλϊματα 

διπολικϊν τρανηίςτορ, όπωσ το κφκλωμα κοινοφ ςυλλζκτθ ι ακόλουκοσ εκπομποφ, θ πθγι 

ρεφματοσ και ο ςτακεροποιθτισ τάςθσ. Επιπρόςκετα, για λόγουσ πλθρότθτασ (δεδομζνου ότι 

όλθ θ προθγοφμενθ ανάλυςθ/διδαςκαλία είναι επικεντρωμζνθ ςτο τρανηίςτορ τφπου NPN και 

κυκλϊματα αυτοφ) εξετάηεται το τρανηίςτορ τφπου PNPκαι μελετάται θ ςυνδεςμολογία 

ϊκθςθσ ζλξθσ. Σζλοσ διδάςκονται εξειδικευμζνα είδθ τρανηίςτορ και κυκλϊματα αυτϊν, όπωσ 

το ηεφγοσ Darlingtonκαι το φωτοτρανηίςτορ. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων 

και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

vi. Σρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου (μονοπολικά)και κυκλϊματά τουσ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να κατανοιςει τι είναι τα τρανηίςτορ 

επίδραςθσ πεδίουFET (ι μονοπολικά τρανηίςτορ), να μάκει τθ φυςικι που ταδιζπει, τα 

χαρακτθριςτικά, τισ αρχζσ λειτουργίασ και τα μοντζλα (ιςοδφναμα κυκλϊματα) προςζγγιςισ 

τουσ, κακϊσκαι να εξοικειωκεί με βαςικά κυκλϊματά τουσ. το μάκθμα αυτό λοιπόν 

μελετϊνται τα μονοπολικά τρανηίςτορ, τόςο τεχνολογίασ JFETόςο και MOSFET. Επίςθσ, γίνεται 

θ παρουςίαςθ των χαρακτθριςτικϊν τουσI-Vκαι θ ανάλυςθ τθσ λειτουργίασ τουσ με γραφικό 

τρόπο, βαςιςμζνθ δθλαδι ςτθ χάραξθ τθσ γραμμισ φόρτου και τθν εφρεςθ του ςθμείου 

θρεμίασ τουσ πάνω ςε αυτζσ. τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα μοντζλα που χρθςιμοποιοφνται 

ςτθν ανάλυςθκυκλωμάτων με τρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου και οι φοιτθτζσ διδάςκονταινα 

αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ των διπολικϊν τρανηίςτορ, όπωσ αυτά 

καταγράφονται ςτα φφλλα προδιαγραφϊν τουσ από τουσ καταςκευαςτζσ.Σζλοσ, γίνεται 

παρουςίαςθ βαςικϊν κυκλωμάτων που χρθςιμοποιοφν το τρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου ωσ 

ενιςχυτιι ωσ διακόπτθ. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ 

διδαχκείςα φλθ. 

vii. Διαφορικοί και τελεςτικοί ενιςχυτζσ  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εκμάκθςθ βαςικϊν εννοιϊν ςχετικά με τθν ενίςχυςθ 

ςιματοσ από ςφνκετα θλεκτρονικά κυκλϊματα. το μάκθμα αυτό λοιπόν ο φοιτθτισ μακαίνει 

τθν ζννοια το κορφβου και το ρόλο τθσ διαφορικισ μεταφοράσ ςιματοσ ςε αναλογικά ςιματα, 

ενϊ ορίηεται ο κοινόσ ρυκμόσ και ο λόγοσ απόρριψισ του. Μελετϊνται κυκλϊματα διαφορικισ 

ενίςχυςθσ καταςκευαςμζνα από διπολικά τρανηίςτορ και ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται το 

κφκλωμα του τελεςτικοφ ενιςχυτι. τθ ςυνζχεια μελετϊνται τα χαρακτθριςτικά και οι 

προδιαγραφζσ των τελεςτικϊν ενιςχυτϊν που ο φοιτθτισ μπορεί να βρει ςτα αντίςτοιχα 

φφλλα των καταςκευαςτϊν. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων 

από τθ διδαχκείςα φλθ.  

viii. Κυκλϊματατελεςτικϊν ενιςχυτϊν 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μπορεί να αναλφςει και να ςχεδιάςει 

κυκλϊματα βαςιςμζνα ςε τελεςτικοφσ ενιςχυτζσ. το μάκθμα αυτό λοιπόν εξετάηονται τόςο 
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γραμμικά όςο και μθ γραμμικά τζτοια κυκλϊματα. τα πρϊτα περιλαμβάνονται ο αναςτρζφων 

ενιςχυτισ, ο απομονωτισ, ο ακροιςτισ, ο μθ αναςτρζφων ενιςχυτισ, ο διαφορικόσ ενιςχυτισ, 

ο ενιςχυτισ οργανολογίασ κακϊσ και ο διαφοριςτισ και ο ολοκλθρωτισ. τα μθ γραμμικά 

κυκλϊματα περιλαμβάνονταιοι ςυγκριτζσ, οι ςκανδαλιςτζσ Schmitt, οι ανορκωτζσ, οι 

ψαλιδιςτζσ κ.ά.Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ 

διδαχκείςα φλθ. 

ix. Δυαδικι λογικι και λογικζσ πφλεσ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ ειςαγωγι του φοιτθτι ςτθ δυαδικι λογικι και ςτα 

ψθφιακά κυκλϊματα. Σο μάκθμα αυτό λοιπόν αρχίηει με μία ειςαγωγι ςτο δυαδικό 

αρικμθτικό ςφςτθμα (τισ αρχζσ τθσ άλγεβρασBoole), που αποτελεί τθ βάςθ τθσ δυαδικισ 

λογικισ και κατ’ επζκταςθ και τθσ λειτουργίασ των ψθφιακϊν κυκλωμάτων, και ολοκλθρϊνεται 

με τθ διδαςκαλία των αρικμθτικϊν πράξεων και τθν παράςταςθ των αρικμϊν και των 

ςυμπλθρωμάτων τουσ ςτο δυαδικό αρικμθτικό ςφςτθμα. Ακολουκεί θ παρουςίαςθ των 

βαςικϊν λογικϊν πυλϊν και τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσλογικϊν κυκλωμάτων μζςω των 

πυλϊν αυτϊν. Σζλοσ παρουςιάηονται οι λογικζσ οικογζνειεσ κυκλωμάτων TTL και CMOS και θ 

υλοποίθςθ των βαςικϊν πυλϊν με θλεκτρονικά ςτοιχεία.Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ 

παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

x. υνδυαςτικά κυκλϊματα 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να μάκει ο φοιτθτισ να ςχεδιάηει ψθφιακά κυκλϊματα 

κακϊσ και να αναγνωρίηει και να χρθςιμοποιεί ςτο ςχεδιαςμό του τα βαςικά κυκλϊματα 

ςυνδυαςτικισ λογικισ. το μάκθμα αυτό λοιπόν ο φοιτθτισ μακαίνει τθν μεκοδολογία 

ςχεδιαςμοφ λογικϊν κυκλωμάτων με απλζσ λογικζσ πφλεσ, μζροσ τθσ οποίασ είναι και θ 

τεχνικι των χαρτϊν Karnaugh, που αφορά τθν απλοποίθςθ λογικϊν ςυνδυαςτικϊν 

κυκλωμάτων. Επίςθσ διδάςκεται τθν οικουμενικότθτα τθσ πφλθσ ΟΧΙ-ΚΑΙ. Σο μάκθμα 

ολοκλθρϊνεται με τθ διδαςκαλία βαςικϊν ςυνδυαςτικϊν κυκλωμάτων, όπωσ ςυγκριτζσ, 

ακροιςτζσ, αποκωδικοποιθτζσ, κωδικοποιθτζσ, πολυπλζκτεσ και αποπλζκτεσ, και τον 

ςυνδυαςμό αυτϊν για τθν υλοποίθςθ πιο ςφνκετων ψθφιακϊν κυκλωμάτων. Σο μάκθμα 

περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

xi. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτιμε απλά αναλογικά θλεκτρονικά 

κυκλϊματα ςε εργαςτθριακό πάγκο
*
. το μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ μεταβαίνουν ςτα 

εργαςτιρια, όπου εργαηόμενοι ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων εκτελοφν εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ και λαμβάνουν μετριςεισ. Οι αςκιςεισ περιλαμβάνουν υλοποίθςθ κυκλωμάτων που 

λειτουργοφν ωσ ενιςχυτζσ ρεφματοσ ι/και διακόπτεσ ελεγχόμενοι από τάςθ, με τθ χριςθ 

διπολικϊν τρανηίςτορ, διόδωνLED και αντιςτάςεων. Μετά το πζρασ του εργαςτθρίου και με 

βάςθ τισ μετριςεισ που ζχουν πάρει, οι φοιτθτζσ,ςε μεταγενζςτερο χρόνο, ςυντάςςουν και 

παραδίδουν μία ζκκεςθ πεπραγμζνων.  

xii. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτιμε απλά ψθφιακά θλεκτρονικά 

κυκλϊματα ςε εργαςτθριακό πάγκο
*
. το μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ μεταβαίνουν ςτα 

εργαςτιρια, όπου εργαηόμενοι ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων εκτελοφν εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ και λαμβάνουν μετριςεισ. Οι αςκιςεισ περιλαμβάνουν υλοποίθςθ λογικϊν 

κυκλωμάτων με απλζσ λογικζσ πφλεσ υλοποιθμζνεσ με διακριτά ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα. 

Μετά το πζρασ του εργαςτθρίου και με βάςθ τισ μετριςεισ που ζχουν πάρει, οι φοιτθτζσ,ςε 

μεταγενζςτερο χρόνο, ςυντάςςουν και παραδίδουν μία ζκκεςθ πεπραγμζνων. 

xiii. Επαναλθπτικζσ φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αφομοίωςθ από το φοιτθτι των βαςικϊν εννοιϊν που 

διδάχτθκε κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. το μάκθμα αυτό λοιπόν, μετά από διάλογο με 

τουσ φοιτθτζσ που παρίςτανται και τθν επίλυςθ των αποριϊν τουσ, γίνεται επιλεκτικι 

                                                 
*
ε περίπτωςθ ανάγκθσ, οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ μπορεί να υλοποιθκοφν με εξειδικευμζνο πρόγραμμα προςομοίωςθσ 

ςτο εργαςτιριο υπολογιςτϊν. 
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επανάλθψθ εννοιϊν και κυκλωμάτων ςτα οποία παρουςιάςτθκε δυςκολία κατανόθςθσ, και 

κυρίωσ διδάςκονται αςκιςεισ επανάλθψθσ, που δεν ζχουν διδαχκεί κατά τθ διάρκεια του 

εξαμινου. Ζχοντασ περάςει από τον εργαςτθριακό πάγκο, ο φοιτθτισ πλζον είναι ςε κζςθ να 

αντιςτοιχίςει τθ κεωρία και τα μοντζλα που ζχει διδαχκεί με πραγματικά ςτοιχεία και να ζχει 

ζτςι ολοκλθρωμζνθ άποψθ για το μάκθμα τθσ Ηλεκτρονικισ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (τθν τάξθ και το εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν 

και ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσ για απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, μζςω 

email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

Όπου δεν είναι δυνατι θ μετάβαςθ ςτο εργαςτιριο, οι 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ υλοποιοφνται ςε πρόγραμμα 

προςομοίωςθσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 
 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτιριο 13 

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

10 

φνταξθ ζκκεςθσ 
πεπραγμζνων εργαςτθρίου 

5 

Αυτοτελισ μελζτθ 70 

φνολο Μακιματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το πζρασ 
του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ τεςςάρων 
ςυνικωσ αγνϊςτων αςκιςεων. Οι αςκιςεισ αυτζσ αφοροφν 
τθν ανάλυςθ ι/και τον ςχεδιαςμό αναλογικϊν 
κυκλωμάτωνμε διόδουσ,  τρανηίςτορ και τελεςτικοφσ 
ενιςχυτζσ κακϊσ και τθν ανάλυςθ/απλοποίθςθ ι/και τον 
ςχεδιαςμό ψθφιακϊν/λογικϊν κυκλωμάτων. Η αξία 
κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των κεμάτων 
που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  
Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η εξζταςθ 
λαμβάνει χϊρα με ανοικτά βοθκιματα και δεν επιτρζπεται 
κανενόσ είδουσ μζςo επικοινωνίασ (π.χ. κινθτό τθλζφωνο). 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΕ  ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ  ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΠΕΡΙΟΧΘ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME124/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

τουσ χϊρουσ μιασ βιομθχανίασ όπου είναι υπεφκυνοσ ο Μθχανικόσ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ όλεσ 
οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ όπωσ φωτιςμοφ, κίνθςθσ, αλλά και προςταςίασ είναι βιομθχανικζσ 
θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ. Οι χϊροι αυτοί ζχουν αυξθμζνεσ απαιτιςεισ και ζντονεσ 
διαφοροποιιςεισ από τουσ απλοφσ οικιακοφσ χϊρουσ τθσ κακθμερινότθτασ. Ο μθχανικόσ οφείλει να 
γνωρίηει τα πρότυπα, τουσ κανονιςμοφσ αλλά και τισ ιδιαιτερότθτεσ των ποικίλων θλεκτρικϊν 
βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων και να είναι ςε κζςθ να πραγματοποιεί από απλοφσ υπολογιςμοφσ 
μζχρι και τθν πλιρθ ςφνταξθ μιασ μελζτθσ εγκατάςταςθσ με ςκοπό τθν επιλογι ι ζγκριςθ 
ςυγκεκριμζνου θλεκτρικοφ βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγή των φοιτητϊν ςτισ ζννοιεσ ολοκληρωμζνη μελζτη 
εγκατάςταςησ και προδιαγραφζσ χϊρων εγκατάςταςησ, μζςοσ ςυντελεςτήσ ιςχφοσ, άεργη 
αντιςτάθμιςη, γειϊςεισ, φωτοτεχνία, υποςταθμοί  και εξοικείωςη με υπολογιςμοφσ για επιλογή 
διατομϊν καλωδίων, αςφαλειϊν, διακοπτϊν μζςων προςταςίασ ςε βιομηχανικζσ ηλεκτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ. 

Εναλλαςςόμενα μονοφαςικά και τριφαςικά ρεφματα, υνιςτϊςεσ και χϊροι θλεκτρικϊν 
βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, Κανονιςμοί – προδιαγραφζσ και πρότυπα, Σφποι καλωδίων, Αγωγοί 
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– μονωτζσ, χεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ, Είδθ αςφαλειϊν και μζςων προςταςίασ, Επιλογι διατομϊν 
καλωδίων, διακοπτϊν αςφαλειϊν, Προςδιοριςμόσ ςυνιςτωςϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και 
υπολογιςμοί, Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ, Εγκαταςτάςεισ Κίνθςθσ, Επιλογι κινθτιρων, Γειϊςεισ, Είδθ 
και τρόποι γείωςθσ προςταςίασ, λειτουργίασ, αςφαλείασ, Βιομθχανικι αςφάλεια, Άεργθ 
Αντιςτάκμιςθ και Βελτίωςθ υντελεςτι Ιςχφοσ, Μεταςχθματιςτζσ και Ιδιωτικοί Τποςτακμοί Μζςθσ 
Σάςθσ, Παραδείγματα υπολογιςμοφ μελετϊν εγκατάςταςθσ. 

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να: 

 Επιλφουν υπολογιςμοφσ εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ και κίνθςθσ, φωτοτεχνίασ, 
γειϊςεων, άεργθσ αντιςτάκμιςθσ. 

 Αναγνωρίηουν θλεκτρικά μονογραμμικά διαγράμματα και βαςικά κυκλϊματα 
ελζγχου. 

 Εφαρμόηουν κανονιςμοφσ, πρότυπα και προδιαγραφζσ για τθν επιλογι βαςικοφ 
βιομθχανικοφ θλεκτρολογικοφ υλικοφ και μζςων προςταςίασ. (διατομζσ καλωδίων, 
αςφάλειεσ, διακόπτεσ, κερμικά, κινθτιρεσ, πυκνωτζσ αντιςτάκμιςθσ, 
μεταςχθματιςτζσ). 

 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων βιομθχανικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, αςφάλειασ, ςχεδιαςμοφ 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ, κίνθςθσ κλπ. 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα Βιομθχανικϊν Θλεκτρικϊν 
Εγκαταςτάςεων. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θ διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

 

1. Περιγραφι του μακιματοσ, οριςμόσ Βιομθχανικϊν Θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, 

Κανονιςμοί Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (Ελλθνικοί και Διεκνείσ), Πιςτοποίθςθ, ιματα 

ποιότθτασ, χεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ, Απαιτιςεισ μελετϊν εγκατάςταςθσ. 

2. Ο νζοσ Κανονιςμόσ ΕΛΟΣ HD 384, Χϊροι Εγκατάςταςθσ, Σφποι καλωδίων, Προδιαγραφζσ 

κανονιςμοί και ονομαςίεσ καλωδίων, Σρόποι εγκατάςταςθσ, Είδθ αςφαλειϊν, διακοπτϊν, 

μζςων προςταςίασ  ( ΙΡ )  

3. Εναλλαςςόμενα Μονοφαςικά και Σριφαςικά ρεφματα, Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ζνταςθ 

ςυνεχοφσ λειτουργίασ καλωδίου, Πτϊςθ τάςθσ ςε μονοφαςικά και τριφαςικά κυκλϊματα. 

Παραδείγματα και Τπολογιςμοί.  Αςκιςεισ 

4. Τπολογιςμόσ διατομισ αγωγϊν, αςφαλειϊν και διακοπτϊν. Κυκλϊματα φωτιςμοφ, 

κυκλϊματα κίνθςθσ, ςχεδιαςμόσ μονογραμμικϊν διαγραμμάτων. Παραδείγματα μελετϊν 

εγκατάςταςθσ. 

5. Είδθ γειϊςεων, Προςταςία με άμεςθ γείωςθ και ουδετζρωςθ, τφποι δικτφων, είδθ 

θλεκτροδίων γειϊςεωσ και υπολογιςμόσ – μζτρθςθ αντίςταςθσ γείωςθσ, Θεμελιακζσ 

γειϊςεισ, Παραδείγματα μελετϊν εγκατάςταςθσ. 

6. Αναφορά βαςικϊν μεγεκϊν Φωτοτεχνίασ, Εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ, Είδθ φωτιςμοφ και 

φωτιςτικϊν ςωμάτων, Προδιαγραφζσ, Απαιτιςεισ, Κανονιςμοί. Φωτοτεχνικι μελζτθ ςε 

Βιομθχανικά κτίρια, Βακμόσ απόδοςθσ, ςυντελεςτισ χρθςιμοποίθςθσ, επιλογι κζςθσ 

εγκατάςταςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων. Παραδείγματα μελετϊν εγκατάςταςθσ. 
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7. Μζςα προςταςίασ θλεκτρικϊν κινθτιρων, περιγραφι λειτουργίασ και προδιαγραφζσ 

θλεκτρονόμων, κερμικϊν, αυτόματων διακοπτϊν, μαγνθτικϊν, διακοπτϊν αςτζρα – 

τριγϊνου, αυτοματιςμϊν. 

8. Είδθ βιομθχανικϊν κινθτιρων, Σρόποσ λειτουργίασ τουσ, Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τουσ, 

ονομαςτικά μεγζκθ, ψφξθ, ζδραςθ, βακμόσ απόδοςθσ, βακμόσ προςταςίασ, κζςθ 

εγκατάςταςθσ, τρόποσ εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθ, τρόποσ ελζγχου και ρφκμιςθσ ςτροφϊν, 

Επιλογι ιςχφοσ, ςυντελεςτισ ιςχφοσ. 

9. Είδθ ιςχφοσ (Φαινόμενθ, Πραγματικι, Άεργοσ), υντελεςτισ ιςχφοσ, Βιομθχανικά τιμολόγια 

ενζργειασ,  Επίπτωςθ του .Ι. ςτθν χρζωςθ, Αναγκαιότθτα βελτίωςθσ του .Ι. (cosφ), Σρόποι 

αντιςτάκμιςθσ άεργου ιςχφοσ (ατομικι, ομαδικι, κεντρικι), Τπολογιςμόσ μζςου .Ι. μιασ 

βιομθχανίασ, Εγκατάςταςθ και προδιαγραφζσ πυκνωτϊν, τρόποσ επιλογισ και βακμίδεσ 

ερμαρίου αντιςτάκμιςθσ. 

10. Ιδιωτικοί Τποςτακμοί Μζςθσ Σάςθσ, Αναγκαιότθτα και απαιτιςεισ, Μεταςχθματιςτζσ 

(τφποι, βαςικόσ εξοπλιςμόσ), Προδιαγραφζσ Μεταςχθματιςτϊν, χετικι τάςθ 

βραχυκφκλωςθσ, Μζςα Προςταςίασ, Δοκιμζσ ςειράσ και τφπου, υνκικεσ παραλλθλιςμοφ 

Μ/, Προςδιοριςμόσ ιςχφοσ, Τπολογιςμόσ ρεφματοσ βραχυκφκλωςθσ και διακοπτικισ 

ικανότθτασ διακοπτϊν ιςχφοσ, επιλογι αςφαλειϊν Μ.Σ. 

11. Προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ χϊρων εγκατάςταςθσ μεταςχθματιςτϊν, Αεριςμόσ, 

διαςτάςεισ, χϊροι κτιρίου, πόρτεσ, ςχζδια, γειϊςεισ υποςτακμοφ, απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ. 

12. Παραδείγματα μελετϊν εγκατάςταςθσ, Επίλυςθ αςκιςεων και υπολογιςμϊν, Ανάπτυξθ του 

εξαμθνιαίου κζματοσ ςε ςυγκεκριμζνο παράδειγμα μελζτθσ μικρισ βιομθχανικισ 

εγκατάςταςθσ.Παραδείγματα μελετϊν εγκατάςταςθσ, Επίλυςθ αςκιςεων και 

υπολογιςμϊν, Ανάπτυξθ του εξαμθνιαίου κζματοσ ςε ςυγκεκριμζνο παράδειγμα μελζτθσ 

μικρισ βιομθχανικισ εγκατάςταςθσ. 

13. Ανακεφαλαίωςθ ςυνολικισ φλθσ μακιματοσ, υηιτθςθ του κζματοσ τθσ εξαμθνιαίασ 

εργαςίασ,Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ 

 

Θ εξαμθνιαία προςωπικι εργαςία καλφπτει τισ πιο κάτω ενότθτεσ: 

 

1. Θλεκτρολογικι Μελζτθ Εγκατάςταςθσ (Τπολογιςμόσ διατομϊν καλωδίων τροφοδοςίασ του 

κάκε κινθτιρα, επιλογι αςφαλειϊν, διακοπτϊν, κερμικϊν, Τπολογιςμό πτϊςεων τάςθσ και 

κεντρικισ παροχισ φωτιςμοφ, κίνθςθσ και γενικισ παροχισ, χεδιαςμό του μονογραμμικοφ 

ςχεδίου πινάκων). 

2. Φωτοτεχνικι Μελζτθ (Τπολογιςμόσ ςυνολικοφ αρικμοφ φωτιςτικϊν ςωμάτων, επιλογι 

κζςθσ εγκατάςταςθσ, υπολογιςμόσ παροχισ και αντιςτάκμιςθσ).  

3. Μελζτθ Άεργθσ Αντιςτάκμιςθσ (Τπολογιςμόσ του μζςου ςυντελεςτι ιςχφοσ για Κεντρικι 

Αντιςτάκμιςθ, Τπολογιςμόσ των προδιαγραφϊν των πυκνωτϊν, Σρόποσ ςφνδεςθσ, Επιλογι 

κατάλλθλου ερμαρίου)  

4. Μελζτθ Γείωςθσ (Προςδιοριςμόσ του κατάλλθλου τρόπου γείωςθσ, υπολογιςμόσ 

αντίςταςθσ γείωςθσ, Περιγραφι τθσ εγκατάςταςθσ). 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 26 

Εξαμθνιαίο κζμα 26 

Αυτοτελισ  μελζτθ 47 

φνολο Μακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 Σελικι γραπι εξζταςθ 80% 

 Εξαμινιαίο κζμα μελζτθσ εγκατάςταςθσ 20% 

 Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ 
εξζταςθ πραγματοποιείται χωρίσ βοθκιματα 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ καταναλωτϊν, 1

θ
 ζκδ. 2005, Ντοκόπουλοσ Πζτροσ, εκδόςεισ Ηιτθ Πελαγία 

& ια Ι.Κ.Ε.Βιβλίο *77118862+. 
Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ καταναλωτϊν μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ, 2

θ
 ζκδ. 1992, Ντοκόπουλοσ 

Πζτροσ, εκδόςεισ Ηιτθ Πελαγία & ια Ι.Κ.Ε., Βιβλίο *11046+. 
Βιομθχανικζσ Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ, 2θ Ζκδοςθ 2014, Μπιτηιϊνθσ Βαςίλειοσ Δ, ΕΚΔΟΕΙ Α. 
ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Α.Ε. , Βιβλίο *41958897+. 
Εφαρμογζσ Κτιριακϊν και Βιομθχανικϊν Εγκαταςτάςεων, Π.Δ. Μποφρκασ, 1998, Εκδόςεισ Ε.Μ.Π. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 (ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ε1ΑΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟΙΙ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 5 6 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME106/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι του ςπουδαςτι ςτθν ανάλυςθ τυπικϊν μθχανολογικϊν 
καταςκευϊν, ςτθν αντοχι των υλικϊν, ςτον  προςδιοριςμό των κριςίμων κζςεων λειτουργίασ και 
φκοράσ, ςτθν ςφνκεςθ, ςχεδιαςμό και μελζτθ απλϊν μθχανολογικϊν διατάξεωνκαι γενικά ςτθν 
ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτα κφρια χαρακτθριςτικά των ςτοιχείων μθχανϊν. 
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθνειςαγωγι του υποψιφιου Μθχανικοφ ςτον ςχεδιαςμό, μελζτθ και 

ανάλυςθ κοινϊν μθχανολογικϊν καταςκευϊν και των επιμζρουσ τμθμάτων τουσ. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 
• Κατανοεί τον τρόπο λειτουργίασ απλϊν μθχανολογικϊν ςυςτθμάτων. 
• Κατανοεί τθν εφαρμογι των βαςικϊν αρχϊν τθσ Μθχανικισ ςτον υπολογιςμό καιτθ ςχεδίαςθ 
μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων και μθχανιςμϊν. 
• Αναγνωρίηει τα ςυνικθ ςτοιχεία που ςυνκζτουν τα μθχανολογικά ςυςτιματα και τα εξαρτιματα 
αυτϊν. 
• Επιλζγει είδοσ, υλικό και διαςτάςεισ του κατάλλθλου ςτοιχείου μθχανισ για ςυνικεισ 
βιομθχανικζσ εφαρμογζσ. 
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• Προβλζπει πικανζσ ςυνκικεσ αςτοχίασ μθχανιςμϊν. 
• Ερμθνεφει τθ δυςλειτουργία ι αςτοχία μθχανιςμϊν. 
• Προτείνει βελτιϊςεισ ελαττωματικϊν ςτοιχείων.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Λιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 

 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων 
(ςε εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 

 1
θ
: Ειςαγωγι-Μθχανολογικόσ χεδιαςμόσ-χεδιομελζτθ 

 2
θ
: Γενικζσ Αρχζσ χεδιομελζτθσ 

 3
θ
 : Γενικζσ Αρχζσ Αντοχισ 

 4
θ
 : Κοχλίεσ-Γενικά, ελικοειδισ γραμμι, ςπειρϊματα, διαμόρφωςθ κοχλιϊν, ποιότθτα και 

υλικά κοχλιϊν περικοχλίων,Δυνάμεισ ςτον κοχλία 

 5
θ
 : Κοχλίεσ-Βακμόσ απόδοςθσ, Δφναμθ και Διάγραμμα πρόταςθσ, Τπολογιςμοί κοχλιϊν, 

κοχλίεσ κίνθςθσ 

 6
θ
 : Άξονεσ-Λειτουργία διαμόρφωςθ, αντοχι, παραμόρφωςθ κρίςιμοσ αρικμόσ ςτροφϊν 

 7
θ
 : υνδυαςτικό κζμα Επίλυςθ εφαρμοςμζνου μθχανολογικοφ προβλιματοσ με χριςθ 

κοχλιϊν και αξόνων και εφρεςθ επιμζρουσ ςτοιχείων 

 8
θ
 : Ζδρανα Κφλιςθσ- τοιχεία κφλιςθσ, υλικά καταςκευι,διαςτάςεισ, χαρακτθριςτικά, 

διαμόρφωςθ, ακτινικό διάκενο, δυνατότθτεσ φόρτιςθσ, υπολογιςμοί, ιςοδφναμου 

δυναμικοφ φορτίου, ςτατικι φόρτιςθ 

 9
θ
 : Ζδρανα Ολίςκθςθσ- υνκικεσ λίπανςθσ και τριβισ, ςυμπεριφορά εδράνων ςτθν τριβι, 

υλικά, υπολογιςμοί εδράνων, διαμόρφωςθ εδράνων 

 10
θ
 : υγκολλιςεισ: Είδθ, αντοχι, φόρτιςθ και υπολογιςμοί, ςφγκριςθ με άλλουσ τφπουσ 

ςυνδζςεων π.χ. κοχλίωςθ, χφτευςθ. 

 11
θ
 : υνδυαςτικό κζμα Επίλυςθ εφαρμοςμζνου μθχανολογικοφ προβλιματοσ με χριςθ 

εδράνων, αξόνων και ςυγκολλιςεων και εφρεςθ επιμζρουσ ςτοιχείων 

 12
θ
 : Επαναλθπτικό κζμα Α: Επίλυςθ εφαρμοςμζνου μθχανολογικοφ προβλιματοσ με 

χριςθ κοχλιϊν, αξόνων, εδράνων και ςυγκολλιςεων και εφρεςθ επιμζρουσ ςτοιχείων 

 13
θ
 : Επαναλθπτικό κζμα Β:Επίλυςθ εφαρμοςμζνου μθχανολογικοφ προβλιματοσ με χριςθ 

κοχλιϊν, αξόνων, εδράνων και ςυγκολλιςεωνκαι εφρεςθ επιμζρουσ ςτοιχείων 
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4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθν διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 
 
 
 
 
 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκήςεισ  
Προετοιμαςία Αςκήςεων 
Εργαςτήρια Πράξησ 
Προετοιμαςία Εργαςτηρίων 
Εςτιάηουν ςτθ μελζτθ αςκιςεων 
πράξθσ και μελζτθσ περιπτϊςεων 
Μικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ 
εξάςκθςθσ 

13 
17 
26 
18 

Αυτοτελήσ μελζτη (Θζμα) 50 

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
πιςτωτική μονάδα) 

150 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Διαμορφωτική 

I. Γραπτή εξζταςη πρόοδοσ(20%) (9
θ
 εβδομάδα) 

περιλαμβάνει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων 

II. Γραπτή εξζταςη περιόδου (50%) περιλαμβάνει 

ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ και επίλυςθσ 

προβλθμάτων 

III. υγγραφή και Παρουςίαςη Ατομικήσ Εργαςίασ 

(θζμα)(30%) 

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 
1. Κριτήρια αξιολόγηςησ περιεχομζνου γραπτήσ 

εργαςίασ (ατομικήσ):  

 Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν ςε βάκοσ 

 Χριςθ πολλαπλισ βιβλιογραφίασ  

 Κατάλλθλθ δομι, ροι λόγου και ορκι χριςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ 

 Αξιόπιςτθ ανάλυςθ του αντικειμζνου 

 Κριτικι ςκζψθ και ςυηιτθςθ 

 Επαρκισ κάλυψθ του κζματοσ 
 
2. Κριτήρια αξιολόγηςησ παρουςίαςησ γραπτήσ 

εργαςίασ (ατομικήσ): 

 Οργάνωςθ τθσ παρουςίαςθσ  

 Επαγγελματιςμόσ ςτθν παρουςίαςθ  
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 Χριςθ ςχθμάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ.  

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ με το ακροατιριο 

 Ακριβισ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ 
παρουςίαςθσ 

 Σρόποσ αντιμετϊπιςθσ των ερωτιςεων από το 
ακροατιριο 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. τοιχείαΜθχανϊν, ΣόμοσΙκαιΙΙ, Χ. Παπαδόπουλοσ, ΕκδόςεισΣηιόλα, ISBN 978-960-418-174-2 

2. Design of machine elements, M.F. Spotts, T.H. Shoup, Prentice Hall, ISBN 013726167-5 

3. τοιχεία Μθχανϊν Σόμοσ 1,2, G. Niemann, Εκδόςεισ Φοφντασ, ISBN 960-330-473-5 

4. τοιχεία Μθχανϊν Σόμοσ 1,2, Γραικοφςθσ Ρ, Εκδόςεισ Γιαχοφδθ-Γιαποφλθ, ID 0013116 

 

ΠροτεινόμενοιΗλεκτρονικοίφνδεςμοιμεχρήςιμεσπληροφορίεσ 

1. http://www.eevl.ac.uk/vts/mechanical/index.html 

2. http://staffhome.ecm.uwa.edu.au/~00052817/DANotes/ 

3. http://www.etbx.com/ 

4. http://www.efunda.com/designstandards/design_home.cfm 

5. http://www.ecs.umass.edu/mie/labs/mda/dlib/machine/machine.html 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME274 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α 

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι μία παρουςίαςθ τθσ διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων (ΔΑΠ) και του ρόλου που 
διαδραματίηει ςτθν επιβίωςθ, τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτα των 
επιχειριςεων. Η διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων αφορά πολιτικζσ, πρακτικζσ και ςυςτιματα που 
επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά, τισ ςτάςεισ και τθν απόδοςθ των υπαλλιλων. Οι πρακτικζσ ΔΑΠ 
περιλαμβάνουν τον ςχεδιαςμό και τθν ανάλυςθ τθσ εργαςίασ, τον προςδιοριςμό των αναγκϊν των 
ανκρϊπινων πόρων (προγραμματιςμόσ ΑΠ), τθν προςζλκυςθ δυνθτικϊν υπαλλιλων (προςζλκυςθ), 
τθν επιλογι υπαλλιλων (επιλογι), τθν προετοιμαςία των υπαλλιλων ςτο πϊσ να εκτελζςουν τα 
κακικοντά τουσ και να προετοιμαςτοφν για το μζλλον (κατάρτιςθ και εξζλιξθ), τθν ανταμοιβι των 
εργαηομζνων (αμοιβζσ), τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςισ τουσ (διαχείριςθ τθσ απόδοςθσ) και 
δθμιουργία κετικοφ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ (εςωτερικι επικοινωνία). 

Αποτζλεςμα-ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με τισ πρακτικζσ ΔΑΠ και το πϊσ 
μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων μιασ εταιρείασ. 

 

Α. Λογική του μαθήματος 

Ο κόςμοσ των επιχειρόςεων και τησ οικονομύασ αντιμετωπύζει μύα ςειρϊ από εξελύξεισ ςτισ 
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αγορϋσ, ςτην τεχνολογύα και ςτουσ θεςμούσ: ενοπούηςη των αγορών, δημογραφικϋσ εξελύξεισ, 
ηλεκτρονικό εμπόριο, οικονομικϋσ κρύςεισ. Αυτϋσ οι εξελύξεισ απαιτούν από τισ επιχειρόςεισ να 
μπορούν να προςαρμόζονται και να καινοτομούν και αλλϊζουν και τον ρόλο τησ εργαςύασ και 
του ανθρώπινου δυναμικού. Παραδοςιακϊ, οι εργαζόμενοι εκτελούςαν εντολϋσ που λϊμβαναν 
ιερραχικϊ. Τώρα καλούνται να αναπτύξουν πρωτοβουλύα και να αναλϊβουν την διεκπεραύωςη 
καθηκόντων (εργαςιών) που απαιτούν επύλυςη προβλημϊτων ώςτε να ςυνδρϊμουν ςτην 
ικανότητα των οργανιςμών να προςαρμόζονται και να καινοτομούν. 

 

Για τον ςκοπό αυτό, η διαχεύριςη ανθρώπινων πόρων ϋχει αναλϊβει νϋουσ ρόλουσ. 
Παραδοςιακϊ, το τμόμα ΔΑΠ (γνωςτό επύςησ ωσ «Τμόμα Προςωπικού») φρόντιζε τα 
προβλόματα των εργαζομϋνων, μεριμνούςε ώςτε οι υπϊλληλοι να πληρώνονται ςωςτϊ, 
διαχειριζόταν τισ ςυμβϊςεισ εργαςύασ και απϋφευγε τα νομικϊ προβλόματα. Τώρα, το τμόμα 
ΔΑΠ καλεύται μϋςω των πρακτικών που αναφϋρθηκαν παραπϊνω να υποςτηρύξει τη 
ςτρατηγικό τησ επιχεύρηςησ σςνεισυέπονταρ στεν ικανοποίεσε, στεν παπακίνεσε και στεν 

ανάπτςξε τερ ππωτοβοςλίαρ των επγαδομένων, στεν εξςπεπέτεσε πελατών, στεν 
καινοτομία, τεν παπαγωγικότετα και τεν ανάπτςξε καλήρ εταιπικήρ υήμερ. 

 

Προσ την κατεύθυνςη αυτό το μϊθημα θα παρουςιϊςει πώσ οι πρακτικϋσ ΔΑΠ 
αναπροςαρμόζονται για να υποςτηρύξουν τη ςτρατηγικό των επιχειρόςεων. 

 

Β. Μαθησιακοί στόχοι 

 Η κατανόηςη τησ διαδικαςύασ ανϊπτυξησ τησ ςτρατηγικόσ μύασ επιχεύρηςησ και του ρόλου 
του ανθρώπινου δυναμικού ςτην υποςτόριξη τησ ςτρατηγικόσ. 

 Η κατανόηςη των πρακτικών ΔΑΠ –ςχεδιαςμόσ και ανάλυςθ εργαςίασ, προςδιοριςμόσ των 
αναγκϊν των ανκρϊπινων πόρων (προγραμματιςμόσ ΑΠ), προςζλκυςθ δυνθτικϊν υπαλλιλων 
(προςζλκυςθ), επιλογι υπαλλιλων (επιλογι), προετοιμαςία των υπαλλιλων ςτο πϊσ να 
εκτελζςουν τα κακικοντά τουσ και να προετοιμαςτοφν για το μζλλον (κατάρτιςθ και εξζλιξθ), 
ανταμοιβι των εργαηομζνων (αμοιβζσ), αξιολόγθςθ τθσ απόδοςισ τουσ (διαχείριςθ τθσ 
απόδοςθσ) και δθμιουργία κετικοφ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ (εςωτερικι επικοινωνία— 
ώςτε να υποςτηρύξουν τη ςτρατηγικό των επιχειρόςεων 

 Η κατανόηςη τησ πολυμορφύασ υπαρχόντων πρακτικών διούκηςησ επιχειρόςεων και 
διαχεύριςησ ανκρϊπινων πόρων όπωσ εξελύχθηκαν ιςτορικϊ και διατηρούνται ςε διϊφορα 
επιχειρηματικϊ περιβϊλλοντα. 

 Την γνώςη ςυγκεκριμϋνων μεθόδων εργαςύασ που ςυνδϋονται με αυτϋσ τισ πρακτικϋσ. 

 
Γ. Αποτελέσματα μάθησης 

 

Γνώσεις και Κατανόηση 

Με την επιτυχημϋνη ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα μπορούν να: 

 Ορύςουν αναπτύξουν τισ βαςικϋσ κατευθύνςεισ μύασ εταιρικόσ ςτρατηγικόσ και του 
ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού ςτην υποςτόριξη τησ ςτρατηγικόσ. 

 Κατανοόςουν τισ βαςικϋσ πρακτικϋσ ΔΑΠ. 

 Κατανοόςουν τη βαςικό ιςτορικό εξϋλιξη των μορφών διούκηςησ επιχειρόςεων και 
διαχεύριςησ ανκρϊπινων πόρων. 

 Εφαρμόζουν ςυγκεκριμϋνεσ μεθόδουσ εργαςύασ που ςυνδϋονται με τισ βαςικϋσ 
πρακτικϋσ ΔΑΠ. 

 

Διανοητικές ικανότητες 

Με την επιτυχημϋνη ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα μπορούν να: 

 Αναπτύξουν δεξιότητεσ αναλυτικόσ και κριτικόσ ςκϋψησ ςχετικϋσ με τθ διοίκθςθ 
ανκρϊπινων πόρων. 

 Αναπτύξουν ϋνα γνωςτικό χϊρτη των διαφορετικών διαδικαςιών, πρακτικών και 
μεθόδων που ακολουθούνται ςτθ διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων. 
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Άλλες ικανότητες 

 Ανϊπτυξη ενςυναύςθηςησ των εργαζομϋνων και των ικανοτότων τουσ. 

 Ικανότητα ϋρευνασ πεδύου 

 

  
Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν 
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
Λιψθ αποφάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Ομαδικι εργαςία 
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
Λιψθ αποφάςεων 
Ομαδικι εργαςία 
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Πρϊτεσ βαςικζσ αρχζσ, πρακτικι, και ζρευνα του ςχεδιαςμοφ εργαςίασ 

2. χεδιαςμόσ εργαςίασ 

3. τρατθγικι διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων 

4. Κατάρτιςθ – 1 

5. Κατάρτιςθ – 2 

6. Διαχείριςθ τθσ απόδοςθσ – 1 

7. Διαχείριςθ τθσ απόδοςθσ – 2 

8. Αμοιβι ανκρϊπινων πόρων – 1 

9. Αμοιβι ανκρϊπινων πόρων – 2 

10. Αναγνϊριςθ τθσ ςυνειςφοράσ των εργαηομζνων μζςω τθσ αμοιβισ – 1 

11. Αναγνϊριςθ τθσ ςυνειςφοράσ των εργαηομζνων μζςω τθσ αμοιβισ – 2 

12. υςτιματα εργαςίασ υψθλϊν επιδόςεων 

13. Workshop: τρατθγικι διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ-Εργαςτιρια 
Πράξθσ 

26 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

73 

φνολο Μακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 

Ερωτιςεισ ςτο τζλοσ των παραδόςεων (40%) 

4 πρόοδοι (40%) 

2 παρουςιάςεισ βίντεο (20%) 

 

Ή τελικι εξζταςθ (100%) 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B., Wright P, Διαχείριςθ Ανκρϊπινων Πόρων, 2019 
2. Dessler, G., Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 2012 
3. Parker, Sh. and Wall T.B., Job and Work Design: Organizing Work to Promote Well-Being and 
Effectiveness, 1998 
4. Λυμπεράκθ, Αντ. & Μουρίκθ Αλ., Η Ακόρυβθ Επανάςταςθ, 1996 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Z01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
Ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 6 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

Η 1ϊρα/εβδομάδα 
εργαςτθριακϊν αςκιςεων 
είναι ενδεικτικι. Σα 
εργαςτιρια γίνονται 
ςυγκεντρωτικά ςτο τζλοσ του 
εξαμινου, αφοφ ο φοιτθτισ 
ζχει λάβει γνϊςεισ για το 
μάκθμα, ικανζσ για να μπορεί 
να ανταπεξζλκει ςτισ 
απαιτιςεισ του εργαςτθρίου 
(βλζπε παρακάτω αναλυτικι 
περιγραφι κάκε διδακτικισ 
εβδομάδασ).  
 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME101/  

https://pme.duth.gr/courses/ςυςτιματα-αυτομάτου-

ελζγχου/ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι γενικοφ  υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του μθχανικοφ και περιλαμβάνει βαςικζσ 
ζννοιεσ ελζγχου ςυςτθμάτων. Σα ςυςτιματα αυτόματου ελζγχου είναι ζνα ιδιαίτερα κεωρθτικό 
μάκθμα, για τθν κατανόθςθ του οποίου ο φοιτθτισ πρζπει να μάκει και να κατανοιςει εκ των 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Ειςαγωγι 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί ο φοιτθτισ με το αντικείμενο του μακιματοσκαι 

να κατανοιςει τθν αναγκαιότθτά του ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςισ του. το ειςαγωγικό 

αυτό μάκθμα γίνεται μία επιςκόπθςθ τθσ φλθσ που κα διδαχκεί ςτο μάκθμα, του τρόπου 

επικοινωνίασ με τουσ διδάςκοντεσ κακϊσ και τθσ διάρκρωςθσ των μακθμάτων, των 

εργαςτθρίων και των  φροντιςτθριακϊν αςκιςεων. Επιπλζον, γίνεται μία ςφντομθ 

αναςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ του αυτόματου ελζγχου και των βαςικϊν αρχϊν ςχεδιαςμοφ 

ςυςτθμάτων.  

ii. Μακθματικά μοντζλα ςυςτθμάτων 

προτζρων ςυγκεκριμζνεσ μακθματικζσ γνϊςεισ. Επιπλζον, πρζπει να ζχει κατανοιςει βαςικζσ αρχζσ 
μθχανικισ και θλεκτριςμοφ, που απαιτοφνται για τθ μοντελοποίθςθ των ςυςτθμάτων που 
εξετάηονται. Σζλοσ, απαιτείται αφθρθμζνθ ςκζψθ για το χειριςμό όλων των γνϊςεων που κα 
διδαχκοφν. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ θ διδαςκαλία του μακιματοσ περιλαμβάνει τόςο τθ 
κεωρθτικι προςζγγιςθ μζςω μακθματικισ κεωρίασ, όςο και τθν πρακτικι επεξιγθςθ περιπτϊςεων 
κακϊσ και τθ χριςθ εργαλείων (π.χ. Pythonι Matlab), ϊςτε οι φοιτθτζσ να προβοφν ςε διαιςκθτικι 
κατανόθςθ των κεωρθμάτων και των τφπων και να είναι ςε κζςθ να τα επαναχρθςιμοποιιςουν για 
τθν επίλυςθ άλλων πρακτικϊν προβλθμάτων. 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα: 

 Αναγνωρίηει τθ ςθμαςία που ζχουν βαςικζσ ζννοιεσ ςυςτθμάτων αυτομάτου ελζγχου, όπωσ 

θ ανάδραςθ, το κζρδοσ, το ςφάλμα, κλπ. 

 Περιγράφει ςυςτιματα με χριςθ μακθματικϊν μοντζλων και κα αποφαίνεται για τθ 

δυναμικι ςυμπεριφορά τουσ και για τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτθ μόνιμθ κατάςταςθ.  

 Γνωρίηει τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ ςυςτθμάτων αυτομάτου ελζγχου και κα μπορεί με 

αυτά να ςυγκρίνει και να επιλζξει το κατάλλθλο για μία ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 

 υμπεραίνει ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά και τθν ευςτάκεια ςυςτθμάτων που ςχεδιάηει ι 

μελετά. 

 χεδιάηει ελεγκτζσ και εφρωςτα ςυςτιματα με εφαρμογζσ ςτθ βιομθχανία και τθν 

κακθμερινι ηωι. 

 Αντιλαμβάνεται τθ χρθςιμότθτα όλων των παραπάνω ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

ςυςτθμάτων αυτομάτου ελζγχου.   

 Ζχει αποκτιςει πρακτικι εμπειρία ςτθ χριςθ ςυςτθμάτων ελζγχου, τόςο ςε περιβάλλον 

προςομοίωςθσ, όςο και ςτο εργαςτιριο. 

 Μπορεί να ςυνεργάηεται με τουσ ςυμφοιτθτζσ του ςτο εργαςτιριο προσ επίλυςθ απλϊν 

πρακτικϊν προβλθμάτων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα αυτομάτου ελζγχου. 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ (hands on experience) ςε ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου ςε 

περιβάλλον εργαςτθρίου.  

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 
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κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να διδαχκεί τον τρόπο εξαγωγισ του μοντζλου 

ενόσ ςυςτιματοσ. Σα μακθματικά μοντζλα είναι προςεγγίςεισ του ςυςτιματοσ που μασ 

βοθκοφν ςτθ μελζτθ τουσ και τθν κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ. Ζτςι, ορίηουμε το 

ςφςτθμα κακϊσ και τα μζρθ από τα οποία αποτελείται, διατυπϊνουμε το αντίςτοιχο 

μακθματικό μοντζλο και οποιαδιποτε κεϊρθςθ ι υπόκεςθ κρίνεται αναγκαία, γράφουμε τισ 

διαφορικζσ εξιςϊςεισ που περιγράφουν το ςφςτθμα, επιλφουμε τισ εξιςϊςεισ ωσ προσ τισ 

μεταβλθτζσ εξόδου, εξετάηουμε τισ λφςεισ που προκφπτουν κακϊσ και τισ παραδοχζσ που 

ζχουν γίνει και αν οι λφςεισ αυτζσ δεν μασ ικανοποιοφν, ςχεδιάηουμε από τθν αρχι το 

ςφςτθμα. τθ διάλεξθ αυτι λοιπόν παρουςιάηονται με μορφι διαφορικϊν εξιςϊςεων οι 

ςχζςεισ μεταξφ διαφόρων μεγεκϊν ςε φυςικά ςτοιχεία. Επίςθσ παρουςιάηεται θ αναλογία 

ςυςτθμάτων. Γίνεται αναφορά ςτα γραμμικά ςυςτιματα, τισ αρχζσ που τα διζπουν και τεχνικζσ 

για τθ γραμμικι κεϊρθςθ μθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων.  Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ 

παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

iii. υνάρτθςθ μεταφοράσ ςυςτιματοσ  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να γνωρίςει τθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του 

ςυςτιματοσ. Αρχικά γίνεται μία αναφορά ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ Laplaceκαι zκαι ςτισ 

ιδιότθτζσ τουσ. τθ ςυνζχεια ο φοιτθτισ μακαίνει να εξάγει τθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ από 

ςυνεχι και διακριτά ςυςτιματα. Δίνεται ο οριςμόσ των πόλων και των μθδενικϊν τθσ 

ςυνάρτθςθ μεταφοράσ και εξθγείται θ ςθμαςία τουσ. Παρουςιάηεται το κεϊρθμα τελικι τιμισ 

και εξθγείται θ χρθςιμότθτά του. Δίνονται παραδείγματα από ςυναρτιςεισ μεταφοράσ κοινϊν 

ςυςτθμάτων από τθ μθχανολογία και τθν θλεκτρολογία.Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ 

παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

iv. Λειτουργικά διαγράμματα και διαγράμματα ροισ ςιματοσ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μπορεί να προςδιορίςει ζνα ςφνκετο 

ςφςτθμα με αφθρθμζνθ μορφι και να είναι ςε κζςθ να το απλοποιιςει δίχωσ να γνωρίηει κάτι 

για το είδοσ τθσ λειτουργίασ του. το πλαίςιο αυτό διδάςκεται το λειτουργικό διάγραμμα 

ςυςτιματοσ κακϊσ και το διάγραμμα ροισ ςιματοσ. Επίςθσ μακαίνει πωσ να απλοποιεί 

ςφνκετα ςυςτιματα είτε με τθ χριςθ τθσ άλγεβρασ των λειτουργικϊν διαγραμμάτων, είτε με 

τον τφπου του Mason. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ 

διδαχκείςα φλθ. 

v. Παράςταςθ χϊρου καταςτάςεων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι του φοιτθτι ςτθν αναπαράςταςθ του χϊρου 

καταςτάςεων. Ο χϊροσ καταςτάςεων είναι ιδιαίτερα βολικόσ για τθν αναπαράςταςθ ςφνκετων 

ςυςτθμάτων υψθλισ τάξθσ. Ο φοιτθτισ διδάςκεται μοντελοποίθςθ ςτο χϊρο καταςτάςεων, 

απόκριςθ από τθν εξίςωςθ κατάςταςθσ κακϊσ και μοντζλα διακριτοφ χρόνου.Σο μάκθμα 

περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

vi. Χαρακτθριςτικά μεγζκθ ςυςτθμάτων αυτομάτου ελζγχου 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ ναζλκει ςε επαφι με τα βαςικά μεγζκθ ςτα 

ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου και να κατανοιςει τθ κεμελιϊδθ λειτουργία που ζχει θ 

ανάδραςθ ςτα ςυςτιματα αυτά. Μακαίνει τθν ζννοια του ςφάλματοσ και το ρόλο των 

παραμζτρων ςτθ μεταβολι του. Επίςθσ διδάςκεται τθν ζννοια τθσ ευαιςκθςίασ και τθν 

καταςτολι του ςφάλματοσ ςε ςυςτιματα ανοικτοφ και κλειςτοφ βρόχου. Ζτςι αντιλαμβάνεται 

τθ χρθςιμότθτα που ζχει θ ανάδραςθ ςτθν καταςτολι του ςφάλματοσ. Σζλοσ, διδάςκεται τθ 

χρθςιμότθτα τθσ ανάδραςθσ ςτθν αντιςτάκμιςθ των εξωτερικϊν διαταραχϊν. Σο μάκθμα 

περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

vii. Χρονικι απόκριςθ ςυςτθμάτων  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ μάκει πϊσ ςυμπεριφζρεται ζνα ςφςτθμα 

αυτομάτου ελζγχου, κυρίωσ δευτεροβάκμιο, ςτο πεδίο του χρόνου. Διδάςκεται ζννοιεσ 

ςυμπεριφοράσ ςυςτθμάτων, όπωσ το ποςοςτό υπερφψωςθσ, ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ, ο 

χρόνοσ επίτευξθσ μεγίςτου, ο χρόνοσ ανόδου, το ςφάλμα παρακολοφκθςθσ εξόδου και το 

ςφάλμα ςτθ μόνιμθ κατάςταςθ ιςορροπίασ. Επίςθσ διδάςκεται τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ 
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ςυμπεριφοράσ ενόσ ςυςτιματοσ και των πόλων και των μθδενικϊν τθσ ςυνάρτθςθσ 

μεταφοράσ του. Σζλοσ μακαίνει δείκτεσ ςυμπεριφοράσ ςυςτιματοσ. Σο μάκθμα περιλαμβάνει 

λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

viii. Ευςτάκεια  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να κατανοιςει τθν ζννοια τθσ ευςτάκειασ ενόσ 

ςυςτιματοσ και να μπορεί να υπολογίςει πότε ζνα ςφςτθμα είναι ευςτακζσ και πότε όχι. 

Αρχικά διδάςκεται το αποτζλεςμα που ζχει θ κζςθ των πόλων ςτο μιγαδικό επίπεδο και θ 

επίδραςθ των μθδενικϊν. Ζπειτα διδάςκεται το κριτιριο Routh-Hurwitzςε όλεσ του τισ εκδοχζσ 

και το κριτιριο Nyquist.Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ 

διδαχκείςα φλθ. 

ix. χεδιαςμόσ ελεγκτϊν και ευρωςτία ςυςτθμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μάκει να προςδιορίηει τι πρζπει να κάνει το 

ςφςτθμα και πϊσ (προδιαγραφζσ ςχεδίαςθσ), πϊσ ρυκμίηεται ο ελεγκτισκαι πϊσ ςυνδζεται 

ςτθν ελεγχόμενθ διεργαςία και τζλοσ ποιεσ τιμζσ πρζπει να λάβουν οι παράμετροι του ελεγκτι 

για τθν επίτευξθ των ςτόχων του ςχεδιαςμοφ. Ο φοιτθτισ διδάςκεται ποιεσ είναι οι 

προδιαγραφζσ που αφοροφν ςτθ ςχεδίαςθ ενόσ ςυςτιματοσ και ςτθ ςυνζχεια τισ διάφορεσ 

τοπολογίεσ αντιςτακμιςτϊν. Σζλοσ, διδάςκεται τον τρόπο με τον οποίο ρυκμίηονται οι 

παράμετροι του ελεγκτι για τθν επίτευξθ των ςτόχων ςχεδιαςμοφ. Σο μάκθμα περιλαμβάνει 

λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

x. Προςομοίωςθ ςυςτθμάτωναυτομάτου ελζγχου 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να μάκει ο φοιτθτισ να εργάηεται, μζςω τθσ 

προςομοίωςθσ ςε ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου. Οι φοιτθτζσ μεταβαίνουν ςτα εργαςτιρια, 

όπου γίνεται παρουςίαςθ τθσ Pythonκαι του controlsystemtoolbox, το οποίο είναι 

ςχεδιαςμζνο για επίλυςθ προβλθμάτων ελζγχου. Οι φοιτθτζσ, εργαηόμενοι ςε ομάδεσ 

επιλφουν ζνα πρόβλθμα προςομοίωςθσ. Μετά το πζρασ του εργαςτθρίου και οι φοιτθτζσ, ςε 

μεταγενζςτερο χρόνο, ςυντάςςουν και παραδίδουν μία ζκκεςθ πεπραγμζνων. 

xi. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με πρoβλιματα από τθ κεωρία 

του αυτομάτου ελζγχου ςε περιβάλλον MATLAB. το μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ μεταβαίνουν 

ςτα εργαςτιρια, όπου εργαηόμενοι κατά ομάδεσ εκτελοφν εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

υπολογίηοντασ και ρυκμίηοντασ τισ παραμζτρουσ ενόσ δευτεροβάκμιου ςυςτιματοσ και 

παρατθρϊντασ τισ μεταβολζσ ςτθν απόκριςθ. Μετά το πζρασ του εργαςτθρίου οι φοιτθτζσ, ςε 

μεταγενζςτερο χρόνο, ςυντάςςουν και παραδίδουν μία ζκκεςθ πεπραγμζνων.  

xii. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του με πρoβλιματα από τθ κεωρία του 

αυτομάτου ελζγχου ςε περιβάλλον MATLAB. το μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ μεταβαίνουν ςτα 

εργαςτιρια, όπου εργαηόμενοι κατά ομάδεσ εκτελοφν εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με ςτόχο τθν 

ρφκμιςθ ενόσ ελεγκτι PIDςε ζνα ςφςτθμα ελζγχου κλειςτοφ βρόχου. Μετά το πζρασ του 

εργαςτθρίου οι φοιτθτζσ, ςε μεταγενζςτερο χρόνο, ςυντάςςουν και παραδίδουν μία ζκκεςθ 

πεπραγμζνων.  

xiii. Επαναλθπτικζσ φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αφομοίωςθ από το φοιτθτι των βαςικϊν εννοιϊν που 

διδάχτθκε κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. το μάκθμα αυτό λοιπόν, μετά από διάλογο με 

τουσ φοιτθτζσ που παρίςτανται και τθν επίλυςθ των αποριϊν τουσ, γίνεται επιλεκτικι 

επανάλθψθ εννοιϊν ςτισ οποίεσ παρουςιάςτθκε δυςκολία κατανόθςθσ, και κυρίωσ 

διδάςκονται αςκιςεισ επανάλθψθσ, που δεν ζχουν διδαχκεί κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Ζχοντασ περάςει από τον εργαςτθριακό πάγκο, ο φοιτθτισ πλζον είναι ςε κζςθ να 

αντιςτοιχίςει τθ κεωρία και τα μοντζλα που ζχει διδαχκεί με πραγματικά ςυςτιματα και να 

ζχει ζτςι ολοκλθρωμζνθ άποψθ για το μάκθμα ων υςτθμάτων Αυτομάτου Ελζγχου. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν 

και ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσ για απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςωemail ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

Όπου δεν είναι δυνατι θ μετάβαςθ ςτο εργαςτιριο, οι 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ υλοποιοφνται ςε πρόγραμμα 

προςομοίωςθσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 
 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτιριο 13 

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

18 

φνταξθ ζκκεςθσ 
πεπραγμζνων εργαςτθρίου 

10 

Αυτοτελισ μελζτθ 70 

φνολο Μακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το πζρασ 
του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ τεςςάρων 
ςυνικωσ αγνϊςτων αςκιςεων. Οι αςκιςεισ αυτζσ αφοροφν 
τθν επίλυςθ προβλθμάτων κινθματικισ, δυναμικισ και 
ςχεδιαςμοφ τροχιάσ. Η αξία κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο 
των κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  
Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η εξζταςθ 
λαμβάνει χϊρα με ανοικτά βοθκιματα και δεν επιτρζπεται 
κανενόσ είδουσ μζςo επικοινωνίασ (π.χ. κινθτό τθλζφωνο). 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Dorf & Bishop, Modern Control Systems, Σηιόλασ. 
 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

IEEE Transactions on Control Systems 
Automatica 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ζ13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
Ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΟΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME235/ 
https://pme.duth.gr/courses/μθχανοτρονικι/ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι γενικοφ υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ κακϊσ 
πραγματεφεται τθ δομι (αρχιτεκτονικι και υποςυςτιματα), τισ αρχζσ λειτουργίασ 
και τθν ανάπτυξθ (το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθκαι τον ζλεγχο) μθχανοτρονικϊν 
ςυςτθμάτων.  
Η μθχανοτρονικι (ι μθχατρονικι όπωσ αλλιϊσ αποδίδεται ο όροσ mechatronics) 
είναι ζνασ ςχετικά νζοσ κλάδοσ τθσ τεχνολογίασ που ςτόχο ζχει  τθν ανάπτυξθ (το 
ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τον ζλεγχο) ςφνκετων μθχανολογικϊν/θλεκτρονικϊν 
καταςκευϊν/ςυςτθμάτων με τθ βοικεια ςφγχρονων εργαλείων και υπολογιςτϊν. 
υγκεκριμζνα, θ πρόοδοσ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων ζκανε εφικτι 
μια ςυςτθματοποιθμζνθ προςζγγιςθ του τρόπου με τον οποίο ςχεδιάηονται, 
υλοποιοφνται και ελζγχονται οι ςφγχρονεσ μθχανολογικζσ/θλεκτρονικζσ διατάξεισ. 
Ο τομζασ τθσ μθχανοτρονικισ αποτελεί μια διακλαδικι προςζγγιςθ που ςτοχεφει 
ςτθ δθμιουργία μιασ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ που ενοποιεί τθν θλεκτρονικι, τον 
αυτόματο ζλεγχο, το μθχανολογικό ςχεδιαςμό και το προγραμματιςμό. 
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Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα: 

 Κατανοεί τθ βαςικι δομι (γενικι αρχιτεκτονικι και βαςικά υποςυςτιματα) 

και λειτουργία των μθχανοτρονικϊν ςυςτθμάτων. 

 Διακρίνει τισ βαςικζσ αρχζσ και φάςεισ ανάπτυξθσ (ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ 

και ελζγχου) ενόσ μθχανοτρονικοφ ςυςτιματοσ. 

 Αναγνωρίηει τα βαςικάθλεκτρονικά υποςυςτιματα και τισ τεχνικζσ που 

αφοροφν τθν τροφοδοςία, διαςφνδεςθ και επικοινωνία μεταξφ των μερϊν 

που απαρτίηουνζνα μθχανοτρονικό ςφςτθμα. 

 Γνωρίηει τισ τεχνικζσ λιψθσ και επεξεργαςίασ ςιματοσ από αιςκθτιρια, 

κακϊσ και τισ τεχνικζσ ενίςχυςθσ και ψθφιοποίθςθσ ςιματοσ.  

 Αντιλαμβάνεται τθ λειτουργίακαι τα χαρακτθριςτικά των ψθφιακϊν 

κυκλωμάτων που χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκικευςθ, χρονιςμό και 

επεξεργαςία ςθμάτων.  

 Κατανοεί τθ χριςθ του μικροελεγκτι ωσ βαςικοφ ςτοιχείου κάκε 

μθχανοτρονικοφ ςυςτιματοσ, κα αναγνωρίηει τα βαςικά υποςυςτιματα και 

τισ λειτουργίεσ (ελζγχου, επεξεργαςίασ, επικοινωνίασ)του και κα κατανοεί 

τα βιματα και τισ διαφορετικζσ επιλογζσ για τον προγραμματιςμό του. 

 Διακρίνει τα αιςκθτιρια ανάλογα με τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ τουσ και 

κα κατανοεί τισ προδιαγραφζσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να επιλζξει 

το καταλλθλότερο από ζνα πλικοσ διακζςιμων αιςκθτθρίων ανάλογα με 

τθν εκάςτοτε εφαρμογι. 

 Διακρίνει τουσ ενεργοποιθτζσ ανάλογα με τισ βαςικζσ αρχζσ 

λειτουργίαστουσ και κα κατανοεί τισ  προδιαγραφζσ τουσ,  ζτςι ϊςτε να 

είναι ςε κζςθ να επιλζξει  τον καταλλθλότερο από ζνα πλικοσ διακζςιμων 

ενεργοποιθτϊν ανάλογα με τθν εκάςτοτε εφαρμογι. 

 Αντιλαμβάνεται τθ χρθςιμότθτα όλων των παραπάνω ςτθν ανάπτυξθ και 

λειτουργία των ςυςτθμάτων μθχανοτρονικισ.  

 Ζχει αποκτιςει πρακτικι εμπειρία ςτθ χριςθ μικροελεγκτϊν, αιςκθτθρίων 

και ενεργοποιθτϊν, τόςο ςε εικονικό περιβάλλον προςομοίωςθσ, όςο και ςε 

πραγματικό εργαςτθριακό πάγκο. 

 Μπορεί να ςυνεργάηεται με τουσ ςυμφοιτθτζσ του ςτο εργαςτιριο προσ 

επίλυςθ απλϊν πρακτικϊν προβλθμάτων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

i. Ειςαγωγι 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί ο φοιτθτισ με το αντικείμενο του 

μακιματοσ τθσ Μθχανοτρονικισ και να κατανοιςει τθν αναγκαιότθτα τθσ 

κατάρτιςισ του ςε αυτό. το ειςαγωγικό αυτό μάκθμα γίνεται μία επιςκόπθςθ 

τθσ φλθσ που κα διδαχκεί ςτα πλαίςια του μακιματοσ, του τρόπου 

επικοινωνίασ με τουσ διδάςκοντεσ κακϊσ και τθσ διάρκρωςθσ των διαλζξεων 

κεωρίασ, των εργαςτθρίων και των  φροντιςτθριακϊν αςκιςεων. Επιπλζον, 

διδάςκεται θ βαςικι δομι και οι αρχζσ λειτουργίασ των μθχανοτρονικϊν 

ςυςτθμάτων κακϊσ και οι βαςικζσ αρχζσ και φάςεισ του μθχανοτρονικοφ 

ςχεδιαςμοφ.  

ii. Διαςφνδεςθ, τροφοδοςία και επικοινωνία ςυςτθμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να διδαχκεί κζματα αποδοτικισ 

διαςφνδεςθσ μεταξφ των υποςυςτθμάτων μθχανοτρονικισ. υγκεκριμζνα, ο 

φοιτθτισ κα διδαχκείτα επικυμθτά χαρακτθριςτικά τθσ ςφνκετθσ αντίςταςθσ 

ςε θλεκτρικά υποςυςτιματα καιτθναναγκαιότθτα προςαρμογισ τθσ,τα 

προβλιματαπου μπορεί να προκφψουν από κακι ςφνδεςθ και τουσ 

τρόπουσαντιμετϊπιςισ τουσ, κακϊσ και τρόπουσ κωράκιςθσ των θλεκτρονικϊν 

υποςυςτθμάτων από πάςθσ φφςθσ παρεμβολζσ.Σζλοσ, κα μάκειτρόπουσ 

μετατροπισ ρεφματοσ ςε τάςθ και το αντίςτροφο. 

iii. Πρόςκτθςθ δεδομζνων  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μάκει να αναλφει και να 

ςχεδιάηει κυκλϊματα θλεκτρονικισ κατάλλθλα για τθν προςαρμογι ςιματοσ 

και ςυγκεκριμζνα κυκλϊματα λιψθσ ςιματοσ και φίλτρα. υγκεκριμζνα κα 

διδαχκεί μεκόδουσ και διατάξεισ για τθ λιψθ ςιματοσ από ενεργά και 

πακθτικά αιςκθτιρια, κακϊσ και μζτρα αξιολόγθςθσ των διατάξεων αυτϊν 

(ευαιςκθςία, γραμμικότθτα, κλπ). Επίςθσ, κα διδαχκεί τθ ςθμαςία των 

φίλτρων ςτθν πρόςκτθςθ δεδομζνων από αιςκθτιρια κακϊσ και βαςικά 

μεγζκθ ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ φίλτρων. τθ ςυνζχεια κα διδαχκεί τισ 

διάφορεσ κατθγορίεσ φίλτρων, ενϊ,τζλοσ, κα μάκει απλζσ τεχνικζσ υλοποίθςθσ 

και ανάλυςθσ φίλτρων (τόςο πακθτικϊν, όςο και ενεργϊν). Σο μάκθμα 

περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

iv. Ακολουκιακά ψθφιακά κυκλϊματα 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να μάκει ο φοιτθτισ να αναλφει και να 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα μθχανοτρονικισ 

τεχνολογίασ. 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ (hands on experience) ςε προβλιματα 

μθχανοτρονικισμε εργαςία (project)μικρισ κλίμακασ.  

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 
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ςχεδιάηει ακολουκιακά ψθφιακά κυκλϊματα κακϊσ και να αναγνωρίηει και να 

χρθςιμοποιεί ςτο ςχεδιαςμό του τα βαςικά κυκλϊματα ακολουκιακισ λογικισ. 

το μάκθμα αυτό λοιπόν ο φοιτθτισ μακαίνει αρχικά τθν ζννοια του ρολογιοφ 

και πϊσ να διαβάηει διαγράμματα χρονιςμοφ. τθ ςυνζχεια διδάςκεται τα 

φλιπ-φλοπ, τα οποία αποτελοφν τισ κεμελιϊδεισ μονάδεσ μνιμθσ και ςυνεπϊσ 

τα βαςικά ςτοιχεία υλοποίθςθσ ακολουκιακϊνκυκλωμάτων. Σο μάκθμα 

ολοκλθρϊνεται με τθ διδαςκαλία βαςικϊν ακολουκιακϊν κυκλωμάτων, των 

καταχωρθτϊν και των μετρθτϊν. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ 

παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

v. Μετατροπείσ ςιματοσ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με τουσ 

μετατροπείσ ςιματοσαπό αναλογικι ςε ψθφιακι και από ψθφιακι ςε 

αναλογικιμορφι,οι οποίοι είναι χριςιμοι ςτθν υλοποίθςθ ςυςτθμάτων 

μθχανοτρονικισ, γιατί επιτρζπουν τθ διαςφνδεςθ του μικροελεγκτι με 

αιςκθτιρια και ενεργοποιθτζσ, αντίςτοιχα. τθν αρχι ο φοιτθτισ διδάςκεται 

τισ ζννοιεσ των διεργαςιϊν τθσ δειγματολθψίασ, τθσ κβαντοποίθςθσ και τθσ 

κωδικοποίθςθσ κακϊσ και τισ βαςικζσαρχζσ που τισ διζπουν. τθ ςυνζχεια 

ειςάγεται ςτισγενικζσζννοιεσ που χαρακτθρίηουν όλουσ τουσ μετατροπείσ 

ςιματοσ (ςφάλματα και ατζλειεσ). Σζλοσ διδάςκεται αναλυτικά τισ βαςικζσ 

μεκόδουσ και τεχνικζσ μετατροπισςιματοσ. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ 

παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

vi. Μικροελεγκτζσ Ι 

Εξαιτίασ του εφρουσ και τθσ ςπουδαιότθτασ των μικροελεγκτϊν ςτθ 

μθχανοτρονικι, το μάκθμα που τουσ πραγματεφεται ολοκλθρϊνεται ςε δφο 

διαλζξεισ, με ςκοπό τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ επαφι του φοιτθτι με τισ 

βαςικζσ λειτουργίεσ και τον προγραμματιςμό τουσ. τθν πρϊτθ από τισ δφο 

διαλζξεισ παρουςιάηονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά,θγενικι αρχιτεκτονικι και 

τα επιμζρουσ τμιματα ενόσ τυπικοφ κυκλϊματοσ μικροελεγκτι. 

Παρουςιάηονται οι τυπικοί καταχωρθτζσ και οι λειτουργίεσ τουσ, οι βαςικζσ 

μονάδεσ αρικμθτικισ και λογικισ επεξεργαςίασ και οι διάφοροι τφποι μνιμθσ. 

vii. Μικροελεγκτζσ ΙΙ 

τθ δεφτερθ διάλεξθ που πραγματεφεται τουσ μικροελεγκτζσ παρουςιάηονται 

οι λειτουργίεσ ειςόδου/εξόδου, οι λειτουργίεσ διακοπϊν, οι χρονιςτζσ, θ 

λειτουργία διαμόρφωςθσ παλμοφ κακϊσ και διάφορεσ άλλεσ λειτουργίεσ και 

υποκυκλϊματα ενςωματωμζνα ςε μικροελεγκτζσ. τθ ςυνζχεια 

παρουςιάηονται διάφοροι τρόποι επικοινωνίασ του μικροελεγκτι με άλλα 

εξωτερικά κυκλϊματα, μζςω ολοκλθρωμζνων ςτο πλινκίο του μικροελεγκτι 

διεπαφϊν, εξειδικευμζνων να υλοποιοφν/υποςτθρίηουν διαφορετικά 

πρωτόκολλα επικοινωνίασ. Σζλοσ, γίνεται μία αναφορά ςτον τρόπο με τον 

οποίο ο χριςτθσ μπορεί να προγραμματίςει το μικροελεγκτι (με υψθλοφ και 

χαμθλοφ επιπζδου γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ). 

viii. Αιςκθτιρια 

κοπόσ το μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με τα αιςκθτιρια, τισ 
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διατάξεισ δθλαδι που ανιχνεφουν τθν αλλαγι που επζρχεται ςε ζνα φυςικό 

μζγεκοσ απόζνα ερζκιςμα και τθ μετατρζπουν ςε θλεκτρικό ςιμα. Αρχικά 

μακαίνει τισ αρχζσ λειτουργίασ και τα είδθ των αιςκθτθρίων (ιδιοδεκτικά και 

εταιροδεκτικά, ενεργά και μθ ενεργά) κακϊσ και τα κριτιρια επιλογισ ενόσ 

αιςκθτθρίου ανάλογα με τθν εκάςτοτε εφαρμογι. τθ ςυνζχεια μακαίνει τισ 

ατζλειεσ των πραγματικϊν αιςκθτθρίων και ποια μζτρα μπορεί να λάβει ζνασ 

μθχανικόσ για τθν αντιςτάκμιςι τουσ. Σο μάκθμα ολοκλθρϊνεται με τθν 

παρουςίαςθ αιςκθτθρίων που χρθςιμοποιοφνται για διάφορα φυςικά μεγζκθ 

(κζςθ, ταχφτθτα, επιτάχυνςθ, πίεςθ, κερμοκραςία, ροι, κλπ). 

ix. Ενεργοποιθτζσ 

κοπόσ το μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με τουσ ενεργοποιθτζσ, 

τισ διατάξεισ δθλαδι που μετατρζπουν το θλεκτρικό ςιμα ςε κάποιο άλλο 

φυςικό μζγεκοσ, ςυνικωσ ςχετικό με κίνθςθ. Ο φοιτθτισ μακαίνει αρχικά τισ 

κατθγορίεσ ενεργοποιθτϊν (θλεκτρικοί, υδραυλικοί, πνευματικοί). τθ 

ςυνζχεια διδάςκεται τισ αρχζσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνων ενεργοποιθτϊν (π.χ. 

ςερβοκινθτιρεσ, βθματικοφσ κινθτιρεσ, κλπ) ανά κατθγορία κακϊσ και τισ 

εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ προτιμάται ο κάκε ζνασ από αυτοφσ. 

x. Πρακτικι εργαςία Ι 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με απλά 

κυκλϊματα μθχανοτρονικισ. το μάκθμα αυτό γίνεται αρχικά θ παρουςίαςθ 

μικροελεγκτϊν μονισ πλακζτασ και ιδιαίτερα του Arduino, του μικροελεγκτι 

που περιλαμβάνει κακϊσ και τθσ διεπαφισ προγραμματιςμοφ του από τον 

χριςτθ (IDE). τθ ςυνζχεια οι φοιτθτζσ,οργανωμζνοι ςε ομάδεσ των τεςςάρων 

ατόμων,αναλαμβάνουν μία εργαςία υλοποίθςθσ ενόσ απλοφ/ενδεικτικοφ 

μθχανοτρονικοφ ςυςτιματοσ.  

Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν τόςο υλοποίθςθ απλϊν κυκλωμάτων (π.χ. 

ανάγνωςθ αιςκθτθρίων, λειτουργία ενεργοποιθτϊν, κλπ), όςο και ανάπτυξθ 

λογιςμικοφ, με βάςθ το Arduino. Σα υλικά δίνονται ςτισ ομάδεσ των φοιτθτϊν 

μετά το πζρασ τθσ διάλεξθσ για να τα πάρουν και να δουλζψουν με αυτά από 

το ςπίτι.  

xi. Μελζτθ περίπτωςθσ  

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ ςτουσ φοιτθτζσ ενόσ 

ολοκλθρωμζνου ζργου βαςιςμζνου ςτο Arduino, το οποίο να είναι πιο ςφνκετο 

από τθν εργαςία που ζχουν αναλάβει. Η μελζτθ περίπτωςθσ ςυνδυάηει 

γνϊςεισ που απζκτθςε ο φοιτθτισ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου με γνϊςεισ 

από άλλα μακιματα (π.χ. μθχανολογικόσ ςχεδιαςμόσ, ςχεδιαςμόσ προϊόντων, 

κλπ). το τζλοσ τθσ διάλεξθσ οι φοιτθτζσ μποροφν να λφςουν απορίεσ ςχετικζσ 

με τθν εργαςία που ζχουν αναλάβει. 

xii. Πρακτικι εργαςία ΙΙ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να λυκοφν απορίεσ ςτισ ομάδεσ φοιτθτϊν 

που ζχουν λάβει εργαςία. Οι φοιτθτζσ προςζρχονται ςτο εργαςτιριο με τον 

εξοπλιςμό και ςυνεργάηονται με τουσ διδάςκοντεσ και τουσ βοθκοφσ 

διδαςκαλίασ για να επιλφςουν τυχόν προβλιματα ι/και να βελτιϊςουν τθ 
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ςχεδίαςθ του ζργου τουσ. 

xiii. Επαναλθπτικζσ φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αφομοίωςθ από το φοιτθτι των βαςικϊν 

εννοιϊν που διδάχτθκε κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. το μάκθμα αυτό 

λοιπόν, μετά από διάλογο με τουσ φοιτθτζσ που παρίςτανται και τθν επίλυςθ 

των αποριϊν τουσ, γίνεται επιλεκτικι επανάλθψθ εννοιϊν και κυκλωμάτων 

ςτα οποία παρουςιάςτθκε δυςκολία κατανόθςθσ, και κυρίωσ διδάςκονται 

αςκιςεισ επανάλθψθσ, που δεν ζχουν διδαχκεί κατά τθ διάρκεια του 

εξαμινου.Επίςθσ λφνονται απορίεσ ςχετικζσ με τθν εργαςία που ζχουν 

αναλάβει. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ και το εργαςτιριο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται 

με διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ 

των φοιτθτϊν και ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ eclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσ για απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςωemail ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο τουσ. 

Όπου δεν είναι δυνατι θ μετάβαςθ ςτο 

εργαςτιριο, οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ γίνονται 

ςε αίκουςα διδαςκαλίασ χρθςιμοποιϊντασ 

φορθτό εξοπλιςμό. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτιριο 13 

Εργαςία εξαμινου 
(υλοποίθςθ και ςφνταξθ 
τελικισ ζκκεςθσ) 

50 

Αυτοτελισ μελζτθ 23 

φνολο Μακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 
πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν 
επίλυςθ απλϊν αγνϊςτων αςκιςεων. Οι αςκιςεισ 
αυτζσ αφοροφν ςε κζματα που ζχουν διδαχκεί, 
όπωσ διαςφνδεςθ θλεκτρονικϊν υποςυςτθμάτων, 
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Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

προγραμματιςμό μικροελεγκτϊν, διαςφνδεςθ 
αιςκθτθρίων και ενεργοποιθτϊν, κλπ. Η αξία 
κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 
κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  
Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 
εξζταςθ λαμβάνει χϊρα με ανοικτά βοθκιματα 
και δεν επιτρζπεται κανενόσ είδουσ μζςo 
επικοινωνίασ (π.χ. κινθτό τθλζφωνο). 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Αντϊνιοσ Γαςτεράτοσ, Μθχανοτρονικόσ χεδιαςμόσ: Σόμοσ ΙΙ, Μικροελεγκτζσ, 
Αιςκθτιρια, Ενεργοποιθτζσ, Α’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Σςότρασ, Ακινα, 2018. 
 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 
Mechatronics (Elsevier) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

--- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

--- 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Είναι ςφνθκεσ ςτισ μζρεσ μασ, οι οργανϊςεισ, να ςχεδιάηουν, αναπτφςςουν και να εφαρμόηουν 
εφαρμογζσ βαςιςμζνεσ ςτισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ για τθν υποςτιριξθ των ςτελεχϊν τουσ 
προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν διαδικαςίεσ λιψθσ απόφαςθσ.Σα υςτιματα Τποςτιριξθσ των 
Αποφάςεων (ΤΑ) είναι υπολογιςτικά ςυςτιματα τα οποία ςυνδυάηουν μακθματικά μοντζλα και 
βάςεισ δεδομζνων ςε μια ενιαία εφαρμογι για τθν υποςτιριξθ διαδικαςιϊν λιψθσ απόφαςθσ ςε 
ατομικό αλλά και ςε ομαδικό επίπεδο.Σα ΤΑ διαφζρουν από τα παραδοςιακά πλθροφοριακά 
ςυςτιματα διοίκθςθσ δεδομζνου ότι παρζχουν υποςτιριξθ ςε διαδικαςίεσλιψθσ αποφάςεων, 
παρζχοντασ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα του χριςτθ, διαμζςου των διαδικαςιϊν μοντελοποίθςθσ 
του εκάςτοτεπροβλιματοσ απόφαςθσ. Η ςυγκρότθςθ ενόσ ΤΑ εκτόσ από τισ ανάγκεσ ςε υλικό και 
λογιςμικό πρζπει να ενςωματϊνει τισ διαδικαςίεσ, που ςυνικωσ επικαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι 
όταν πρόκειται να λάβουν κρίςιμεσ αποφάςεισ δεδομζνθσ τθσ φφςθσ τωνπροβλθμάτων απόφαςθσ. 
το μάκθμα παρουςιάηονται τα κφρια χαρακτθριςτικά που πρζπει να διακρίνουν τθ φάςθ του 
ςχεδιαςμοφκαι τθσ ανάπτυξθσ ενόσ ΤΑ για τθν υποςτιριξθ διαδικαςιϊν λιψθσ απόφαςθσ. 
Επιπλζον, παρουςιάηονται τα ςτοιχεία εκείνα πουδιζπουν τισ διαδικαςίεσ λιψθσ απόφαςθσ και ο 
τρόποσ ενςωμάτωςθσ τουσ ςε ζνα ΤΑ προκειμζνου να καταςτεί εφικτι θ προςζγγιςθορκολογικϊν 
αποφάςεων. Σζλοσ παρουςιάηονται τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ που ζχουν αναπτυχκεί, προκειμζνου 
να ενιςχυκοφν οιδυνατότθτεσ των ΤΑ ςτθν προςζγγιςθ θμι-δομθμζνων προβλθμάτων απόφαςθσ. 

Με το πζρασ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να: 
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 Αναγνωρίηουν και να κατθγοριοποιοφν τα προβλιματα απόφαςθσ. 

 μοντελοποιοφν προβλιματα απόφαςθσ ςε ιεραρχικζσ δομζσ και ςε μορφζσ δζντρων 
απόφαςθσ 

 Να κατανοοφν τισ βαςικζσ δομζσ απόφαςθσ και πωσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται από τα κφρια 
ρεφματα ςκζψθσ. 

 Να κατανοοφν τθν ζννοια του κριτθρίου και τισ μορφζσ τουσ. 

 Χρθςιμοποιοφν διακζςιμεσ προςεγγίςεισ για τθν επιλογι κατάταξθ και ταξινόμθςθ 
εναλλακτικϊν ςεναρίων. 

 Να διακρίνουν τον όγκο πλθροφορίασ που απαιτοφν από τον αποφαςίηοντα οι κυριότερεσ 
προςεγγίςεισ που ζχουν αναπτυχκεί ςτα πλαίςια τθσ πολυκριτιριασ λιψθσ των αποφάςεων. 

 Να εφαρμόηουν προςεγγίςεισ για τθν υποςτιριξθ αναλφςεων ευαιςκθςίασ και ευςτάκειασ 
των αποτελεςμάτων. 

 Να διαμορφϊνουν χαρτοφυλάκια εναλλακτικϊν ςεναρίων. 

 Να υλοποιοφν μεκόδουσ ςε περιβάλλον υπολογιςτικϊν φφλλων εργαςίασ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

- Λιψθ αποφάςεων  
- Ομαδικι εργαςία  
- Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
- Παραγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θεωρία 

 Ειςαγωγι ςτισ αποφάςεισ βαςικζσ ζννοιεσ και διάκριςθ των προβλθμάτων απόφαςθσ. Ημι-
δομθμζνα προβλιματα απόφαςθσ και διάγραμμα ροισ απόφαςθσ.  

 υνεχι και διακριτά προβλιματα απόφαςθσ. Διαμόρφωςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων και 
κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 Γραμμικόσ ςτακμιςμζνοσ ςυνδυαςμόσ. Ακροιςτικι ςυνάρτθςθ αξιϊν, δομζσ προτίμθςθσ, 
υποκζςεισ και προχποκζςεισ ςωςτισ εφαρμογισ. Μζκοδοι ςτάκμιςθσ κριτθρίων και 
προτυποποίθςθσ εναλλακτικϊν ςεναρίων 

 Οι μζκοδοι SMARTκαι SMARTER.  

 Η Αναλυτικι Ιεραρχικι Διαδικαςία (ΑΗΡ): Ιεραρχίεσ, κλίμακεσ ςυγκρίςεων ςε ηεφγθ, 
τοπικζσ και ςυνολικζσ προτεραιότθτεσ, υπολογιςμόσ αςυνζπειασ κρίςεων και εντοπιςμόσ 
αςυνεπϊν κρίςεων. Αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων 

 Οι μζκοδοι του ιδεατοφ ςθμείου. Τπολογιςμόσ αποςτάςεων και ερμθνεία τθσ 
ςυμπεριφοράσ των μοντζλων. Η προςεγγίςεισ TOPSISκαι VIKOR ερμθνεία των 
αποτελεςμάτων. Τβριδικά μοντζλα απόφαςθσ 

 Μοντζλα τθσ κεωρίασ των ςχζςεων υπεροχισ. Η μζκοδοσ PROMETHEE και οι παραλλαγζσ 
τθσ. 

 Αναλφςεισ ευαιςκθςίασ, What-Ifκαι ευςτάκειασ των αποτελεςμάτων. Προςομοίωςθ και θ 
τοχαςτικι Πολυκριτιρια Ανάλυςθ Αποδοχισ (SMAA). 
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Αςκήςεισ Πράξησ 

 Τλοποίθςθ των μοντζλων ςε υπολογιςτικά φφλλα εργαςίασ  

 Τλοποίθςθ ομαδικοφ κζματοσ ςε πρόβλθμα επιλογισ των φοιτθτϊν 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και υλοποίθςθ 

εκπαιδευτικϊν παραδειγμάτων με χριςθ υπολογιςτικϊν 

φφλλων εργαςίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσe-class. 

 Εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι των φοιτθτϊν μζςω 
email. 

 Χριςθ λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων εργαςίασ και 
εκμάκθςθ ςχετικϊν ςυναρτιςεων. 

 Γνωςτοποίθςθ διαςτθμάτων ςε εβδομαδιαίο επίπεδο 
επαφισ με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκήςεισ Πράξησ 26 

Αυτοτελήσ μελζτη 73 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
πιςτωτική μονάδα) 

125 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
I. υγγραφή και Παρουςίαςη Ομαδικήσ Εργαςίασ 

(100%) που περιλαμβάνει: 

- Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε κατάλλθλο λογιςμικό.Οι 
φοιτθτζσ αξιολογοφνται βάςει τθσ ορκότθτασ και τθσ 
πλθρότθτασ των απαντιςεων/εργαςιϊν τουσ κακϊσ 
και βάςει τθσ παρουςίαςθσ των ςχετικϊν 
αποτελεςμάτων. 

- Τλοποίθςθ υπολογιςτικϊν μοντζλων ςε περιβάλλον 
φφλλων εργαςίασ ςε κζμα επιλογισ των φοιτθτϊν.  

 
Σα κριτιρια τθσ αξιολόγθςθσ αφοροφν ςτθν κατανόθςθ 
των μεκόδων και των μοντζλων που ζχουν εφαρμόςει 
κατά τθν εκπόνθςθ του κζματοσ τουσ 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βαςικά υγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Τίτλοσ Εκδότησ 

978-

9606759109 
Ι. ίςκοσ 2008 

Μοντζλα Αποφάςεων: 

Μεκοδολογία,ΕπιχειρθςιακισΕρευνάσ, 

Θεωρία Πολυκριτιριασ Ανάλυςθσ, 

Εκδόςεισ 

Νζων 
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Εφαρμογζσ ςε Επιχειριςεισ Και 

Οργανιςμοφσ 

Σεχνολογιϊν 

978-960-

266-386-8 

Ι.Ψαρράσ,  

Χ. Δοφκασ 
2014 

Μοντζλα Αποφάςεων Πολιτικισ ςε 

Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά 

Συςτιματα 

Εκδόςεισ 

υμμετρία 

Πρόςθετα ςυγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Τίτλοσ Εκδότησ 

978-960-

6759-44-4 

Ματςατςίνθσ 

Ν., 
2010 υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων 

Εκδόςεισ 

Νζων 

Σεχνολογιϊν 

978-

9963258581 

Goodwin P., 

Wright G., 
2016 Ανάλυςθ Αποφάςεων-Ορκολογικό 

Μάνατημεντ 

Broken Hill 

Publishers 

Ltd 

 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 

1θ διάλεξθ Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ, κατθγοριοποίθςθ προβλθμάτων απόφαςθσ. Προβλιματα 
απόφαςθσ και υπολογιςτικά ςυςτιματα. υςτατικά ςτοιχεία ενόσ υςτιματοσ 
Τποςτιριξθσ Αποφάςεων. 

2θ διάλεξθ Μοντελοποίθςθ προβλθμάτων απόφαςθσ ςε ιεραρχικζσ δομζσ και δομζσ δζντρου 
απόφαςθσ. Πίνακασ Απόφαςθσ, προφίλ κριτθρίων και εναλλακτικϊν ςεναρίων. 

3θ διάλεξθ Κατθγορίεσ κριτθρίων: Περιοριςμοί και κριτιρια απόφαςθσ, ποςοτικά και ποιοτικά 
κριτιρια, αφξοντα και φκίνοντα κριτιρια. 

4θ διάλεξθ Δομζσ προτίμθςθσ. Μζκοδοι ςτάκμιςθσ κριτθρίων και προςεγγίςεισ προτυποποίθςθσ 
των επιδόςεων των εναλλακτικϊν ςεναρίων. 

5θ διάλεξθ τακμιςμζνοσ Γραμμικόσ υνδυαςμόσ: Διάγραμμα ροι απόφαςθσ, Ακροιςτικι 
υνάρτθςθ Αξιϊν, οι μζκοδοι SMART και SMARTER. Αναμενόμενθ Ακροιςτικι 
υνάρτθςθ Αξιϊν. Παράδοςθ κζματοσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ. 

6θ διάλεξθ Αναλυτικι Ιεραρχικι Διαδικαςία (ΑΗΡ) Ι: Ιεραρχικι διαμόρφωςθ του προβλιματοσ 
απόφαςθσ, παραδείγματα ιεραρχιϊν. Σοπικζσ και ςυνολικζσ προτεραιότθτεσ. Πίνακεσ 
ςυγκρίςεων ςε ηεφγθ. Κλίμακεσ απόδοςθσ τθσ ζνταςθσ προτίμθςθσ. Τπολογιςμόσ 
τοπικϊν προτεραιοτιτων με τθν προςεγγιςτικι μζκοδο. 

7θ διάλεξθ Αναλυτικι Ιεραρχικι Διαδικαςία (ΑΗΡ) ΙΙ: Τπολογιςμόσ τοπικϊν προτεραιοτιτων με 
τθν ακριβι μζκοδο. Ζλεγχοσ ςυνζπειασ κρίςεων, εντοπιςμόσ και διόρκωςθ τθσ 
αςυνζπειασ. 

8θ διάλεξθ Αναλυτικι Ιεραρχικι Διαδικαςία (ΑΗΡ) ΙΙΙ: Εκτίμθςθ ςυνολικισ προτεραιότθτασ 
εναλλακτικϊν ςεναρίων. υγκρότθςθ χαρτοφυλακίου εναλλακτικϊν ςεναρίων. 

9θ διάλεξθ Οι μζκοδοι του Ιδεατοφ θμείου Ι: Αποςτάςεισ από τθν Ιδεατι λφςθ και διαχείριςθ 
των αντιςτακμίςεων μεταξφ των κριτθρίων.  

10θ διάλεξθ Οι μζκοδοι του Ιδεατοφ θμείου ΙΙ: Η μζκοδοσ TOPSIS και θ μζκοδοσ VIKOR. Τβριδικά 
μοντζλα απόφαςθσ. 

11θ διάλεξθ Οι μζκοδοι των ςχζςεων υπεροχισ. Δομζσ προτίμθςθσ, θ μζκοδοσ PROMETHEE και οι 
παραλλαγζσ τθσ. Τβριδικά μοντζλα απόφαςθσ 

12θ διάλεξθ Αναλφςεισ ευαιςκθςίασ, What-If Ανάλυςθ. Προςομοίωςθ. Προςομοίωςθ και θ 
τοχαςτικι Πολυκριτιρια Ανάλυςθ Αποδοχισ (SMAA). 

13θ διάλεξθ φνοψθ του μακιματοσ. Οδθγίεσ για τθν ανάπτυξθ του απαλλακτικοφ κζματοσ. Ειδικά 
κζματα  

 
θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει 
μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο 
μάκθμα. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
Ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 5 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

Οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
πραγματοποιοφνται εμβόλιμα 
μετά τθν ολοκλιρωςθ 
αντίςτοιχων κεματικϊν 
ενοτιτων κι αφοφ ο φοιτθτισ 
ζχει λάβει τισ απαιτοφμενεσ 
γνϊςεισ ζτςι ϊςτε να είναι ςε 
κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ 
απαιτιςεισ 
 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME299/ 

https://pme.duth.gr/courses/διοίκθςθ-ζργων-και-

προγραμμάτων/ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ» είναι να παρζχει 

ςτουσ φοιτθτζσ τισ βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ ϊςτε να 

είναι ςε κζςθ αντιμετωπίηει αποτελεςματικά τα προβλιματα που ανακφπτουν ςε όλεσ 

τισ φάςεισ ενόσ ζργου. τόχοσ του μακιματοσ είναι θ ανάλυςθ όλων των ςθμαντικϊν 

ποιοτικϊν και ποςοτικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται κατά το ςχεδιαςμό, 

προγραμματιςμό κι ζλεγχο των ζργων. τθν φλθ του μακιματοσ περιλαμβάνονται 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

i. Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ Ζργων και Προγραμμάτων 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Κατανόθςθ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν, των αρχϊν και 

του περιβάλλοντοσ τθσ Διοίκθςθσ Ζργων κακϊσ και 

τισ γνωςτικζσ περιοχζσ που περιλαμβάνει 

 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Σι είναι ζργο 
 Σι είναι διαχείριςθ ζργου 

 Σο περιβάλλον διαχείριςθσ ζργου 
 Σα οφζλθ τθσ χριςθσ τεχνικϊν διαχείριςθσ ζργου 
 Λογιςμικό διαχείριςθσ ζργου 
 Γνωςτικζσ περιοχζσ διαχείριςθσ ζργου 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Να μποροφν οι φοιτθτζσ να περιγράψουν το περιεχόμενο 

τθσ γνωςτικισ περιοχισ τθσ Διαχείριςθσ Ζργων κακϊσ και 
το περιβάλλον ςτο οποίο αυτι υλοποιείται 

 

ii. Διεργαςίεσ τθσ Διοίκθςθσ Ζργων 

εφαρμογζσ ςε μεγάλα ζργα, με τθ χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ.  Μετά τθν επιτυχι 

ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ αναμζνεται ότι κα ζχουν 

αποκτιςει τισ γνϊςεισ ϊςτε να:   

 

• κατανοοφν κι εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ, 

προγραμματιςμοφ κι ελζγχου τθσ διαχείριςθσ ζργου 

• είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςουν και να επιλφςουν πραγματικά προβλιματα 

χρονοπρογραμματιςμοφ ζργων 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα Διοίκθςθσ Ζργων και 

Προγραμμάτων 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ επίλυςθσ πραγματικϊν προβλθμάτων 

χρονοπρογραμματιςμοφ 

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια εργαςτθριακϊν αςκιςεων 
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κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Κατανόθςθ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν, τθσ αναγκαιότθτασ 
φπαρξθσ διαδικαςιϊν διαχείριςθ πολλαπλϊν και 
πολφπλοκων δραςτθριοτιτων ςε ζνα ζργο 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Κφκλοσ ηωισ ζργου  

 Μεκοδολογία κφκλου ηωισ  
 Εςωτερικοί περιοριςμοί ζργου 

 Εξωτερικοί περιοριςμοί ζργου 
 Αποτίμθςθ επιλογϊν και εναλλακτικϊν λφςεων 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Να μποροφν οι φοιτθτζσ να ορίςουν τισ δραςτθριότθτεσ 

που αποτελοφν ζνα ζργο και να οριοκετιςουν τισ 
διεργαςίεσ διαχείριςισ του   
 

 

iii. Χρονοπρογραμματιςμόσ ζργων - Η μζκοδοσ CPM 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να κατανοιςει ο φοιτθτισ τθν βαςικι μζκοδο εκτίμθςθσ 
μεγεκϊν χρονοπρογραμματιςμοφ   
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Δομι ανάλυςθσ εργαςιϊν 
 Οριςμόσ δραςτθριότθτασ 
 Διάρκεια δραςτθριότθτασ 
 Διάγραμμα δικτφου 
 χεδίαςθ των λογικϊν ςχζςεων 

 Βιματα μεκόδου κρίςιμθσ διαδρομισ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ παραδειγμάτων και διαρκισ ςυηιτθςθ με τουσ 
φοιτθτζσ  επί των ςυμπεραςμάτων που εξάγονται από τθν 
αντιμετϊπιςθ κάκε παραδείγματοσ 
 

 

iv. Χρονοπρογραμματιςμόσ ζργων - Η μζκοδοσ MPM 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να εμβακφνει  ο φοιτθτισ ςτθν κυριότερθ μζκοδο 
χρονοπρογραμματιςμοφ γενικευμζνων ςχζςεων 
εξάρτθςθσ δραςτθριοτιτων 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  χζςεισ αλλθλουχίασ δραςτθριοτιτων 
 Κανόνεσ ςχεδιαςμοφ γραφιματοσ MPM 

 Χρονικά περικϊρια 

 Διαδικαςία εφαρμογισ τθσ μεκόδου ςε ζνα ζργο 
 Πλεονεκτιματα-Μειονεκτιματα 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: 

 
Επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν 
 

 
v. Διαχείριςθ αβεβαιότθτασ 

 
κοπόσ και Επιμζρουσ 

 
Να γίνει ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτουσ τρόπουσ 
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τόχοι: διαχείριςθσ τθσ αβεβαιότθτασ που υπάρχει ςτθν 
εκτίμθςθ διαρκειϊν και κόςτουσ δραςτθριοτιτων 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Εκτίμθςθ διαρκειϊν δραςτθριοτιτων 

 Προςζγγιςθ προςομοίωςθσ 

 Μζκοδοσ PERT & επεκτάςεισ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ παραδειγμάτων με τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν 
και ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ των αςκιςεων με τθ κεωρία 
 

 

vi. Διαχείριςθ πόρων 

 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

 
Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τθ διαδικαςία διαχείριςθσ 
πόρων μζςω τθσ εξομάλυνςθσ χριςθσ  

 
Παρουςίαςθ του Θζματοσ: 

 
 Σαξινόμθςθ πόρων 

 Εξομάλυνςθ χριςθσ πόρων 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: 

 
Παράλλθλθ αντιμετϊπιςθ παραδειγμάτων και εφαρμογϊν 
με τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν   
 

 

vii. Χρονοπρογραμματιςμόσ ζργων με περιοριςμζνουσ πόρουσ 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να αναγνωρίηουν οι φοιτθτζσ τθ ςθμαςία του 
χρονοπρογραμματιςμοφ ζργων με περιοριςμζνουσ πόρουσ 
και να εξοικειωκοφν με τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Σο πρόβλθμα χρονοπρογραμματιςμοφ ζργων με 
περιοριςμζνουσ πόρουσ 

 Ευρετικοί κανόνεσ απόδοςθσ προτεραιοτιτων ςε 
δραςτθριότθτεσ 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των 

φοιτθτϊν   
 

 
viii. Κατάρτιςθ και διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ ζργων 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να κατανοιςει ο φοιτθτισ τθ λειτουργία του ςταδίου τθσ 
κατάρτιςθσ και διαχείριςθσ του προχπολογιςμοφ, και τθ 
ςθμαςία του για τουσ ςτόχουσ του ζργου 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ 

 Σεχνικζσ διαχείριςθσ προχπολογιςμοφ 

 υμπίεςθ δραςτθριοτιτων 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων με χριςθ εξειδικευμζνου 

λογιςμικοφ και τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν. Δίδεται 
ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ των εφαρμογϊν με τθ κεωρία 
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ix. Βελτιςτοποίθςθ κόςτουσ-χρόνου ζργων 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τθ διαδικαςία 
βελτιςτοποίθςθσ κόςτουσ-χρόνου ζργων κακϊσ και τθ 
κριςιμότθτά τθσ αναφορικά με τθν ομαλι υλοποίθςθ των 
ζργων 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Άμεςο κόςτοσ  

 Ζμμεςο κόςτοσ 

 χζςθ μεταξφ κόςτουσ και χρόνου εκτζλεςθσ 
δραςτθριότθτασ 
 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ με παράλλθλθ ςυμμετοχι 

των φοιτθτϊν 
 

 

x. Ζλεγχοσ προόδου ζργων 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να εμπεδϊςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο λειτουργίασ τθσ 
μεκόδου τθσ Δεδουλευμζνθσ Αξίασ 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Μζτρθςθ και ζλεγχοσ τθσ απόδοςθσ των ζργων 

 H μζκοδοσ τθσ Δεδουλευμζνθσ Αξίασ 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ τθσ μεκόδου  

 
 

xi. Διαχείριςθ χαρτοφυλακίων ζργων 

 

κοπόσκαιΕπιμζρουστόχοι: Να είναι ςε κζςθ οι φοιτθτζσ να αντιμετωπίςουν 
παραδείγματα διαχείριςθσ παράλλθλων ζργων τα οποία 
χρθςιμοποιοφν όμοιουσ πόρουσ 
 

ΠαρουςίαςθτουΘζματοσ: Ανάλυςθ περιπτϊςεων διαχείριςθσ πολλαπλϊν 
παράλλθλων ζργων  

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ παραδειγμάτων με τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν  

 
 

xii. Χρονοπρογραμματιςμόσ ζργων με χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να ζρκουν ςε επαφι οι φοιτθτζσ με δθμοφιλι λογιςμικά 
διαχείριςθσ ζργων και να μποροφν να καταςκευάςουν και 
να διαχειριςτοφν χρονοδιαγράμματα ζργων με χριςθ 
λογιςμικοφ 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Χρονοπρογραμματιςμόσ με χριςθ λογιςμικοφ 

 Τπολογιςμόσ περικωρίων με χριςθ λογιςμικοφ 
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 Διαχείριςθ πόρων με χριςθ λογιςμικοφ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ παραδειγμάτων με χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ  
 
 

xiii. Διαχείριςθ κόςτουσ/χρόνου ζργων με χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να ζρκουν ςε επαφι οι φοιτθτζσ με δθμοφιλι λογιςμικά 
διαχείριςθσ ζργων και να μποροφν να διαχειριςτοφν 
ςτοιχεία κόςτουσ ζργων με χριςθ λογιςμικοφ 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Χρονοπρογραμματιςμόσ με χριςθ λογιςμικοφ 

 υμπίεςθ δραςτθριοτιτων με χριςθ λογιςμικοφ 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ παραδειγμάτων με χριςθ λογιςμικοφ  

 
 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και 

ςτο εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ των 

φοιτθτϊν ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ:eclass.duth.gr 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονταινα 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσγια απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 10 

Εργαςτιριο 16 

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

15 

φνταξθ ζκκεςθσ 
πεπραγμζνων 
εργαςτθρίου 

9 

Αυτοτελισ μελζτθ 36 

φνολο Μακιματοσ  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτά, μετά το 
πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ, 
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Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

ςυνικωσ, πζντε άγνωςτων κεμάτων.  
Σα κζματα αφοροφν μεκόδουσ 
χρονοπρογραμματιςμοφ, εξομάλυνςθσ, ςυμπίεςθσ 
χρονοδιαγραμμάτων ζργων, με ι χωρίσ περιοριςμοφσ 
ςτθ διακεςιμότθτα πόρων. 
Η ςυμμετοχι κάκε άςκθςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 
κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  
Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η εξζταςθ 
λαμβάνει χϊρα με κλειςτά βοθκιματα και δεν 
επιτρζπεται κανενόσ είδουσ μζςο επικοινωνίασ (π.χ. 
κινθτό τθλζφωνο). 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Shtub A., Bard J.F., Globerson S., (2008), Διαχείριςθ Ζργων: Διεργαςίεσ, Μεκοδολογία και 
Σεχνικοοικονομικι , Εκδόςεισ Επίκεντρο,  
 
Kerzner, H., (2016), Διοίκθςθ Ζργων, Εκδόςεισ Σηιόλα, Θεςςαλονίκθ  
 
 
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Automation in Construction 
ASCE Journal of Construction Engineering and Management 
Construction Management and Economics 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Διοίκθςθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 4 6 
   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 

Σο μάκθμα αποτελεί ειςαγωγικό μάκθμα ςτθ Διοίκθςθ τθσ διαδικαςίασ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων. Ι φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διοίκθςθσ, τθν διαδικαςία ανάπτυξισ τουσ, ςτον κφκλο ηωισ τθσ 
διαδικαςίασ ανάπτυξθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ςτο ρόλο του ςωςτοφ προγραμματιςμοφ 
και παρακολοφκθςθσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ και των πόρων που χρθςιμοποιοφνται. Επιπλζον, 
εξετάηονται μεκοδολογίεσ ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, γίνεται 
αξιολόγθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και προςδιορίηονται πάςθσ φφςεωσ κίνδυνοι που 
υπάρχουν και μπορεί να επιδράςουν ςτθν διαδικαςία ανάπτυξθσ. 
 
 
Α. Λογική του μαθήματοσ 
Σο αυξθμζνο κόςτοσ κακϊσ και οιουςιαςτικζσ επιπτϊςεισ τθσ χριςθσ των Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων για τισ επιχειριςεισ κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ για ςωςτι διαχείριςθ τθσ 
διαδικαςίασ ανάπτυξθσ αυτϊν των ςυςτθμάτων. τόχοσ αυτοφ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ 
γνϊςεων και δεξιοτιτων ςχετικά με τθν αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ ανάπτυξθ 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων.  
 
 
Β. Μαθηςιακοί ςτόχοι 

 Θ κατανόθςθ τον ρόλου των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ςτθν ςφγχρονθ Επιχείρθςθ 

 Θκατανόθςθ τθσ αναγκαιότθτασ ςωςτισ διαχείριςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ των 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων για τθν διοίκθςθ μίασ επιχείρθςθσ 

 Γνϊςθ των εναλλακτικϊν μεκόδων ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, κακϊσ και 
τωνεργαςιϊν που εκτελοφνται ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου ηωισ ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων 

 
 

 

178
174



Γ. Αποτελζςματα μάθηςησ 
 
Γνώςεισ και Κατανόηςη 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 

 Προςδιορίηουν τθν ανκρϊπινθ, τθν οργανωςιακι και τθν τεχνολογικι ςυνιςτϊςα τθσ 
διαχείριςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων  

 Αναλφουν τισ προοπτικζσ και τουσ κινδφνουσ που ενζχει θ διαδικαςία 
ανάπτυξθσΠλθροφοριακϊν υςτθμάτων, κακϊσ και τα ηθτιματα που προκφπτουν από τθν 
χριςθ τουσ. 

 Γνωρίηουν ποια είναι τα βαςικά βιματα επίλυςθσ των προβλθμάτων που μπορεί να 
παρουςιαςτοφν ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων. 

 Αντιλαμβάνονται τθν επιρροι του ανκρϊπινου παράγοντα είτε ςτθν ανάπτυξθ είτε ςτθν 
προμικεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων λόγω τθσ επικοινωνίασ των ατόμων από 
διαφορετικά τμιματα ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τουσ και τθσ ςτρατθγικισ αξίασ του 
νζου ςυςτιματοσ. 

 
Διανοητικζσ ικανότητεσ 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 

 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ ςχετικζσ με τθνχριςθ των τεχνικϊν 
διαχείρθςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ςε μία 
επιχείρθςθ/οργανιςμό. 

 Αναπτφξουν ζνα γνωςτικό χάρτθ των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν επιλογϊν τθσ διαχείριςθ 
αυτισ τθσ διαδικαςίασ. 

 
Άλλεσ ικανότητεσ 

 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 

 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων 
(ςε εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ζχει κατανόθςθ τoυβαςικοφπεριεχόμενου τθσ Διαχείριςθσ τθσ διαδικαςίασ Ανάπτυξθσ 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων (Π). 

 Ζχει γνϊςθ των εργαλείων και των τεχνικϊν ανάπτυξθσ των Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων. 

 Μπορεί να επιλφςει προβλιματα που ςχετίηονται με τθν λιψθ αποφάςεων για τθ 
καλφτερθ διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

 υνεργαςτεί με τουσ ςυμφοιτθτζσ του για να δθμιουργιςουν και να παρουςιάςουν 
μία κεωρθτικι εργαςία. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Ομαδικι εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ επιχειρθμάτων ςε 
εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ νζων ιδεϊν των ιδίων και ςυναδζλφων ςπουδαςτϊν 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ ςπουδαςτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 

 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 

1θ διάλεξθ Οργανωμζνθ Διαχείριςθ Ζργου 

2θ διάλεξθ Διαχείριςθ Χρόνου (Κομβικά Δίκτυα) 

3θ διάλεξθ Διαχείριςθ Χρόνου (Κομβικά Δίκτυα) 

4θ διάλεξθ Σεχνικι PERT 

5θ διάλεξθ Σεχνικι PERT 

6θ διάλεξθ Διαχείριςθ Κόςτουσ / Διάρκειασ 

7θ διάλεξθ Πλαίςιο Οργάνωςθσ Ζργων Πλθροφορικισ 
Κφκλοσ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 

8θ διάλεξθ χεδιαςμόσ Ζργου 
Διαχείριςθ Χρόνου (Σοξωτά Δίκτυα) 

9θ διάλεξθ χεδιαςμόσ Ζργου 
Διαχείριςθ Χρόνου (Σοξωτά Δίκτυα) 

10θ διάλεξθ Διαχείριςθ Κινδφνων 
Μοντζλα Ανάπτυξθσ Κόςτουσ και Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ 

11θ διάλεξθ Αποτίμθςθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 
Διαδικαςίεσ Επιλογισ Αναδόχου 

12θ διάλεξθ Διαχείριςθ Χριςθσ Πόρων 
Διαχείριςθ Ανκρωπίνων Πόρων 

13θ διάλεξθ Παράδοςθ και Παρουςίαςθ εργαςιϊν / Σεςτ αυτό-αξιολόγθςθσ. 
Σημείωση: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει 

μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο 

μάκθμα. 

 
Αςκήςεισ Πράξησ 

 υηιτθςθ επί τθσ κεωρίασ με ςτόχο τθ κατανόθςθ τθσ  

 Απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτθ κεωρία  
 Επίλυςθ πολλαπλϊν αςκιςεων / παραδειγμάτων 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
Από ζδρασ διδαςκαλία. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Προβολιδιαφανειϊν 

 Χριςθοπτικοακουςτικοφυλικοφ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  39 

Αςκιςεισ Πράξθσ  
Εςτιάηουν ςτθ μελζτθ περιπτϊςεων 

13 

Αυτοτελισ μελζτθ  60 

Ατομικι Εργαςία 38 

φνολο Μαθήματοσ 150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Γραπτή τελική εξζταςη (70%) που περιλαμβάνει  

- υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 
- Επίλυςθ αςκιςεων 
 

Ατομική Θεωρητική Εργαςία (30%) 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. David Boddy, Albert Boonstra, Graham Kennedy (2010), Διαχείριςθ Πλθροφοριακϊν 

υςτθμάτων: τρατθγικι καιΙ Οργάνωςθ, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ  
2. Αρςζνθσ, ., (2006), Οικονομία Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, Εκδόςεισ Σηιόλα,ISBN: 960-418-1-

2-6, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 18549002 
3. Phillips Joseph, (2007), Διαχείριςθ ζργων πλθροφορικισ, 2θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Α. Γκιοφρδα & 

ια Ο.Ε., ISBN: 960-512-525-0,Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 12276 

Πρόςκετα ςυγγράμματα: 

1. Maylor, H., (2005), Διαχείριςθ Ζργων, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ 

2. McNurlin, B., and Sprague, R., (2001), Information Systems Management in Practice, 5th ed., 
Prentice Hall. 

3. Cash, J., McFarlan, F.W., McKenney, J., and Applegate, L., (1996), Corporate Information 

Systems Management, Irwin 

4. Parker, M., Trainor, H., and Benson, R., Information Strategy & Economics, Latest edition, 

Prentice Hall. 

5. Olson, D., (2003), Information Systems Project Management, McGraw Hill.  

6. Χατηόγλου, Π., (1994), Σεχνικζσ Ανάλυςθσ και χεδίαςθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, 

Εκδόςεισ ΙΩΝ. 

7. Κιουντοφηθσ Ε., (2009), Μεκοδολογίεσ Ανάλυςθσ και χεδιαςμοφ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, 

Εκδόςεισ Μπζνου, ISBN: 960-359-039-8, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 2707 

8. Κιουντοφηθσ, Ε., (1999), Διαχείριςθ Ζργων Πλθροφορικισ, Εκδόςεισ ταμοφλθ Α.Ε., ISBN: 960-

351-235-4, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 22698 

Προτεινόμενθαρκρογραφία: 

1. Dybå, T., Dingsøyr, T. , (2008), Empirical studies of agile software development: A systematic 
review, Information and Software Technology, 50(9-10), pp. 833-859 

2. Faraj, S., Sproull, L., (2000), Coordinating expertise in software development teams, 
Management Science, 46(12), pp. 1554-1568 

3. Jørgensen, M., Shepperd, M., (2007), A systematic review of software development cost 
estimation studies, IEEE Transactions on Software Engineering, 33(1), pp. 33-53 

4. Highsmith, J., Cockburn, A., (2001), Agile software development: The business of innovation, 
Computer, 34(9), pp. 120-122 

5. Balsamo, S., Di Marco, A., Inverardi, P., Simeoni, M., (2004), Model-based performance 
prediction in software development: A survey, IEEE Transactions on Software Engineering, 
30(5), pp. 295-310 

6. Barki, H., Rivard, S., Talbot, J., (1993), Toward an assessment of software development risk, 
Journal of Management Information Systems, 10(2), pp. 203-225 

7. Dingsøyr, T., Nerur, S., Balijepally, V., Moe, N.B., (2012), A decade of agile methodologies: 
Towards explaining agile software development, Journal of Systems and Software, 85(6), pp. 
1213-1221 

8. Boehm, B., Abts, C., Chulani, S., (2000), Software development cost estimation approaches - A 
survey, Annals of Software Engineering, 10(1-4), pp. 177-205 

9. Jørgensen, M., (2004), A review of studies on expert estimation of software development effort, 
Journal of Systems and Software, 70(1-2), pp. 37-60 

10. Harter, D.E., Krishnan, M.S., Slaughter, S.A., (2000), Effects of process maturity on quality, cycle 
time, and effort in software product development, Management Science, 46(4), pp. 451-466 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ H01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
Ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 5 6 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

Η 1ϊρα/εβδομάδα 
εργαςτθριακϊν αςκιςεων είναι 
ενδεικτικι. Σα εργαςτιρια 
γίνονται ςυγκεντρωτικά ςτο τζλοσ 
του εξαμινου, αφοφ ο φοιτθτισ 
ζχει λάβει γνϊςεισ για το μάκθμα, 
ικανζσ για να μπορεί να 
ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ του 
εργαςτθρίου (βλζπε παρακάτω 
αναλυτικι περιγραφι κάκε 
διδακτικισ εβδομάδασ).  
 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME103/ 

https://pme.duth.gr/courses/ρομποτικι/ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι γενικοφ  υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ 
και περιλαμβάνει βαςικζσ ζννοιεσ αναφορικά με ςυςτιματα βιομθχανικισ ρομποτικισ και τθ χριςθ 
τθσ ςε ςφγχρονα ςυςτιματα παραγωγισ και αποκικθσ.  Η φλθ του μακιματοσ περιλαμβάνει τισ 
βαςικζσ γνϊςεισ ρομποτικισ που χρειάηεται να κατζχει ο Μθχανικόσ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ για 
να μπορεί νακατανοιςει τον τρόπο λειτουργίασ των ρομποτικϊν ςυςτθμάτων, ωσ αναπόςπαςτο 
τμιμα μιασ γραμμισ παραγωγισ.  
Σο μάκθμα ςυνδζεται με μια ςειρά άλλων μακθμάτων, που περιλαμβάνουν τθν Ηλεκτρονικι, τθ 
Μθχανοτρονικι, τα υςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου και τα Βιομθχανικά Ηλεκτρονικά και 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Ειςαγωγι 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί ο φοιτθτισ με το αντικείμενο του μακιματοσ τθσ 

Ρομποτικισ και να κατανοιςει τθν αναγκαιότθτά του ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςισ του. 

το ειςαγωγικό αυτό μάκθμα γίνεται μία επιςκόπθςθ τθσ φλθσ που κα διδαχκεί ςτο μάκθμα, 

του τρόπου επικοινωνίασ με τουσ διδάςκοντεσ κακϊσ και τθσ διάρκρωςθσ των μακθμάτων, 

των εργαςτθρίων και των  φροντιςτθριακϊν αςκιςεων. Επιπλζον, γίνεται μία ςφντομθ 

αναςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ τθσ ρομποτικισ.  

ii. χεδιαςμόσ και επιλογι ρομποτικϊν ςυςτθμάτων  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να ζρκει ςε επαφιμε τα βαςικά μζρθενόσ 

Αυτοματιςμοφσ, τα οποία βοθκοφν το φοιτθτι να κατανοιςει τθν τεχνολογία με τθν οποία είναι 
καταςκευαςμζνα τα ςφγχρονα ςυςτιματα παραγωγισ. Αυτό τον βοθκάει να ςυνδζςει τισ γνϊςεισ 
που ζχει λάβει από διαφορετικά μακιματα  και να αναπτφξει ζνα ςτζρεο υπόβακρο ϊςτε να μπορεί 
να ανταπεξζλκει ςτισ προκλιςεισ που παρουςιάηει θ επιςτιμθ του ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ, όπωσ 
αυτι τθσ πορείασ τθσ προσ τθν 4

θ
 βιομθχανικι επανάςταςθ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα: 

 Αναγνωρίηει τα βαςικά μζρθ ενόσ ρομποτικοφ βραχίονα (αρκρϊςεισ, ςυνδζςμουσ, τελικό 

ςθμείο δράςθσ, κλπ) κακϊσ και τισ βαςικζσ αρχιτεκτονικζσ ενόσ ρομποτικοφ βραχίονα.  

 Γνωρίηει τα μζτρα ςφγκριςθσ ρομποτικϊν ςυςτθμάτων και κα μπορεί να επιλζξει το 

κατάλλθλο για μία ςυγκεκριμζνθ εργαςία.  

 Περιγράφει και αναλφει τθν κίνθςθ μζςα από κατάλλθλα μοντζλα. 

 Περιγράφει κινθματικζσ εξιςϊςεισ για χειριςτζσ και λειτουργία με τισ εξιςϊςεισ που 

προκφπτουν. 

 Επιλφει απλά προβλιματα ορκισ και αντίςτροφθσ κινθματικισ. 

 Επιλφει προβλιματα διαφορικισ κινθματικισ. 

 Επιλφει προβλιματα δυναμικισ χειριςτϊν. 

 Επιλφει προβλιματα ςχεδιαςμοφ τροχιάσ. 

 Αντιλαμβάνεται τθ χρθςιμότθτα όλων των παραπάνω ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

βιομθχανικϊν ρομποτικϊν ςυςτθμάτων.   

 Ζχει αποκτιςει πρακτικι εμπειρία ςτθ χριςθ ρομποτικϊν βραχιόνων, τόςο ςε περιβάλλον 

προςομοίωςθσ, όςο και ςτο εργαςτιριο. 

 Μπορεί να ςυνεργάηεται με τουσ ςυμφοιτθτζσ του ςτο εργαςτιριο προσ επίλυςθ απλϊν 

πρακτικϊν προβλθμάτων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα ρομποτικισ τεχνολογίασ. 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ (hands on experience) ςε ρομποτικά ςυςτιματα ςε 

περιβάλλον εργαςτθρίου.  

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 

184
180



τυπικοφ χειριςτι, να διδαχκεί τα μζτρα ςφγκριςθσ χειριςτϊν, τα δομικά ςτοιχεία ενόσ ρομπότ 

και πϊσ γίνεται ο προγραμματιςμόσ ενόσ βιομθχανικοφ ρομπότ. Σο μάκθμα ξεκινάει με τον 

οριςμό του ρομπότ ςφμφωνα με τθ ζνωςθ βιομθχανιϊν ρομποτικισ 

(roboticsindustryassociation - RIA). τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται και αναλφονται τα βαςικά 

μζρθ ενόσ βιομθχανικοφ βραχίονα. Περιγράφονται οι τφποι των αρκρϊςεων και δίνονται οι 

οριςμοί για τθ διαμόρφωςθ και τουσ βακμοφσ ελευκερίασ ενόσ χειριςτι. Ζπειτα 

παρουςιάηονται διάφοροι τφποι βραχιόνων και ςυγκρίνονται με βάςθ τα τυπικά μζτρα 

ςφγκριςθσ που παρουςιάηονται (ευρωςτία, επαναλθψθμότθτα, επιβάρυνςθ, επιδεξιότθτα, 

κλπ).   

iii. Χωρικζσ περιγραφζσ και μεταςχθματιςμοί  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μάκει το κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενο  

μακθματικό μοντζλο για τθν παρουςίαςθ τθσ κζςθσ και του προςανατολιςμοφ, να αποκτιςει 

ικανότθτα μεταςχθματιςμοφ ςυςτθμάτων ςυντεταγμζνων και να χρθςιμοποιεί πλαίςια 

(frames) και ομογενείσ ςυντεταγμζνεσ (homogeneouscoordinates). Αρχικά παρουςιάηεται θ 

περιγραφι κζςθσ με διανυςματικό τρόπο και θ περιγραφι περιςτροφισ με βάςθ τον πίνακα 

περιςτροφισ. Σο μάκθμα εξελίςςεται ςταδιακά από τθν παρουςίαςθ απλϊν μεκόδων 

χαρτογράφθςθσ από πλαίςιο ςε πλαίςιο, περιλαμβάνοντασ αρχικά μόνο μετατόπιςθ, μετά 

μόνο περιςτροφι και τζλοσ χαρτογράφθςθ με μετατόπιςθ και περιςτροφι. Η ίδια ςταδιακι 

εξζλιξθ ακολουκείται και ςτθν παρουςίαςθ των τελεςτϊν: μεταφοράσ, περιςτροφισ, 

μεταςχθματιςμοφ. Σζλοσ παρουςιάηεται θ περιγραφι τθσ περιςτροφισ με ςτακερζσ γωνίεσ 

(roll, pitch, yaw), με τισ γωνίεσ του Euler και με τετραδόνια (quaternions). Σο μάκθμα 

περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

iv. Κινθματικι χειριςτϊν: Ευκφ κινθματικό πρόβλθμα 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μπορεί να προςδιορίςει τθ κζςθ και τον 

προςανατολιςμό των ςθμείων ςφνδεςθσ ενόσ χειριςτι, πϊσ μεταβάλλονται τα πλαίςια κακϊσ 

αρκρϊνεται ο μθχανιςμόσ και να προςδιορίςειτθ κζςθ και τον προςανατολιςμό του τελικοφ 

ςθμείου δράςθσ, ςε ςχζςθ με τθ βάςθ του χειριςτι. Γίνεται περιγραφι των τεςςάρων 

παραμζτρων ενόσ ςυνδζςμου και παρουςιάηεται θ μεκοδολογία Denavit-Hartenberg. Με βάςθ 

τα προθγοφμενα παρουςιάηεται θ λφςθ για το ευκφ κινθματικό πρόβλθμα.Σο μάκθμα 

περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

v. Κινθματικι χειριςτϊν: Αντίςτροφο κινθματικό πρόβλθμα 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μπορεί να επιλφει το αντίςτροφο κινθματικό 

πρόβλθμα ςε βιομθχανικοφσ χειριςτζσ. Σίκεται το κζμα τθσ επιλυςθμότθτασ και παρουςιάηεται 

θ ζννοια των βακμϊν ελευκερίασ του ρομπότ και του χϊρου. Επίςθσ παρουςιάηεται θ ζννοια 

του χϊρου εργαςίασ του ρομπότ. Παρουςιάηονται οι τρόποι επίλυςθσ του αντίςτροφοφ 

κινθματικοφ προβλιματοσ (αλγεβρικόσ και γεωμετρικόσ) κακϊσ και θ μζκοδοσ Pieper. Σο 

μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

vi. Διαφορικικινθματικι 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ μάκει να χαρακτθρίηει πλαίςια ταχφτθτασ, να 

υπολογίηει τθσ γραμμικι και γωνιακισ ταχφτθτα πλαιςίου, να υπολογίηει τον πίνακα τθσ 

Ιακωβιανισ και να αναλφει τθν κίνθςθ ενόσ χειριςτι. Η παράδοςθ ξεκινά με τθ διδαςκαλία 

εννοιϊν όπωσ θ παραγϊγιςθ του διανφςματοσ κζςθσ, θ ταχφτθτα ςθμείου, το διάνυςμα τθσ 

γωνιακισ ταχφτθτασ και τον πίνακα τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ. τθ ςυνζχεια διάςκεται τθν 

αφαρμογι αυτϊν για τον υπολογιςμό τθσ μετάδοςθσ ταχφτθτασ ςε ρομποτικό μθχανιςμό και 

διακρίνονται οι περιπτϊςεισ πριςματικισ και περιςτροφικισ άρκρωςθσ. τθ ςυνζχεια 

διδάςκεται ο τρόποσ εξαγωγισ τθσ Ιακωβιανισ ενόσ χειριςτι και θ ςυμβολι τθσ ςτον 

εντοπιςμό των ςθμείων ιδιομορφίασ.Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και 

αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

vii. χεδιαςμόσ τροχιάσ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μπορεί να υπολογίςει τθν επικυμθτι 

κίνθςθσ του ρομπότ ςτο χϊρο, να διδαχτεί μεκόδουσ προςδιοριςμοφ τθσ επικυμθτισ τροχιάσ 
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κατά τθ διάρκεια του χρόνου και τρόπουσ επιλογισ τθσ επικυμθτισ τροχιάσ. Διδάςκεται 

διάφορεσ μεκόδουσ υπολογιςμοφ τροχιάσ, όπωσ με κυβικά πολυϊνυμα, πολυϊνυμα ανϊτερθσ 

τάξθσ, υβριδικζσ μζκοδοι, μζκοδοι αυτόματου υπολογιςμοφ τθσ ταχφτθτασ ςτα ενδιάμεςα 

ςθμεία, κλπ. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα 

φλθ. 

viii. Δυναμικι χειριςτϊν 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με βαςικζσ ςχζςεισ που 

αφοροφν ςτθ δυναμικι των χειριςτϊν. τα προθγοφμενα μακιματα ο φοιτθτισ διδάχτθκε 

μόνο προβλιματα κινθματικισ που περιελάμβαναν ςτατικζσ κζςεισ, δυνάμεισ και ταχφτθτεσ, 

όμωσ δεν λάμβαναν ποτζ υπόψθ τισ δυνάμεισ ςτισ οποίεσ οφείλετε θ κίνθςθ. τθ διάλεξθ αυτι 

ο φοιτθτισ μακαίνει να υπολογίηει το διάνυςμα ροπισ τθσ άρκρωςθσ, δεδομζνου ενόσ 

ςθμείου τθσ τροχιάσ, κάτι που είναι απαραίτθτο για τον ζλεγχο ρομποτικοφ χειριςτι. Επιπλζον, 

μακαίνει πϊσ υπολογίηεται θ κίνθςθ τουσ χειριςτι, δεδομζνων των διανυςμάτων ροπισ των 

αρκρϊςεων, κάτι που βοθκάει ςτθν προςομοίωςθ ρομποτικϊν ςυςτθμάτων. Η παράδοςθ 

ξεκινά με τθ διδαςκαλία εννοιϊν όπωσ το διάνυςμα γραμμικισ και γωνιακισ επιτάχυνςθσ, 

κατανομι μάηασ. τθ ςυνζχεια διδάςκεται θ μζκοδοσ Newton-Eulerγια τθν εξαγωγι τθσ 

δυναμικισ ςε ρομποτικό βραχίονα. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και 

αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ.  

ix. Σροχοφόρα ρομποτικά ςυςτιματα 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ ειςαγωγι του φοιτθτι ςτα κινοφμενα επίγεια ρομπότ. Σα 

κινοφμενα ρομποτικά ςυςτιματα ζχουν πλικοσ εφαρμογϊν ςτθν κακθμερινι ηωι. Ιδιαίτερα 

ςτθ βιομθχανία επιτρζπουν τθν μεταφορά υλικϊν και προϊόντων από και προσ τθν αποκικθ 

αλλά και από τον ζνα ςτακμό εργαςίασ ςτον άλλο, ςυμβάλλοντασ ιδιαίτερα ςτθν 

αυτοματοποίθςθ του εργοςταςίου. Η ανάλυςθ τθσ κινθματικισ, τθσ δυναμικισ και του 

υπολογιςμοφ τροχιάσ μπορεί να γίνει και εδϊ με τα ίδια εργαλεία που διδάχτθκαν ςτα πλαίςια 

του παρόντοσ μακιματοσ. τθ διάλεξθ αυτι γίνεται θ κινθματικι και θ δυναμικι ανάλυςθ μιασ 

τροχοφόρασ ρομποτικισ πλατφόρμασ. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και 

αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 

x. Προςομοίωςθ ρομποτικϊν ςυςτθμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να μάκει ο φοιτθτισ να εργάηεται, μζςω τθσ 

προςομοίωςθσ, με διάφορα ςτακερά και κινοφμενα ρομποτικά ςυςτιματα.  

Οι φοιτθτζσ μεταβαίνουν ςτα εργαςτιρια, όπου γίνεται παρουςίαςθ ενόσ ελεφκερου 

λογιςμικοφ προςομοίωςθσ (V-rep)και θ ανάπτυξθ μιασ εργαςίασ ςε αυτό. Οι φοιτθτζσ, 

εργαηόμενοι ςε ομάδεσ επιλφουν ζνα πρόβλθμα προςομοίωςθσ. Μετά το πζρασ του 

εργαςτθρίου και οι φοιτθτζσ, ςε μεταγενζςτερο χρόνο, ςυντάςςουν και παραδίδουν μία 

ζκκεςθ πεπραγμζνων. 

xi. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτιμε το ορκό κινθματικό 

πρόβλθμαςε πραγματικά ρομπότ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου
*
. το μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ 

μεταβαίνουν ςτα εργαςτιρια, όπου εργαηόμενοι κατά ομάδεσ εκτελοφν εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ με ςτόχο τθν κατανόθςθ του ορκοφ κινθματικοφ προβλιματοσ. Μετά το πζρασ του 

εργαςτθρίου οι φοιτθτζσ,ςε μεταγενζςτερο χρόνο, ςυντάςςουν και παραδίδουν μία ζκκεςθ 

πεπραγμζνων.  

xii. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτιμε το αντίςτροφο κινθματικό 

πρόβλθμα ςε πραγματικά ρομπότ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου
*
. το μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ 

μεταβαίνουν ςτα εργαςτιρια, όπου εργαηόμενοι κατά ομάδεσ εκτελοφν εργαςτθριακζσ 

αςκιςεισ με ςτόχο τθν κατανόθςθ του αντίςτροφου κινθματικοφ προβλιματοσ. Μετά το πζρασ 

του εργαςτθρίου οι φοιτθτζσ, ςε μεταγενζςτερο χρόνο, ςυντάςςουν και παραδίδουν μία 

ζκκεςθ πεπραγμζνων.  

xiii. Επαναλθπτικζσ φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 
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κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αφομοίωςθ από το φοιτθτι των βαςικϊν εννοιϊν που 

διδάχτθκε κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. το μάκθμα αυτό λοιπόν, μετά από διάλογο με 

τουσ φοιτθτζσ που παρίςτανται και τθν επίλυςθ των αποριϊν τουσ, γίνεται επιλεκτικι 

επανάλθψθ εννοιϊν ςτισ οποίεσ παρουςιάςτθκε δυςκολία κατανόθςθσ, και κυρίωσ 

διδάςκονται αςκιςεισ επανάλθψθσ, που δεν ζχουν διδαχκεί κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Ζχοντασ περάςει από τον εργαςτθριακό πάγκο, ο φοιτθτισ πλζον είναι ςε κζςθ να 

αντιςτοιχίςει τθ κεωρία και τα μοντζλα που ζχει διδαχκεί με πραγματικά ςυςτιματα και να 

ζχει ζτςι ολοκλθρωμζνθ άποψθ για το μάκθμα τθσ Ρομποτικισ. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν 

και ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσ για απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςωemail ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

Όπου δεν είναι δυνατι θ μετάβαςθ ςτο εργαςτιριο, οι 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ υλοποιοφνται ςε πρόγραμμα 

προςομοίωςθσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 
 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτιριο 13 

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

10 

φνταξθ ζκκεςθσ 
πεπραγμζνων εργαςτθρίου 

5 

Αυτοτελισ μελζτθ 70 

φνολο Μακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το πζρασ 
του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ τεςςάρων 
ςυνικωσ αγνϊςτων αςκιςεων. Οι αςκιςεισ αυτζσ αφοροφν 
τθνεπίλυςθ προβλθμάτων κινθματικισ, δυναμικισ και 
ςχεδιαςμοφ τροχιάσ. Η αξία κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο 
των κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  
Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η εξζταςθ 
λαμβάνει χϊρα με ανοικτά βοθκιματα και δεν επιτρζπεται 
κανενόσ είδουσ μζςo επικοινωνίασ (π.χ. κινθτό τθλζφωνο). 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Δθμιτριοσ Εμίρθσ, Δθμιτριοσ Κουλουριϊτθσ, Ρομποτικι, Εκδόςεισ ζλκα 4Μ, Ακινα, 2006. 
 
- Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

International Journal of Robotics Research 
IEEE Transactions on Robotics 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΚΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΚΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚ ΔΚΟΚΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΚΠΕΔΟ 6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η03A ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
Ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΚΚΗ ΜΗΧΑΝΚΚΗ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

 
ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΘ ΠΕΡΚΟΧΗ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΚΚΗ 
ΑΓΓΛΚΚΗ ΓΚΑ ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

NAI 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME125/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι  

 Η κατανόθςθ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ των ζργων και δραςτθριοτιτων του 
Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ 

 Η ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ τθσ ρφπανςθσ γενικά ςτα περιβαλλοντικά μζςα (αζρασ, 
νερό, ζδαφοσ),  

 Η κατανόθςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, των πθγϊν και των 
επιδράςεων τθσ ρφπανςθσ, των μακροχρόνιων και μεγάλθσ κλίμακασ επιδράςεων 
τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτον πλανιτθ και των ςφγχρονων αντιρρυπαντικϊν 
τεχνολογιϊν.    

 Η εξοικείωςθ με τισ τεχνολογίεσ καταςτροφισ αερίων ρφπων και τισ τεχνολογίεσ 
απομάκρυνςθσ ςωματιδιακϊν ρφπων,  

 Η εξοικείωςθ με το χαρακτθριςμό, τθν ταξινόμθςθ και τθν ανάλυςθ 
επικινδυνότθτασ των επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων, με τθ διαχείριςθ 
ςτερεϊν αποβλιτων και το κεςμικό πλαίςιο και με τα κριτιρια επιλογισ χϊρων 
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υγειονομικισ ταφισ αποβλιτων 

 Η εςτίαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ περίπτωςθσ (π.χ. όξινθ απορροι μεταλλείων, 
ρφπανςθ περιβαλλοντικϊν μζςων από ςυγκεκριμζνουσ ρφπουσ, π.χ. βαρζα 
μζταλλα και PCBs, διαχείριςθ ειδικϊν κατθγοριϊν ςτερεϊν αποβλιτων, 
υποβάκμιςθ υπόγειου υδροφορζα, κτλ.)  

 Η ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ και τα εργαλεία τθσ Βιομθχανικισ Οικολογίασ και τθσ 
Κυκλικισ Οικονομίασ. 

 
Οι φοιτθτζσ ςτο τζλοσ του μακιματοσ κα πρζπει να γνωρίηουν και να κατανοοφν : 

 τισ ζννοιεσ τθσ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ ςε ατμόςφαιρα, υδάτινουσ αποδζκτεσ και 
ςτο ζδαφοσ και τθσ πρόλθψθσ τθσ ρφπανςθσ 

 τισ αρχζσ τθσ «endofpipe» αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ και τισ ιδιαιτερότθτεσ ςτθν 
επιλογι τεχνολογίασ ανάλογα με τθν περίπτωςθ 

 τθν απολφτωσ βαςικι περιβαλλοντικι νομοκεςία 

 τισ ιδιαιτερότθτεσ που ζχουν μελετθκεί ςε ςυγκεκριμζνεσ βιομθχανικζσ ι άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ 

 τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τα εργαλεία (π.χ. Ανάλυςθ Κφκλου Ζωισ) τθσ Βιομθχανικισ 
Οικολογίασ, 

 τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ & Διοίκθςθσ 

 
Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Με τθν επιτυχθ́ παρακολούκθςθ και ολοκλθ́ρωςθ́ του, το μάκθμα αποςκοπεί ςτο να ζχει αποκτιςει 
ο φοιτθτθ́σ τισ παρακάτωικανότθτεσ:  
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθδεδομζνων και πλθροφοριϊν, 
Αυτόνομθεργαςία 
Ομαδικι εργαςία 
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισςκζψθσ 
Αναλυτικι και ςυνκετικι ςκζψθ 
Κριτικι ςκζψθ 
Δθμιουργικότθτα 
Ευελιξία/Προςαρμοςτικότθτα 
Επίλυςθπροβλθμάτων 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ατμόςφαιρα, ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, οι ρυπογόνοι παράγοντεσ, πθγζσ και επιδράςεισ 
τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ,  
2. Σεχνολογίεσ καταςτροφισ και απομάκρυνςθσ αζριων και ςωματιδιακισ φφςθσ ρφπων, 
ςφγχρονεσ αντιρρυπαντικζσ τεχνολογίεσ.  
3. Νερό, θ περιβαλλοντικι διάςταςθ και θ ρφπανςθ υδάτινων πόρων 
4. Τγρά απόβλθτα, επεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων 
5. τερεά απόβλθτα, διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων 
6. Τγειονομικι ταφι, χϊροι υγειονομικισ ταφισ αποβλιτων, καταςκευι, περιβαλλοντικά 
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προβλιματα 
7. Βιομθχανικζσ μζκοδοι διαχείριςθσ απορριμμάτων 
8. Βιομθχανικά και επικίνδυνα απόβλθτα 
9. Ιεςμικό και νομοκετικό πλαίςιο 
10. Μελζτθ ειδικϊν περιπτϊςεων βιομθχανικισ ρφπανςθσ 
11. Ειςαγωγι ςτθ Βιομθχανικι Οικολογία 
12. Εργαλεία τθσ Βιομθχανικισ Οικολογίασ 
13. φγχρονθ διάςταςθ τθσ ρφπανςθσ ςε επίπεδο τεχνολογικό και κοινωνικό (βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ, κυκλικι οικονομία). 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ηλεκτρονικι επικοινωνία με φοιτθτζσ με χριςθ ΣΠΕ 
Τποςτιριξθ διδαςκαλίασ με χριςθ Η/Τ, βιντεοπροβολζα 
Πλατφόρμαeclass 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ 13 

Ατομικι / Ομαδικι 
εργαςία 

10 

Ατομικι 
μελζτθ/Προετοιμαςία 

63 

φνολο Μακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

Σελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Προφορικζσ εξετάςεισ (εφόςον απαιτείται ςε ειδικζσ 
περιπτϊςεισ) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ο
ΕΞΑΜΘΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 4 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

--- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

--- 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Θ διενζργεια τεχνικοοικονομικϊν αναλφςεων και θ αξιολόγθςθ επενδφςεων απαιτεί από τουσ 
προπτυχιακοφσ μθχανικοφσ τθν κατανόθςθ μοντζλων που διζπουν τισ ακολουκοφμενεσ διαδικαςίεσ 
αξιολόγθςθσ αλλά πρωτίςτωσ τθν κατανόθςθ των μθχανιςμϊν που διζπουν τθν ιςοδυναμία 
χρθματορροϊν και τουσ μθχανιςμοφσ χρονικισ αναγωγισ των αξιϊν. Επιπλζον οι φοιτθτζσ πρζπει 
να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν και να διαβάηουν το λογιςτικό κφκλωμα των επιχειριςεων, να 
διακρίνουν τισ μορφζσ των επιτοκίων και του τοκιςμοφ. Επιπλζον πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με 
μοντζλα διαχείριςθσ τθσ αβεβαιότθτασ που εγγενισ ςτισ μακροχρόνιεσ επενδυτικζσ αποφάςεισ. 

Με το πζρασ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να: 

 Να αντιλαμβάνονται τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τον προςδιοριςμό των ταμειακϊν ροϊν 
και να προςεγγίηουν τθ ςυγκρότθςθ τθσ χρθματορρισ των επενδφςεων κεφαλαίου. 

 Αντιλαμβάνονται τισ διάφορεσ μορφζσ του τοκιςμοφ (απλόσ τόκοσ και ανατοκιςμόσ). 

 Να υπολογίηουν τθν παροφςα και μελλοντικι αξία πλθρωμϊν ι και να τισ μετατρζπουν ςε 
πρόγραμμα ςτακεροφ φψουσ πλθρωμϊν (ράντεσ). 

 Διακρίνουν μορφζσ των επιτοκίων (ονομαςτικά, πραγματικά) και να εξοικειωκοφν με τθν 
ζννοια του πλθκωριςμοφ και τθν επίδραςι του ςτθν αξιολόγθςθ των επενδφςεων. 

 Τπολογίηουν το κόςτοσ ευκαιρίασ επζνδυςθσ που υλοποιείται από διαφορετικζσ πθγζσ 
χρθματοδότθςθσ και χρθματοδοτικϊν ςχθμάτων. 

 Χρθςιμοποιοφν εμπειρικά και χρθματοοικονομικά μοντζλα αξιολόγθςθσ επενδφςεων 

196
189



 

 

γνωρίηοντασ τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των μοντζλων. 

 Χρθςιμοποιοφν μοντζλα για τθν διαμόρφωςθ χαρτοφυλακίου επενδφςεων. 

 Διαμορφϊνουν μοντζλα για τθ διαχείριςθ τθσ αβεβαιότθτασ ςτθν αξιολόγθςθ επενδφςεων. 

 Να χρθςιμοποιοφν υπολογιςτικά φφλλα εργαςίασ για τθν υλοποίθςθ των αξιολογιςεων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

- Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
- Λιψθ αποφάςεων  
- Αυτόνομθ εργαςία  
- Ομαδικι εργαςία  
- Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
- Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θεωρία 

 Ιςοδυναμία χρθματορροϊν: Παροφςα Αξία, Μελλοντικισ Αξία και Ράντεσ πλθρωμϊν. 
Απλόσ τόκοσ, διακριτόσ και ςυνεχισ ανατοκιςμόσ, παροφςα αξία διθνεκοφσ ράντασ. 
Ονομαςτικά και πραγματικά επιτόκια. υναρτιςεισ υπολογιςτικϊν φφλλων εργαςίασ. 

 Κόςτοσ Κεφαλαίου και Χρθματορροζσ: Ελάχιςτο Ελκυςτικό Ποςοςτό Απόδοςθσ (MARR), 
Μζςο τακμιςμζνο Κόςτοσ Κεφαλαίου, Πλθκωριςμόσ.  

 Προςδιοριςμόσ ταμειακϊν ροϊν: Περιγραφι του λογιςτικοφ κυκλϊματοσ για τον 
υπολογιςμό των χρθματορροϊν επενδυτικϊν ςχεδίων. 

 Ανάπτυξθ και ανάλυςθ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν ωσ προσ το ςφνολο τθσ 
επζνδυςθσ ωσ προσ τα ίδια κεφάλαια. Ανάπτυξθ και ανάλυςθ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν 
ροϊν, με χριςθ υπολογιςτικϊν φφλλων εργαςίασ. 

 Εμπειρικά και Χρθματοοικονομικά Μοντζλα Αξιολόγθςθσ Επενδφςεων: Απόδοςθ τθσ 
Επζνδυςθσ, Περίοδοσ Αποπλθρωμισ Επενδεδυμζνων Κεφαλαίων (PBP), Προεξοφλθμζνθ 
Περίοδοσ Αποπλθρωμισ Επενδεδυμζνων Κεφαλαίων (DPBP), Κακαρι Παροφςα Αξία (NPV), 
Εςωτερικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ (IRR), Σροποποιθμζνοσ Εςωτερικόσ Βακμόσ Απόδοςθσ 
(ΜΙRR), αναλφςεισ Οφζλουσ-Κόςτουσ. Αξιολόγθςθ με τθ βοικεια υπολογιςτικϊν φφλλων 
εργαςίασ.  

 Επιλογι και ταξινόμθςθ επενδφςεων: Κατθγοριοποίθςθ επενδυτικϊν προτάςεων. 
Αξιολόγθςθ αμοιβαίωσ αποκλειόμενων επενδφςεων.  

 υγκρότθςθ χαρτοφυλακίου επενδφςεων με περιοριςμό ςτον διακζςιμο προχπολογιςμό 
με τθ χριςθ μοντζλων μακθματικοφ προγραμματιςμοφ. Μοντελοποίθςθ προβλθμάτων και 
επίλυςθ με χριςθ υπολογιςτικϊν φφλλων εργαςίασ. 

 Ανάλυςθ νεκροφ ςθμείου. Προςδιοριςμόσ νεκροφ ςθμείου δραςτθριότθτασ, με ςυμμετοχι 
τθσ φορολογίασ, με εξαςφάλιςθ ελάχιςτου ποςοςτοφ κερδοφορίασ. 

 Διαχείριςθ τθσ αβεβαιότθτασ: Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ και ‘what-if’αναλφςεισ. Διαχείριςθ τθσ 
αβεβαιότθτασ με προςομοίωςθ (MCS: Monte Carlo Simulation). Μοντελοποίθςθ 
προβλθμάτων και επίλυςθ με χριςθ υπολογιςτικϊν φφλλων εργαςίασ. 

Αςκήςεισ Πράξησ 
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 Μελζτεσ Περίπτωςθσ 1: Θ περίπτωςθ των αιολικϊν πάρκων. 

 Μελζτεσ Περίπτωςθσ 2: Θ περίπτωςθ των φωτοβολταϊκϊν πάρκων 

 Εκπόνθςθ φοιτθτικϊν εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσe-class. 

 Εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι των φοιτθτϊν μζςω 
email. 

 Χριςθ λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων εργαςίασ και 
εκμάκθςθ ςχετικϊν ςυναρτιςεων. 

 Γνωςτοποίθςθ διαςτθμάτων ςε εβδομαδιαίο επίπεδο 
επαφισ με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκήςεισ Πράξησ 26 

Αυτοτελήσ μελζτη 73 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
πιςτωτική μονάδα) 

125 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
I. υγγραφή και Παρουςίαςη Ομαδικήσ Εργαςίασ 

(100%) που περιλαμβάνει: 

- Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε κατάλλθλο λογιςμικό.Οι 
φοιτθτζσ αξιολογοφνται βάςει τθσ ορκότθτασ και τθσ 
πλθρότθτασ των απαντιςεων/εργαςιϊν τουσ κακϊσ 
και βάςει τθσ παρουςίαςθσ των ςχετικϊν 
αποτελεςμάτων. 

- Τλοποίθςθ υπολογιςτικϊν μοντζλων ςε περιβάλλον 
φφλλων εργαςίασ ςε ςυγκεκριμζνα προβλιματα.  

 
Σα κριτιρια τθσ αξιολόγθςθσ αφοροφν ςτθν κατανόθςθ 
των μεκόδων και των μοντζλων που ζχουν εφαρμόςει 
κατά τθν εκπόνθςθ του κζματοσ τουσ 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βαςικά υγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Τίτλοσ Εκδότησ 

978-960-562-027-1 

Κ. Αραβϊςθσ, 

Ακ. Καρμπζρθσ,  

Αν. ωτιρχοσ 

2012 
Τεχνικοοικονομικι 

Αξιολόγθςθ 

Επενδφςεων 

Νομικι 

Βιβλιοκικθ 
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978-0132775427 C.S. Park 2012 Fundamentals of 

Engineering Economics 
Pearson 

Πρόςθετα ςυγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Τίτλοσ Εκδότησ 

978-0262027281 Simon Benninga 2014 Financial Modeling MIT Press 

0-521-52098-3 
Neil Seitz,  

Mitch Ellison,  
2002 

Capital Budgetin: 

Financial Appraisal of 

Investment Projects 

Cambridge 

University 

Press 

 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 

1θ διάλεξθ Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ. Χρθματορροζσ, κόςτοσ ευκαιριϊν κεφαλαίου, τόκοσ, τοκιςμόσ, 
ανεξόφλθτο κεφάλαιο.  

2θ διάλεξθ Σο λογιςτικό κφκλωμα και ο υπολογιςμόσ των χρθματορροϊν των επενδυτικϊν 
προγραμμάτων. Ειςροζσ, εκροζσ, ακακάριςτα κζρδθ, αποςβζςεισ και φορολογία. 

3θ διάλεξθ Ιςοδυναμία Χρθματορροϊν: Απλόσ τόκοσ και ανατοκιςμόσ. Παροφςα και μελλοντικι 
αξία πλθρωμισ. Παροφςα και μελλοντικι αξία ιςόποςων διαδοχικϊν πλθρωμϊν. 
Τπολογιςμόσ ιςοδφναμων αξιϊν τυχαίων περιπτϊςεων. Τπολογιςμόσ του 
ανεξόφλθτου κεφαλαίου δανειακισ ςφμβαςθσ.  Επίλυςθ παραδειγμάτων ςε 
υπολογιςτικά φφλλα εργαςίασ. 

 Επιτόκια και κόςτοσ ευκαιριϊν: Ονομαςτικά και πραγματικά επιτόκια. Ελάχιςτο 
ποςοςτό απόδοςθσ επζνδυςθσ (ΜΑRR). Κόςτοσ κεφαλαίου ςε χρθματοδοτικό μίγμα, 
ςτακμιςμζνο μζςο κόςτοσ κεφαλαίου (WACC).  

4θ διάλεξθ Πλθκωριςμόσ: Ονομαςτικά και τρζχοντα επιτόκια και ταμειακζσ ροζσ. 
5θ διάλεξθ Εμπειρικά μοντζλα αξιολόγθςθσ επζνδυςθσ: Θ μζκοδοσ τθσ μζςθσ απόδοςθσ και θ 

περίοδοσ αποπλθρωμισ των επενδεδυμζνων κεφαλαίων (PBP). Πλεονεκτιματα και 
μειονεκτιματα με χριςθ ενδεικτικϊν παραδειγμάτων. Επίλυςθ παραδειγμάτων ςε 
υπολογιςτικά φφλλα εργαςίασ. 

6θ διάλεξθ Χρθματοοικονομικά μοντζλα αξιολόγθςθσ επζνδυςθσ Ι: Θ μζκοδοσ τθσ Κακαρισ 
Παροφςασ Αξίασ (NPV), θ μζκοδοσ του Εςωτερικοφ Βακμοφ Απόδοςθσ (IRR). Κριτικι 
παρουςίαςθ των δφο μεκόδων. Επίλυςθ παραδειγμάτων ςε υπολογιςτικά φφλλα 
εργαςίασ. 

7θ διάλεξθ Χρθματοοικονομικά μοντζλα αξιολόγθςθσ επζνδυςθσ ΙΙ: Θ μζκοδοσ του 
Σροποποιθμζνου Εςωτερικοφ Βακμοφ Απόδοςθσ (ΜIRR). Αναλφςεισ και λόγοι 
Οφζλουσ Κόςτουσ (B/C), Θ Προεξοφλθμζνθ Περίοδοσ Αποπλθρωμισ Επενδεδυμζνων 
Κεφαλαίων (DPBP). φνοψθ και ςυγκριτικι παρουςίαςθ των μεκόδων. Επίλυςθ 
παραδειγμάτων ςε υπολογιςτικά φφλλα εργαςίασ. 

8θ διάλεξθ Αξιολόγθςθ αμοιβαία αποκλειόμενων επενδφςεων με τθν ίδια ι διαφορετικι 
ωφζλιμθ ηωι. Αυξθτικι ανάλυςθ.   

9θ διάλεξθ Αναλφςεισ Νεκροφ-θμείου. Διαμόρφωςθ χαρτοφυλακίου επενδφςεων 
10θ διάλεξθ Διαχείριςθ τθσ αβεβαιότθτασ: Αναλφςεισ ευαιςκθςίασ, Αναλφςεισ «What-If»και 

προςομοίωςθ. Θ ζννοα τθσ αναμενόμενθσ Κακαρισ Παροφςασ Αξίασ. 
11θ διάλεξθ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ Ι 
12θ διάλεξθ Μελζτθ περίπτωςθσ Ι: Αιολικό πάρκο 
13θ διάλεξθ Μελζτθ περίπτωςθσ ΙΙ: Φωτοβολταϊκόσ τακμόσ 

 
θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει 
μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο 
μάκθμα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η15Ν ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

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 Ασκήσεις Πράξης 5 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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME106/ 

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 εισαγωγή του σπουδαστή στην ανάλυση διαδεδομένων συστημάτων 
μετάδοσης κίνησης όπως είναι οι ιμάντες (επίπεδοι και τραπεζοειδείς), οι οδοντωτοί τροχοί (ευθείς 
και ατέρμονας κοχλίας-κορώνα) και οι αλυσίδες. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου ο σπουδαστής θα 
εξοικειωθεί με τον σχεδιασμό και την ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων αποκτώντας γνώσεις 
γύρω από την δυναμική τους, την αντοχή, τις διαδικασίες κατασκευής και συντήρησης τους κλπ.  
Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή του υποψήφιου Μηχανικού στον σχεδιασμό, μελέτη και ανάλυση 
κοινών συστημάτων μετάδοσης κίνησης που συναντώνται σε μια βιομηχανική εγκατάσταση καθώς 
και των επιμέρους τμημάτων τους και στην απόκτηση δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν στην 
κατανόηση άλλων επιστημονικών περιοχών της ειδικότητας του Μηχανικού Παραγωγής όπως λ.χ. 
στην Ρομποτική, στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου κλπ. 

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 στο φυσικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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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  

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. 

 Προσέγγιση λογικής και διανοητικής τεκμηρίωσης απέναντι στη μάθηση. 

 Ικανότητες προγραμματισμού του προσωπικού φόρτου εργασίας. 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση ορθών επιχειρημάτων 
(σε εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις). 

 Ικανότητα πρόκλησης και δημιουργίας νέων ιδεών. 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εβδομάδα  Θέμα διάλεξης 

 1η: Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης κίνησης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

 2η: Ιμάντες- Μετάδοση κίνησης με ιμάντες, είδη και υλικά κατασκευής, δυνάμεις στην κίνηση 

με ιμάντες, διολίσθηση και σχέση μετάδοσης 

 3η : Ιμάντες- τάσεις, υπολογισμοί και επιλογή ιμάντων 

 4η : Ιμάντες- επίπεδοι ιμάντες 

 5η : Ιμάντες- τραπεζοειδείς ιμάντες 

 6η : Αλυσοκίνηση-Είδη αλυσίδων, αλυσοτροχοί, διατάξεις 

 7η : Αλυσοκίνηση-Λίπανση, συντήρηση, υπολογισμοί αλυσίδων 

 8η : Συνδυαστικό θέμα Επίλυση εφαρμοσμένου μηχανολογικού προβλήματος με χρήση 

ιμάντων και αλυσίδων και εύρεση επιμέρους στοιχείων 

 9η : Οδοντωτοί τροχοί- Χαρακτηριστικά μεγέθη, νόμος οδόντωσης, Μεγέθη επαφών, είδη 

οδοντώσεων, βλάβες οδόντων, Λίπανση, Συντήρηση, Υλικά και Διαμόρφωση 

 10η : Οδοντωτοί τροχοί- Οδοντωτοί τροχοί με ευθείς (παράλληλους) οδόντες, Χρήση, 

Δυνάμεις, Κύρια Στοιχεία, Υπολογισμοί και εκλογή σχέσης μετάδοσης, βαθμός απόδοσης, 

Δυνάμεις σε συνεργαζόμενα έδρανα 

 11η : Οδοντωτοί τροχοί- Ατέρμονας κοχλίας-τροχός (κορώνα), Χρήση, Δυνάμεις, Κύρια 

Στοιχεία, Υπολογισμοί και εκλογή σχέσης μετάδοσης, έλεγχοι σε υπερθέρμανση και βέλος 

κάμψης, Δυνάμεις σε συνεργαζόμενα έδρανα 

 12η : Συνδυαστικό θέμα Επίλυση εφαρμοσμένου μηχανολογικού προβλήματος με χρήση 

τροχών, και ιμάντων/αλυσίδων και εύρεση επιμέρους στοιχείων 

 13η : Επαναληπτικό θέμα: Επίλυση εφαρμοσμένου μηχανολογικού προβλήματος με χρήση 

στοιχείων μηχανών και συστημάτων μετάδοσης κίνησης 

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 Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία και 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  26 

Ασκήσεις  
Προετοιμασία Ασκήσεων 
Εργαστήρια Πράξης 
Προετοιμασία Εργαστηρίων 
Εστιάζουν στη μελέτη ασκήσεων 
πράξης και μελέτης περιπτώσεων 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

13 
17 
26 
18 

Αυτοτελής μελέτη (Θέμα) 25 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 
 

 

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. 

Διαμορφωτική 

I. Γραπτή εξέταση πρόοδος (20%) (9η εβδομάδα) 

περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

επίλυσης προβλημάτων 

II. Γραπτή εξέταση περιόδου (50%) περιλαμβάνει 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυσης 

προβλημάτων 

III. Συγγραφή και Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (θέμα)  

(30%) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας έχουν ως εξής: 
1. Κριτήρια αξιολόγησης περιεχομένου γραπτής 

εργασίας (ατομικής):  

 Διερεύνηση πληροφοριών σε βάθος 

 Χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας  

 Κατάλληλη δομή, ροή λόγου και ορθή χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 

 Αξιόπιστη ανάλυση του αντικειμένου 

 Κριτική σκέψη και συζήτηση 

 Επαρκής κάλυψη του θέματος 
 
2. Κριτήρια αξιολόγησης παρουσίασης γραπτής εργασίας 

(ατομικής): 

 Οργάνωση της παρουσίασης  

 Επαγγελματισμός στην παρουσίαση  

 Χρήση σχημάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ.  

 Ικανότητες επικοινωνίας με το ακροατήριο 

 Ακριβής τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
παρουσίασης 

 Τρόπος αντιμετώπισης των ερωτήσεων από το 
ακροατήριο 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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1. Στοιχεία Μηχανών, Τόμος Ι και ΙΙ, Χ. Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-174-2 

2. Design of machine elements, M.F. Spotts, T.H. Shoup, Prentice Hall, ISBN 013726167-5 

3. Στοιχεία Μηχανών Τόμος 1,2, G. Niemann, Εκδόσεις Φούντας, ISBN 960-330-473-5 

4. Στοιχεία Μηχανών Τόμος 1,2, Γραικούσης Ρ, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, ID 0013116 

 

Προτεινόμενοι Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι με χρήσιμες πληροφορίες 

1. http://www.eevl.ac.uk/vts/mechanical/index.html 

2. http://staffhome.ecm.uwa.edu.au/~00052817/DANotes/ 

3. http://www.etbx.com/ 

4. http://www.efunda.com/designstandards/design_home.cfm 

5. http://www.ecs.umass.edu/mie/labs/mda/dlib/machine/machine.html 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η14Ν ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

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 

 4 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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

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 

Στα πλαίσια του μαθήματος επιχειρείται μια εισαγωγή στις αρχές και τις μεθοδολογίες των 

τεχνολογιών της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης (ασαφή συστήματα, 

νευρωνικά δίκτυα, βαθιά μάθηση και εξελικτικοί αλγόριθμοι) καθώς και η κατανόηση-εξοικείωση με 

τα εργαλεία ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών. 

Οι μαθησιακοί στόχοι: 

1. Αντίληψη και διάκριση βασικών εννοιών, κλάδων,  μεθόδων, λειτουργιών και εφαρμογών 

της φυσικής/τεχνητής και υπολογιστικής νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης 

2. Αναγνωρίζει την φύση και το περιεχόμενο των προβλημάτων  και τις προσεγγίσεις 

αντιμετώπισης που παρέχει η ΥΝ και η Μηχανική Μάθηση 
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3. Να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τη λειτουργία και τις εφαρμογές των νευρωνικών 

δικτύων 

4. Να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τη λειτουργία και τις εφαρμογές εξελικτικών 

αλγορίθμων 

5. Να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τη λειτουργία και τις εφαρμογές της ασαφούς λογικής 

και των ασαφών συστημάτων 

6. Να αναζητά, να μελετά και να συνθέτει άρθρα από την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία 

γύρω από ένα επιστημονικό/τεχνικό πρόβλημα. Να διαχειρίζεται ορθά τις βιβλιογραφικές 

αναφορές. 

7. Να αναλύει το πρόβλημα και να συνθέτει τη λύση 

8. Να χρησιμοποιεί (προγραμματίζει) εξειδικευμένο λογισμικό για  ανάπτυξη σχετικών 

εφαρμογών 

9. Να συντάσσει τεχνικές αναφορές (report) και να παρουσιάζει την εργασία του 

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 

Στα πλαίσια του μαθήματος και της διδασκαλίας καλλιεργούνται γενικές ικανότητες και 

δεξιότητες που αφορούν: 

 Αυτόνομη εργασία ή Ομαδική εργασία : εκπόνηση λογισμικού, συγγραφή αναφορών 

και παρουσίαση 

 Ανάλυση προβλήματος και αναζήτηση/σχεδιασμός ολοκληρωμένης τεχνικής λύσεως 

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

απαραίτητων τεχνολογιών  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Λήψη αποφάσεων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή, θεμελίωση, επιστημολογία και ιστορική επισκόπηση της φυσικής, τεχνητής 

και υπολογιστικής νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης: state of the art, 

σύγχρονες τάσεις, θεωρητικές - επιστημονικές και τεχνολογικές – πρακτικές 

προσεγγίσεις και εφαρμογές. 

2. Εισαγωγή στην ασαφή λογική – άλγεβρα, γλωσσικές μεταβλητές, πράξεις και 

αριθμητική ασαφών συνόλων. Ασαφείς τελεστές, σχέσεις και ασαφείς κανόνες. 

Ασαφής συμπερασμός 
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3. Ασαφή έμπειρα συστήματα. Σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων ασαφών 

συστημάτων με το FIS. Εφαρμογές -Παραδείγματα στην μοντελοποίηση, έλεγχο και 

πρόβλεψη συστημάτων. 

4. Εφαρμογές στην αναγνώριση προτύπων και λήψη αποφάσεων. Διάγνωση βλαβών, 

ιατρική διάγνωση, ανίχνευση επιθέσεων, εκτίμηση κινδύνων. 

5. Εισαγωγή στον εξελικτικό υπολογισμό (Evolutionary Computation). Εξελικτικές 

στρατηγικές και γενετικοί αλγόριθμοι. Γενετικοί και εξελικτικοί τελεστές.  

6. Βελτιστοποίηση με εξελικτικές τεχνικές. Ανάπτυξη εξελικτικών – προσαρμοστικών 

συστημάτων και εφαρμογές. Αυτό-προσαρμογή. 

7. Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα. Είδη και τύποι νευρώνων, νευρωνικών 

αρχιτεκτονικών και δικτύων. Διαδικασίες και πρότυπα εκμάθησης, Εφαρμογές ΤΝΔ. 

8. Εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων. Αλγόριθμοι, μεθοδολογίες, εφαρμογές και 

παραδείγματα. Perceptron, Πολυστρωματικά perceptrons (MLPs), ο αλγόριθμος 

εκπαίδευσης back-propagation 

9. Συναρτήσεις σφάλματος, Συναρτήσεις ενεργοποίησης, Ο κανόνας καθόδου κλίσης. 

Υπερπροσαρμογή, περιορισμός ενεργοποίησης, Τεχνικές βέλτιστης εκπαίδευσης. 

10. Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές, Συνέλιξη, Επίπεδα συγκέντρωσης, 

Υπερπαράμετροι ΣΝΔ, Αύξηση δεδομένων εκπαίδευσης. 

11. Μεταφορά μάθησης, Αρχικοποίηση Παραμέτρων, Πάγωμα παραμέτρων και Τελικό 

Επίπεδο. 

12. Αυτο-κωδικοποιητές. Αναδρομικά Νευρωνικά Δίκτυα. Ανταγωνιστικά Δίκτυα. 

13. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων. Σύνοψη - ανακεφαλαίωση 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Το μάθημα διδάσκεται πρόσωπο με πρόσωπο και 

συγκεκριμένα μέσω διαλέξεων πρόσωπο με πρόσωπο 

(4 ώρες/βδομάδα)   

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται με τη βοήθεια - 

χρήση διαφανειών όπου χρειάζεται και 

προγραμμάτων (λογισμικού) ανάπτυξης εφαρμογών. 

Επίσης,  κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι δυνατή 

η πρόσβαση στο διαδίκτυο, όταν γίνεται αναφορά σε 

διάφορους ιστότοπους/εφαρμογές ή κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσίαση του σχετικού 

περιεχομένου. Χρησιμοποιείται το e-Class ενώ και η 

επικοινωνία εκτός μαθήματος με τους φοιτητές, 

γίνεται μέσω e-Class, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με 

δια ζώσης συνάντηση. 

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 – Ασκήσεις - 
Εργαστήριο 

52 

   

Αυτοτελής μελέτη – 
ανάπτυξη εργασίας 

73 
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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 125 
 

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. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνει χώρα μέσω της 

ανάληψης (ατομικά ή σε ολιγομελείς ομάδες), 

εκπόνησης και παρουσίασης εργασίας εξαμήνου 

(project) που συνίσταται σε μελέτη επιστημονικών 

άρθρων (επίλυσης ενός προβλήματος με τεχνικές ΥΝ 

και ΜΜ και ανάπτυξη ενός σχετικού συστήματος 

λογισμικού εφαρμογής.  Στη διάρκεια της 

παρουσίασης της εργασίας, γίνονται γενικές 

ερωτήσεις κατανόησης και γνώσης περί των σχετικών 

μεθοδολογιών της ΥΝ και ΜΜ αλλά και ειδικές πάνω 

στο αντικείμενο της εργασίας. Η βαθμολογία 

προκύπτει από την αξιολόγηση των παραδοτέων της 

εργασίας  και την προφορική εξέταση. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η κατανόηση του 

εύρους και της εμβάθυνσης στη σχετική προβληματική 

με βάση την σχετική διδασκαλία και βιβλιογραφία, η 

πληρότητα, η ανάλυση και η σαφήνεια της 

προσέγγισης, της γραπτής αναφοράς, της 

παρουσίασης  και της επιχειρηματολογίας των 

απαντήσεων, η ωριμότητα της σκέψης, η δυνατότητα 

κριτικής ανάλυσης, αντίληψης καθώς και αναλυτικής 

και επαγωγικής σκέψης και του δημιουργικού 

συλλογισμού. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Επιλογές Συγγραμμάτων Μαθήματος από σύστημα Εύδοξος: 

1.  [κωδ. Ευδόξου 68372685]: Υπολογιστική Νοημοσύνη και Εφαρμογές, Ιωάννης 

Μπούταλης, Γεώργιος Συρακούλης. 

2. [κωδ. Ευδόξου 13257027]: Μοντέρνες Ευρετικές Μέθοδοι για την Επίλυση 

Προβλημάτων, Michalewich Z., Fogel D.  

3.  [κωδ. Ευδόξου 9743]: ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, 3η ΕΚΔΟΣΗ, S. 

Haykin, Παπασωτηρίου, 2010, Αθήνα.  

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, Κωνσταντίνος Διαμαντάρας, Δημήτρης Μπότσης, 

Κλειδάριθμος, 2019, Αθήνα 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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 Applied Soft Computing 

 Machine Learning 

 Expert Systems with Applications 

 International Journal of Fuzzy Systems 

 Neural Networks 

 Soft Computing 

 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence  

 IEEE Transactions on Cybernetics 

 IEEE Transactions on Fuzzy Systems 

 IEEE Transactions on Neural Networks 

 IEEE Transactions on Evolutionary Computation 

 IEEE Magazine on Computational Intelligence 

 Neurocomputing 

 Applied Mathematics and Computation 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΕΤΣΟΔΤΝΑΜΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και αςκιςεισ πράξθσ 4 6 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Ρευςτομθχανικι, Εφαρμοςμζνθ Θερμοδυναμικι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME270/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Αντικείμενο του Μακιματοσ Ρευςτοδυναμικζσ Μθχανζσ, είναι θ παρουςίαςθ τθσ χρθςιμότθτασ, του 
τρόπου λειτουργίασ και θ ςθμαντικότθτα των Ρευςτοδυναμικϊν Μθχανϊν ςε πλικοσ διεργαςιϊν 
που αφοροφν τον Μθχανικό. Δίνεται ζμφαςθ ςτα βαςικά ςτοιχεία/εξαρτιματα από τα οποία 
αποτελοφνται οι ΡευςτοδυναμικζσΜθχανζσ αλλά και ςυνολικά θ ςυμπεριφορά τουσ ςε ζνα δίκτυο 
ροισ είτε μεμονωμζνα είτε ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ. Γίνεται επίςθσ παρουςίαςθ τθσ χριςθσ 
Τπολογιςτικισ Ρευςτομθχανικισ για τθ μελζτθ/ςχεδίαςθ των Ρευςτοδυναμικϊν Μθχανϊν. 

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν: 

 Σι είναι οι Ρευςτοδυναμικζσ Μθχανζσ, ποια θ ςθμαςία τθσ ςε ςυςτιματα παραγωγισ 
και διεργαςιϊν 

 Ποια είναι τα βαςικά μζρθ των Ρευςτοδυναμικϊν Μθχανϊν, ποια είναι τα βαςικά 
προβλιματά τουσ και πωσ βελτιςτοποιείται θ απόδοςι τουσ ςε ζνα δίκτυο ροισ. 

 θμαντικζσ μεκοδολογίεσ και εργαλεία για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται 
με τισ Ρευςτοδυναμικζσ Μθχανζσ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ κα ζχει εφοδιαςτεί με 
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κεμελιϊδεισ γνϊςεισ ϊςτε να μπορεί να μελετιςει, να αναπτφξει περεταίρω και να επιλφςει 
πρακτικά προβλιματα που ςυναντϊνται ςτισ Ρευςτοδυναμικζσ Μθχανζσ. 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων κερμοδυναμικισ 
 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα που αφοροφν προβλιματα 

Ρευςτοδυναμικϊν Μθχανϊν 
 Εφαρμογι τθσ λθφκείςασ γνϊςθσ ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ δικτφων ροισ 
 Αυτόνομθ εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ομαδικότθτασ και ςυνεργατικότθτασ ςτθν επίλυςθ ςφνκετων 
προβλθμάτων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

Η διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι, εννοιολογικό πλαίςιο του μακιματοσ, επιςκόπθςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

Παραδείγματα Ρευςτοδυναμικϊν μθχανϊν και ςθμαντικότθτά τουσ ςε πλικοσ εφαρμογϊν ςτθν 

περιοχι του Μθχανικοφ. 

2. Τπενκφμιςθ βαςικϊν εννοιϊν τθν Μθχανικισ Ρευςτϊν, ροι ρευςτϊν εντόσ 

ΡευςτοδυναμικϊνΜθχανϊν. Είδθ ροϊν, κινθματικι των ρευςτϊν, εξίςωςθ Bernoulli και Euler, αρχι 

διατιρθςθσ τθσ μάηασ και τθσ ορμισ, ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ τυρβϊδουσ ροισ.  

3. τοιχεία δικτφων ροισ, ροι αςυμπίεςτων ρευςτϊν ςε αγωγοφσ. Εξίςωςθ ενζργειασ και γραμμι, 

κφριεσ γραμμικζσ και δευτερεφουςεσ απϊλειεσ ροισ, διάγραμμα Moody και ςυνδυαςμοί αγωγϊν. 

φνδεςθ Ρευςτοδυναμικϊν μθχανϊν ςε δίκτυα ροισ. 

4. Παρουςίαςθ των διαφορικϊν εξιςϊςεων ορμισ και ενζργειασ, εξιςϊςεισ Navier-Stokes. Βαςικά 

ςτοιχεία Τπολογιςτικισ Ρευςτομθχανικισ και θ χριςθ τθσ ωσ εργαλείο ςτθ μελζτθ του πεδίου ροισ 

ςτισ Ρευςτοδυναμικζσ Μθχανζσ. 

5. Ειςαγωγι ςτθ κεωρία αεροτομϊν, τυπικι διαμόρφωςθ πτερυγίου (αεροτομϊν), γενικά 

χαρακτθριςτικά αεροτομϊν. Γωνία προςβολισ, κατανομι ταχυτιτων ςε πτερφγια (αεροτομζσ), 

προςδιοριςμόσ ςυντελεςτϊν άντωςθσ, αντίςταςθσ και κατανομισ πιζςεων. Εκροι δινϊν ςτον 

απόρρου πτερυγίων και αεροτομϊν. 

6. Κφρια μζρθ και βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ υδροςτροβίλων, υδροςτρόβιλοι δράςεωσ και 

αντιδράςεων (Pelton, Francis, Kaplan). Τδροςτρόβιλοι αξονικισ και μικτισ ροισ, χαρακτθριςτικά 

διαγράμματα υδροςτροβίλων. 

7. Αντλίεσ αξονικισ και μικτισ (ακτινικισ) ροισ, κφρια μζρθ και βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ. Απϊλεια 

ενζργειασ και απόδοςθ λειτουργίασ αντλιϊν. Χαρακτθριςτικά διαγράμματα αντλιϊν. 

8. Οριςμόσ του τριγϊνου ταχυτιτων, ςχεδίαςθ τριγϊνου ταχυτιτων Ρευςτοδυναμικϊν Μθχανϊν, 

ςχετικι και απόλυτθ ταχφτθτα, απόδοςθ λειτουργίασ και υπολογιςμόσ απωλειϊν ενζργειασ. 

9. Χαρακτθριςτικά διαγράμματα αντλθτικοφ ςυςτιματοσ, παράλλθλθ και ςε ςειρά ςφνδεςθ αντλιϊν, 

χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ, υδραυλικό πλιγμα. 
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10. πθλαίωςθ ςτισ ΡευςτοδυναμικζσΜθχανζσ. Απαιτοφμενο και διακζςιμο φψοσ αναρρόφθςθσ. 

Διαδικαςία επιλογισ ΡευςτοδυναμικϊνΜθχανϊν, βαςικζσ αρχζσ ομοιότθτασ και ειδικι ταχφτθτα. 

11. τοιχεία κερμοδυναμικισ, κερμοδυναμικι των κφκλων ρευςτοδυναμικϊν μθχανϊν 

(αεριοςτροβίλων, αερομθχανϊν). Διαγράμματα κερμοκραςίασ εντροπίασ και θ ςθμαντικότθτά τουσ, 

λόγοσ πιζςεων και προςδιοριςμόσ βζλτιςτου βακμοφ απόδοςθσ.   

12. Τπολογιςμόσ του πεδίου ροισ γφρω από πτερφγια και αεροτομζσ με τθ χριςθ Τπολογιςτικισ 

Ρευςτομθχανικισ. φνδεςθ των κατανομϊν πιζςεων και ταχυτιτων με τθν απόδοςθ και το ζργο 

εναλλαγισ ςτο δρομζα των Ρευςτοδυναμικϊν Μθχανϊν. Βελτιςτοποίθςθ ςχεδίαςθσ πτερυγίων ςτισ 

Ρευςτοδυναμικζσ Μθχανζσ βάςει του ςχθματιηόμενου πεδίου ροισ.  

13. Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ, ςφνοψθ και παρουςίαςθ ςφνκετων προβλθμάτων υπολογιςμοφ τθσ 

λειτουργίασ των Ρευςτοδυναμικϊν Μθχανϊν. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 13 

Αυτοτελισ Μελζτθ 98 

φνολο Μακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 Σελικι γραπτι εξζταςθ 100%.  

 Δίνεται μια προαιρετικι ατομικι εργαςία κατά τθ 
διάρκεια του εξαμινου θ οποία εξετάηεται ατομικά 
και είναι βοθκθτικι ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ 
βακμολογίασ. 

 Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 
εξζταςθ πραγματοποιείται με όλα τα βοθκιματα 
ανοιχτά και τθ χριςθ επιςτθμονικισ 
αρικμομθχανισ 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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1.χεδιαςμόσ τροβιλομθχανϊν και Αεριοςτροβίλων Τψθλισ Απόδοςθσ, Wilson David, 
KorakianitisTheodosios, ΕΚΔΟΕΙΑ. ΣΖΙΟΛΑ&ΤΙΟΙΑ.Ε. 

2. Τδροδυναμικζσ μθχανζσ αντλίεσ υδροςτρόβιλοι - Τδροδυναμικζσ μεταδόςεισ (αςκιςεισ - 
παραδείγματα), Παπαντϊνθσ Δ., Εκδότθσ: ΣΟΣΡΑ ΑΝ ΑΘΑΝΑΙΟ 

3. ΡΕΤΣΟΔΤΝΑΜΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ, ΔΗΜΗΣΡΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ, Εκδότθσ: Φ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ & ΙΑ ΟΕ 

4. ΡΕΤΣΟΔΤΝΑΜΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ: τροβιλομθχανζσ - Τδροδυναμικζσ Μθχανζσ, Απόςτολοσ 
Πολυηάκθσ, Εκδότθσ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΟΛΤΖΑΚΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Επιςτθμονικισ περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME291/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Αντικείμενο τθσ Διαχείριςθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ (ΕΑ) είναι θ μελζτθ όλων των παραγόντων και 
των αλλθλεπιδράςεων αυτϊν που κακορίηουν το αν ο τελικόσ πελάτθσ κα παραλάβει το ηθτοφμενο 
αγακό ι υπθρεςία ςτο ηθτοφμενο τόπο και χρόνο, αλλά και ςτθν επικυμθτι ποςότθτα και τιμι.  

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει: 

 Σι είναι θ Διαχείριςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ, ποια θ ςθμαςία τθσ όςον αφορά τισ 
επιδόςεισ μίασ επιχείρθςθσ και ποιοσ ο ρόλοσ τθσ ςτο ςφγχρονο επιχειρθματικό 
περιβάλλον. 

 Ποια είναι τα αντικείμενα που απαρτίηουν τον πυρινα τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ και 
ποια είναι τα κυριότερα προβλιματα που ςυναντϊνται ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο. 

 θμαντικζσ μεκοδολογίεσ και εργαλεία για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται 
με τθ Διαχείριςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ. 

 Μία ςειρά από μελζτεσ περίπτωςθσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ κριτικισ 
ςκζψθσ ςε αυτό το γνωςτικό αντικείμενο. 

Γενικζς Ικανότητες 
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Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων ςχεδιαςμοφ δικτφου εφοδιαςμοφ, μεταφορϊν κλπ. 
 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1. Ειςαγωγι – επιςκόπθςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου 

2. Δομι τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και λιψθ αποφάςεων – ςτάδια τθσ ΕΑ, 

πλεόναςμα ΕΑ/καταναλωτι, ςχεδιαςμόσ/προγραμματιςμόσ/λειτουργία τθσ ΕΑ, 

διαδικαςίεσ ςτθν ΕΑ (κυκλικι κεϊρθςθ/κεϊρθςθ ςυςτιματοσ ϊκθςθσ και ζλξθσ) 

3. Μετρικζσ απόδοςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ–χρθματοοικονομικοί δείκτεσ, 

λειτουργικοί/επιχειρθςιακοί δείκτεσ, δείκτεσ ςχετικοί με τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν 

4. τρατθγικι εφοδιαςτικισ αλυςίδασ – ςτρατθγικι επιχείρθςθσ και ςτρατθγικι ΕΑ, 

εφοδιαςτικι αλυςίδα χαμθλοφ κόςτουσ/ςυνεχοφσ ροισ/γριγορθ/ευζλικτθ/μαηικισ 

εξατομίκευςθσ  

5. χεδιαμόσ δικτφου εφοδιαςμοφ – ο ρόλοσ τθσ διανομισ ςτθν ΕΑ, παράγοντεσ που 

λαμβάνονται υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό του δικτφου εφοδιαςμοφ, βαςικζσ τοπολογίεσ 

δικτφων διανομισ, ςυγκριτικι αξιολόγθςθ 

6. Μοντζλα βελτιςτοποίθςθσ δικτφων διανομισ – μακθματικι προτυποποίθςθ, 

προβλιματα μεταφοράσ, προβλιματα μεταφόρτωςθσ, γενικευμζνα προβλιματα 

ςχεδιαςμοφ δικτφου διανομισ 

7. Μεταφορζσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα – ο ρόλοσ των μεταφορϊν ςτθν ΕΑ, 

εμπλεκόμενα μζρθ, κυριότερα μζςα μεταφοράσ, θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, 

χαρακτθριςτικά μζςων μεταφοράσ και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ 

8. Μοντζλα βελτιςτοποίθςθσ μεταφορϊν Ι – Δυναμικόσ Προγραμματιςμόσ, 

ςτοιχειϊδθ προβλιματα ελάχιςτθσ διαδρομισ, προβλιματα με ςτοχαςτικοφσ 

χρόνουσ 

9. Μοντζλα βελτιςτοποίθςθσ μεταφορϊν ΙΙ – γενικευμζνα προβλιματα ελάχιςτθσ 

διαδρομισ, προβλιματα δρομολόγθςθσ οχθμάτων/περιπλανϊμενου πωλθτι 

10. Αποκζματα και αποκικευςθ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα – διαχείριςθ αποκικθσ, 

ζλεγχοσ αποκεμάτων, ςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ αποκεμάτων 

11. Μοντζλα βελτιςτοποίθςθσ φόρτωςθσ και ςυςκευαςίασ – προβλιματα ςακιδίου 

(knapsackproblems), γενικευμζνα προβλιματα ςυςκευαςίασ 

12. Ειδικζσ κατθγορίεσ ΕΑ – μθ κερδοςκοπικζσ, υπθρεςιϊν, κυκλικζσ, αντίςτροφεσ   

13. Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ και ςφνοψθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο  (Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα και 

αςκιςεισ εφαρμογϊν ςτο εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ 
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Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

powerpoint, πλατφόρμα αςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 

 Αξιοποίθςθ πακζτων λογιςμικοφ 
βελτιςτοποίθςθσ 

 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτιρια 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 98 

ύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 

 Σελικι γραπι εξζταςθ 100% 

 Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 
εξζταςθ πραγματοποιείται χωρίσ βοθκιματα 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
S. Chopra, P. Meindl, (2015), Διοίκθςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ, Εκδόςεισ Σηιόλα 
D.J. Bowersox, D.J. Closs, M.B. Cooper, J.C. Bowersox (2016), Logistics: Εφοδιαςτικι και Διοίκθςθ 
Δικτφων Διανομισ, BrokenHillPublishersLtd. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ07 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 
9ο

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 6 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME240/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Οι ζννοιεσ, τα ςυςτιματα και τα εργαλεία διαχείριςθσ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ και 

επιχειρθματικότθτασ είναι ςτο επίκεντρο τθσ τρζχουςασ οικονομικισ αλλά και ακαδθμαϊκισ ηωισ 

διεκνϊσ ενϊ θ αναγκαιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και εξοικείωςθσ των μθχανικϊν ςτα ςχετικά ηθτιματα 

αποτελεί αδιριτθ προτεραιότθτα. Τπό αυτό το πρίςμα, το εν λόγω μάκθμα αποςκοπεί ςτθν 

ςφαιρικι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτουσ κφριουσ επιςτθμονικοφσ άξονεσ και 

προβλθματικζσ που ςυνκζτουν το πολφ-επίπεδο, πολυςχιδζσ και διεπιςτθμονικό αυτό γνωςτικό 

αντικείμενο.  
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ΜΕ το πζρασ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να : 

1. αντιλαμβάνονται και να διακρίνουν το περιεχόμενο και τισ βαςικζσζννοιεσ, αρχζσ, λειτουργίεσ και 

διαδικαςίεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ (entrepreneurship), τθσ τεχνολογίασ (technology), τθσ ζρευνασ 

και ανάπτυξθσ (R&D), τθσ επιςτιμθσ (science) και τθσ καινοτομίασ (innovation) 

2. να γνωρίηουν τουσ μθχανιςμοφσ, τισ πτυχζσ και τα φαινόμενα εμφάνιςθσ και ανάπτυξθσ τθσ 

δθμιουργικότθτασ, τθσ γνϊςθσ, τθσ ανακάλυψθσ και τθσ εφεφρεςθσ και πωσ αυτά οδθγοφνταιμζςω 

τθσ καινοτομίασ ςτθν επιχειρθματικότθτακαι ςτο οικονομικό/κοινωνικό ςφςτθμα 

3. να γνωρίηουν και να διακρίνουν τα είδθ τθσ καινοτομίασ με βάςθ τα διάφορα κριτιρια 

ταξινόμθςθσ τθσ (φφςθ, πθγι, διαδικαςία, κ.λ.π.) 

4.να κατανοοφν τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ R&D, κακϊσ και εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ 

κατοχφρωςθσ ευρεςιτεχνιϊν και το ευρφτερο ςφςτθμα βιομθχανικισ - διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ. 

5. να κατανοοφντθν λειτουργία των επιχειριςεων ςτισ διεκνοποιθμζνεσ αγορζσ κακϊσ και τθσ 

επίδραςθσ τθσ καινοτομίασ ςε αυτιν, μζςω τθσ ςχεδίαςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν, των 

προθγμζνων ςυςτθμάτων παραγωγισ και εφοδιαςτικισ, του μάρκετινγκ, τθσ τεχνολογικισ 

μόχλευςθσ, τθσ προςτικζμενθσ αξίασ και τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ. 

6. Εξοικείωςθ με τουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ και παράγοντεσ τθσ τεχνολογικισ πρόβλεψθσ, μοντζλα 

διάχυςθσ και αποδοχισ νζων τεχνολογιϊν και προϊόντων – ανάπτυξθ ικανοτιτων εφαρμογισ 

μοντζλων διαςποράσ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ και καινοτομιϊν, 

7. να γνωρίηουν τουσ τρόπουσ και τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ καινοτομίασ - καινοτομικϊν 

ςυςτθμάτων είτε ςε επίπεδο προϊόντοσ/υπθρεςίασ, επιχείρθςθσ ι/και κλάδου 

8. να είναι ςε κζςθ να ςυμμετάςχουν ςτθν ανάπτυξθ νζων επιχειρθματικϊν εγχειρθμάτων κακϊσ 
ςτθν εκπόνθςθ οικονομικό-τεχνικϊν μελετϊν και επιχειρθματικϊν ςχεδίων 

 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

τα πλαίςια του μακιματοσ και τθσ διδαςκαλίασ καλλιεργοφνται γενικζσ ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ που αφοροφν: 

 Σθν προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Λιψθ αποφάςεων 

 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολφ-πολιτιςμικότθτα  

 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι – επιςκόπθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

2. Ειςαγωγι και διεξοδικι ανάλυςθ των εννοιϊν τθσ καινοτομίασ ςτθν ανκρϊπινθ 

ιςτορία, ςτθν τεχνολογία, τζχνθ, κοινωνίακαι επιςτιμθ.Η ςθμαςία και το περιεχόμενο 

τθσ ζρευνασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν ανάπτυξθ. 

3. Η ςχζςθ τθσ καινοτομίασ με τθν επιχειρθματικότθτα και οι επιπτϊςεισ ςτθν 

ανταγωνιςτικότθτα και ςτθν οικονομία.Διαςτάςεισ και άξονεσ καινοτομίασ. 

4. Προζλευςθ και τυπολογία καινοτομίασ.Είδθ, περιεχόμενο, φφςθ και διαδικαςίεσ. 

Ανάλυςθ παραδειγμάτων. Μζροσ Ι 

5. Προζλευςθ και τυπολογία καινοτομίασ.Είδθ, περιεχόμενο, φφςθ και διαδικαςίεσ. 

Ανάλυςθ παραδειγμάτων. Μζροσ ΙΙ 

6. Δείκτεσ και ςυςτιματα μζτρθςθσ – αποτίμθςθσ καινοτομίασ. 

7. Σεχνολογικι επιχειρθματικότθτα, αναγνϊριςθ επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν και 

κατάρτιςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων και οικονομικοτεχνικϊν μελετϊν. Τλοποίθςθ νζων 

επιχειρθματικϊν εγχειρθμάτων. 

8. Πνευματικά – Διανοθτικά δικαιϊματα και Βιομθχανικι Ιδιοκτθςία. Πατζντεσ. 

9. Διοίκθςθ καινοτομίασ και γνϊςθσ, οργανωςιακι μάκθςθ και διαρκισ καινοτομικότθτα 

- δθμιουργικότθτα. 

10. Επιχειρθματικά μοντζλα. Κοινωνικι και πράςινθ καινοτομία και επιχειρθματικότθτα. 

Εταιρικι επιχειρθματικότθτα. 

11. Σεχνολογικι πρόβλεψθ και μοντζλα διάχυςθσ νζων τεχνολογιϊν, καινοτομιϊν και 

προϊόντων. 

12. Σο ελλθνικό ςφςτθμα καινοτομίασ και θ διεκνισ κατάςταςθ και εμπειρία. 

Περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ. 

13. φνοψθ - ανακεφαλαίωςθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σο μάκθμα διδάςκεται πρόςωπο με πρόςωπο και 

ςυγκεκριμζνα μζςω διαλζξεων πρόςωπο με πρόςωπο 

(4 ϊρεσ/βδομάδα)   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Οι διαλζξεισ του μακιματοσ γίνονται με τθ βοικεια - 

χριςθ διαφανειϊν. Επίςθσ,  κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, 

όταν γίνεται αναφορά ςε διάφορουσ ιςτότοπουσ ι 

κρίνεται απαραίτθτθ θ παρουςίαςθ του ςχετικοφ 

περιεχομζνου. Χρθςιμοποιείται το e-Class για τθν 

ανάρτθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (ςε θλεκτρονικι 
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μορφι), κακϊσ και για ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ 

των φοιτθτϊν. Η επικοινωνία εκτόσ μακιματοσ με 

τουσ φοιτθτζσ, γίνεται μζςω e-Class, 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ι με δια ηϊςθσ 

ςυνάντθςθ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ – Αςκιςεισ - 
Εργαςτιριο 

52 

  

Αυτοτελισ μελζτθ 98 

  

φνολο Μακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν λαμβάνει χϊρα μζςω τθσ 

τελικισ εξζταςθσ που ςυνίςταται ςε:  

Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων  (100%). 

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι θ κατανόθςθ του 

εφρουσ και τθσ εμβάκυνςθσ τθσ ςχετικισ 

προβλθματικισ με βάςθ τθν ςχετικι διδαςκαλία και 

βιβλιογραφία, θ πλθρότθτα, θ ανάλυςθ και θ 

ςαφινεια τθσ επιχειρθματολογίασ των απαντιςεων, θ 

ωριμότθτα τθσ ςκζψθσ, θ δυνατότθτα κριτικισ 

ανάλυςθσ, αντίλθψθσ κακϊσ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

και δθμιουργικοφ ςυλλογιςμοφ. 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Επιλογζσ υγγραμμάτων Μακιματοσ από ςφςτθμα Εφδοξοσ: 

1. *κωδ. Ευδόξου 59382654+: Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα, Bessant J. -Tidd J., 

Κουλουριϊτθσ Δθμιτρθσ (επιμ.)   

2. *κωδ. Ευδόξου 68389614]: τρατθγικι Διοίκθςθ Καινοτομίασ, Tidd J. - Bessant J.    

3. *κωδ. Ευδόξου 59391294+: Η τρατθγικι Διοίκθςθ τθσ Σεχνολογικισ Καινοτομίασ, 

Schilling A. Melissa  

4. *κωδ. Ευδόξου 68373077+: Ανάπτυξθ Επιχειρθματικϊν Τποδειγμάτων, Osterwalder 

Alexander, Pigneur Yves  

5. [κωδ. Ευδόξου 41957143]: TECHNOLOGY VENTURES: FROM IDEA TO ENTERPRISE, 

BYERS  
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- υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Journal of Business Venturing 

 Research Policy 

 Journal of Product Innovation Management 

 Technovation 

 International Journal of Operations and Production Management 

 Technological Forecasting and Social Change 

 Journal of Knowledge Management 

 European Journal of Innovation Management 

 Creativity and Innovation Management 

 Journal of High Technology Management Research 

 Industry and Innovation 

 Journal of Organizational Change Management 

 Innovation: Management, Policy and Practice 

 Journal of Science and Technology Policy Management 

 R and D Management 

 International Entrepreneurship and Management Journal 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΝΟΗΣΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 6 6 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME283/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία των βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ ανκρϊπινθσ 
νόθςθσ και τθσ ςχεδίαςθσ, ανάπτυξθσ και αξιολόγθςθσ διαδραςτικϊν προϊόντων και 
ςυςτθμάτων Η/Τ. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Γνωρίηουν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ και χαρακτθριςτικά τθσ ανκρϊπινθσ νόθςθσ 

 Γνωρίηουν τισ βαςικζσ ςχεδιαςτικζσ αρχζσ και μεκόδουσ τθσ ςχεδίαςθσ, ανάπτυξθσ και 
αξιολόγθςθσ διαδραςτικϊν προϊόντων και ςυςτθμάτων ανκρϊπου-υπολογιςτι. 

 Εφαρμόηουν μεκόδουσ χρθςτοκεντρικισ ζρευνασ. 

 Εφαρμόηουν μεκόδουσ ςχεδίαςθσ και πρωτοτυποποίθςθσ διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων. 

 Εφαρμόηουν μεκόδουσ εμπειρικισ αξιολόγθςθσ διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων 
 
Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Βαςικζσ λειτουργίεσ και χαρακτθριςτικά τθσ ανκρϊπινθσ νόθςθσ 

2. Βαςικζσ αρχζσ διαδραςτικϊν ςυςτθµάτων ανκρϊπου-υπολογιςτι 

3. Βαςικζσ ζννοιεσ ανάπτυξθσ διαδραςτικϊν ςυςτθµάτων 

4. Κφκλοι ανάδραςθσ 

5. Άμεςοσ χειριςμόσ και αόρατεσ διεπιφάνειεσ 

6. Ανκρϊπινεσ ικανότθτεσ 

7. Αρχζσ ςχεδιαςμοφ και ευρετικοί κανόνεσ 

8. Ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ εργαςιϊν 

9. Ζρευνα και αναηιτθςθ 

10. Ειςαγωγι ςτα νοθτικά μοντζλα και αναπαραςτάςεισ 

11. χεδιαςμόσ διαδραςτικϊν ςυςτθµάτων 

12. Αξιολόγθςθ διαδραςτικϊν ςυςτθµάτων 

13. Παρουςίαςθ εργαςιϊν 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ πράξθσ 39 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

22 

Εκπόνθςθ project 
ομαδικοφ 

50 

φνολο Μακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

χεδιαςτικι εργαςία (100%) 

 

Ή Σελικι Εξζταςθ (100%) 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Κουτςαμπάςθσ, Π. Αλλθλεπίδραςθ Ανκρϊπου-Τπολογιςτι: Αρχζσ, Μζκοδοι και 

Παραδείγματα, 2011. 

2. Μαρμαράσ, Ν. και Δ. Νακαναιλ, Ειςαγωγι ςτθν Εργονομία, 2016 

3. αμαρτηι τ., Ειςαγωγι ςτισ Γνωςτικζσ Λειτουργίεσ, 1995 

4. Kahneman, D., κζψθ, Αργι και Γριγορθ, 2014 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ H12 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME295/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα αποτελεί ςθμαντικό υπόβακρο για τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ 
και Διοίκθςθσ κακϊσ περιλαμβάνει αντικείμενα ςχετικά με τθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο 
αποκεμάτων αϋ και βϋ υλϊν, τελικϊν και ενδιάμεςων προϊόντων, ανταλλακτικϊν και 
λειτουργικϊν υλικϊν κλπ. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

 Κατανοεί το ρόλο και θ ςθμαςία του Ελζγχου Αποκεμάτων κακϊσ και τα γνωςτικά 
αντικείμενα/προβλιματα που απαρτίηουν τον πυρινα αυτοφ 

 Κατανοεί ςθμαντικζσ μεκοδολογίεσ επίλυςθσ και επιςτθμονικά ερωτιματα ςτον τομζα 
του Ελζγχου Αποκεμάτων 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ 
και επίλυςθσ προβλθμάτων ελζγχου αποκεμάτων 

 Χριςθ κεωρίασ για τθν επίλυςθ ςχετικϊν ντετερμινιςτικϊν και ςτοχαςτικϊν 
προβλθμάτων 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε ςυναφι κζματα 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι – επιςκόπθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

2. Οριςμοί και ζννοιεσ, είδθ και κόςτθ αποκεμάτων, λιψθ αποφάςεων, αντικειμενικζσ 

ςυναρτιςεισ 

3. Ποςοτικζσ μζκοδοι προβλζψεων ηιτθςθσ Ι 

4. Ποςοτικζσ μζκοδοι προβλζψεων ηιτθςθσ ΙΙ 

5. Αιτιοκρατικά μοντζλα ελζγχου αποκεμάτων Ι 

6. Αιτιοκρατικά μοντζλα ελζγχου αποκεμάτων ΙΙ 

7. Προχωρθμζνα αιτιοκρατικά προβλιματα και τεχνικζσ επίλυςθσ 

8. τοχαςτικά μοντζλα ελζγχου αποκεμάτων Ι 

9. τοχαςτικά μοντζλα ελζγχου αποκεμάτων ΙΙ 

10. Προχωρθμζνα ςτοχαςτικά προβλιματα και τεχνικζσ επίλυςθσ 

11. Πολιτικζσ και μεκοδολογικά πλαίςια ελζγχου αποκεμάτων 

12. Σεχνολογίεσ πλθροφορικισ ςτον ζλεγχο αποκεμάτων  

13. Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ και ςφνοψθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 73 

φνολο Μακιματοσ 125 
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εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 Σελικι γραπι εξζταςθ (100% τθσ βακμολογίασ 
του μακιματοσ) 

 Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 

εξζταςθ πραγματοποιείται χωρίσ βοθκιματα 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Α. Ξανκόπουλοσ, Δ. Κουλουριϊτθσ, 2019, Διοίκθςθ Παραγωγισ και Επιχειρθςιακϊν 

Λειτουργιϊν, Εκδόςεισ Σηιόλα 

 R. Jacobs, 2011, Διοίκθςθ Λειτουργιϊν και Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ, 

BrokenHillPublishersLtd.  
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ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ 

ΕΡΓΑΙΑ 
 

Ο βακμόσ διπλώματοσ υπολογίηεται ωσ ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ που 

ο απόφοιτοσ πζτυχε κατά τθν εξζταςι του ςτα μακιματα του 

προγράμματοσ ςπουδών ςτακμιςμζνοσ κατά πζντε ζκτα (5/6) και 

ακροιηόμενοσ με τον ςτακμιςμζνο κατά ζνα ζκτο (1/6) βακμό που 

πζτυχε κατά τθν εξζταςθ τθσ διπλωματικισ του εργαςίασ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 10
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Βιβλιογραφικι ζρευνα, μελζτθ ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 
εργαςιϊν, ανάπτυξθ μεκοδολογίασ/προςζγγιςθσ εξεταηόμενου 
κζματοσ, ανάλυςθ και επεξεργαςία αποτελεςμάτων εργαςίασ, 
ςφνταξθ κειμζνου 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ περιοχισ, εμβάκυνςθσ/εμπζδωςθσ γνϊςεων, 
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Για τθ διλωςθ τθσ ΔΕ ο/θ φοιτθτισ/-τρια κα πρζπει να ζχει 
ζωσ δζκα (10) μακιματα για πτυχίο 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

pme.duth.gr/undergraduate/διπλωματικι 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

H διπλωματικι εργαςία (ΔΕ) είναι μια επιςτθμονικι-τεχνικι εργαςία υψθλοφ επιπζδου που εκπονεί 
ο/θ υποψιφιοσ/α μθχανικόσ κατά το τελευταίο εξάμθνο των ςπουδϊν του/τθσ, με ςκοπό τθν 
ολοκλιρωςθ αυτϊν και τθν απόκτθςθ του διπλϊματοσ του Σμιματοσ Μθχανικϊν Παραγωγισ & 
Διοίκθςθσ.  
Αποτελεί μία οδό μάκθςθσ διαφορετικι από αυτιν με τθν οποία ο/θ φοιτθτισ/-τρια εξοικειϊκθκε 
ςτα προθγοφμενα εξάμθνα, μζςω των μακθμάτων.  
Με τθν περάτωςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ο/θ φοιτθτισ/-τρια: 

 Ζχει ςυςτθματοποιιςει και ολοκλθρϊςει τθνεξειδικευμζνθ γνϊςθ που παρζχει το Σμιμα 
Μθχανικϊν Παραγωγισ και Διοίκθςθσ, μζςω των μακθμάτων του προγράμματοσ ςπουδϊν 

 Ζχει εκπαιδευτεί, υπό τθν κακοδιγθςθ του επιβλζποντα, ςτθν κατά το δυνατόν πιο 
ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ ενόσ επί μζρουσ επιςτθμονικοφ προβλιματοσ κάνοντασ 
ςυνδυαςτικι χριςθ των προπτυχιακϊν του/τθσ γνϊςεων 
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 Ζχει ζρκει ςε επαφι με τθ διεκνι βιβλιογραφία, ζχει εμπλακεί άμεςα ςτθν ερευνθτικι 
διαδικαςία και του/τθσ ζχει δοκεί θ δυνατότθτα να αναπτφξει δικζσ του/τθσ πρωτοβουλίεσ 

 Ζχει ςυντάξει το πρϊτο του/τθσεκτεταμζνο τεχνικό και επιςτθμονικό πόνθμα, ωσ 
μζλλων/ουςα Μθχανικόσ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ ςφμφωνα με μια επιςτθμονικι 
μεκοδολογία 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σο περιεχόμενο τθσ ΔΕ ςχετίηεται με το γνωςτικό αντικείμενο του εκάςτοτε εξεταηόμενου κζματοσ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο ι/και εξ’ αποςτάςεωσ 

ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ φοιτθτι/-τριασ με τον 

επιβλζποντα κακθγθτι 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Αξιοποίθςθ θλεκτρονικϊνβιβλιογραφικϊν βάςεων 
δεδομζνων, χριςθ emailκαι SkypeforBusinessγια 
επικοινωνία φοιτθτι/-τριασ και επιβλζποντα  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 
 
 
 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
ςυμβουλευτικζσ 
ςυναντιςεισ/φροντιςτιρια με τον 
επιβλζποντα, εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), ςυγγραφι εργαςίασ 

750 (25 ϊρεσ 
φόρτου εργαςίασ 

ανά πιςτωτικι 
μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 Η διαδικαςία και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ ΔΕ 
αναλφονται ςτισ ενότθτεσ 3 και 4 του Κανονιςμοφ 
Εκπόνθςθσ Διπλωματικϊν Εργαςιϊν του Σμιματοσ 
Μθχανικϊν Παραγωγισ και Διοίκθςθσ ΔΠΘ 

 Ο Κανονιςμόσ Εκπόνθςθσ Διπλωματικϊν Εργαςιϊν 
του Σμιματοσ Μθχανικϊν Παραγωγισ και 
Διοίκθςθσ ΔΠΘ είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα 
αυτοφ και ςυγκεκριμζνα ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ: 
pme.duth.gr/undergraduate/διπλωματικι 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κακορίηεται από το γνωςτικό αντικείμενο του εκάςτοτε εξεταηόμενου κζματοσ. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

• ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 
ΣΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ4Ε EΞAMHNO ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ 
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 3 3  
ΣΤΠΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ    

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 
--- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME238/  

 

 

• ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
• Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

• Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

• Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο Θεσξία Γξάθσλ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα 

ζηηο/ζηνπο θνηηήηξηεο/θνηηεηέο λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο  ηνπο ώζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα, 

- Γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο δηαδηθαζίεο κνξθνπνίεζεο πξνβιεκάησλ ηεο 

επηζηήκεο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηηο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ησλ Γξάθσλ, πνπ αθνξνύλ πξνβιήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνύ ηεο γξακκήο παξαγσγήο ζηελ βηνκεραλία.  

- Γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο κνξθνπνίεζεο ησλ 

γξάθσλ, ησλ γξαθεκάησλ θαζώο θαη ησλ ηζνκνξθηζκώλ  ηνπο.  
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- Σπλδπάδνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο Γξακκηθήο Άιγεβξαο θαη ηεο Θεσξίαο ησλ 

Πηλάθσλ, κε ηηο κεζόδνπο Αλαπαξάζηαζε Γξάθσλ (πίλαθαο γεηηλίαζεο, πίλαθαο 

πξνζπηώζεσλ, ιίζηεο αθκώλ).  

 

-  Δθαξκόδνπλ βαζηθέο Πξάμεηο κε Γξάθνπο (έλσζε –ηνκή – άζξνηζκα δαθηπιίνπ 

–ζπγθεξαζκόο - ζπκπιήξσκα – αληαιιαγή αθκώλ – άζξνηζκα γξάθσλ) θαη 

εθαξκόδνπλ ηηο ηδηόηεηέο ηνπο. 

 

- Γλσξίδνπλ εηδηθέο θαηεγνξίεο Γξάθσλ (Πιήξεο, Σπκπιεξσκαηηθόο,Υπνγξάθνο, 

Γηκεξήο, Πνιπκεξήο). 

 

- Δθαξκόδνπλ θαηάιιεινπο Αιγόξηζκνπο πξνζδηνξηζκνύ βέιηηζησλ δηαδξνκώλ 

(κνλνπάηηα – θύθινη).  

 

- Σπλδπάδνπλ θαη εθαξκόδνπλ ηελ ζεσξία ησλ Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ 

κειάηε εηδηθώλ Γξάθσλ (Γέλδξα-Οξηζκνί, ζεσξήκαηα, ηδηόηεηεο, παξαδείγκαηα- 

Γηαηεηαγκέλα Γέλδξα, Γπαδηθά Γέλδξα, Γηάζρηζε Γέλδξνπ,  Δπηθαιύπηνληα 

Γέλδξα. Αλαπαξάζηαζε ησλ δηαθξηηώλ δνκώλ ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν κε 

δελδξηθέο δνκέο θαη παξαδείγκαηα δελδξηθώλ δνκώλ). 

 

-  Δθαξκόδνπλ ηελ Δπηπεδόηεηα θαη ηνλ Φξσκαηηζκό ησλ Γξάθσλ (Αιγόξηζκνο 

Φξσκαηηζκνύ). 

 

-  Δθαξκόδνπλ ηνπο Γξάθνπο θαη ηα Γξαθήκαηα ζηε Βηνκεραληθή Παξαγσγή 

(παξαγσγηθή δηαδηθαζία – αιιεινπρία εξγαζηώλ – ειαρηζηνπνίεζε ζπλνιηθνύ 

ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο θιπ). 

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο Θεσξία Γξάθσλ παξέρεη ζηελ/ζηνλ 

θνηηήηξηα/θνηηεηή ηε δπλαηόηεηα: 

- λα νξγαλώλεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γλώζε πνπ απνθηά ζηελ επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ηεο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο 

- λα θαηαλνεί θαη λα ζπλνςίδεη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζηνπο αληίζηνηρνπο 

εθαξκνζκέλνπο καζεκαηηθνύο ηνκείο. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
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Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
Διαιςκθτικι και ενορατικι άποψθ μακθματικϊν εννοιϊν και μεκόδων 

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Κύξηνο ζθνπόο απηνύ ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηελ/ηνλ θνηηήηξηα/θνηηεηή 

κε ηα θαηάιιεια καζεκαηηθά εξγαιεία γηα λα κπνξέζεη λα κνληεινπνηήζεη θαη λα 

επηιύζεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη 

Γηνίθεζεο θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ αθνξνύλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη 

ηελ δηνίθεζε ηεο παξαγσγήο. Ταπηόρξνλα, πξνζθέξεη ζηελ/ζηνλ θνηηήηξηα/θνηηεηή 

ην θαηάιιειν Σύζηεκα κνληεινπνίεζεο πξνβιεκάησλ ζηελ Βηνκεραληθή 

Παξαγσγή πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

Σηα πξώηα ζηάδηα νη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο επαλεπηζθέπηνληαη κέξνο ηεο ύιεο ηεο 

Γξακκηθήο Άιγεβξαο, ηεο Θεσξίαο ησλ Πηλάθσλ θαη ησλ Γηαθξηηώλ καζεκαηηθώλ. 

Σηε ζπλέρεηα ε/ν θνηηήηξηα/θνηηεηήο εμνηθεηώλεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

Μνληεινπνίεζεο θαη ησλ θαλόλσλ πνπ ηελ δηέπνπλ, ζηα Πξνβιήκαηα ηεο 

Παξαγσγήο. Αθνινπζεί κία αλαιπηηθή κειέηε ηεο έλλνηαο ηνπ γξάθνπ (έλσζε –

ηνκή – άζξνηζκα δαθηπιίνπ –ζπγθεξαζκόο - ζπκπιήξσκα – αληαιιαγή αθκώλ – 

άζξνηζκα γξάθσλ) θαη εθαξκόδνπλ ηηο ηδηόηεηέο ηνπο.  Γλσξίδνπλ εηδηθέο 

θαηεγνξίεο Γξάθσλ (Πιήξεο, Σπκπιεξσκαηηθόο,Υπνγξάθνο, Γηκεξήο, Πνιπκεξήο) 

θαη εθαξκόδνπλ θαηάιιεινπο Αιγόξηζκνπο πξνζδηνξηζκνύ βέιηηζησλ δηαδξνκώλ 

(κνλνπάηηα – θύθινη).  

 Σπλδπάδνπλ θαη εθαξκόδνπλ ηελ ζεσξία ησλ Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ κειάηε 

εηδηθώλ Γξάθσλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ Δπηπεδόηεηα θαη ηνλ Φξσκαηηζκό ησλ 

Γξάθσλ (Αιγόξηζκνο Φξσκαηηζκνύ). Δμεηάδνπλ εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ησλ 

Γξάθσλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γξακκήο παξαγσγήο, ζηελ αιιεινπρία ησλ 

εξγαζηώλ, ζηελ  ειαρηζηνπνίεζε ζπλνιηθνύ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο θιπ). 

 

πξώηε εθαξκνγή ηνπ ηξόπνπ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο ζην 

επίπεδν (γξαθηθή κέζνδνο). Αθνινπζεί κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ κεζόδσλ 

Βειηηζηνπνίεζεο (Αιγόξηζκνο Simplex, Μέζνδνο ηνπ κεγάινπ Μ, Μέζνδνο ησλ δύν 

θάζεσλ) ζε πξνβιήκαηα κε ε-πιήζνο κεηαβιεηώλ απόθαζεο θαη κηαο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο (Μνλνθξηηήξηα Γξακκηθά Πξνβιήκαηα). Δπηιύνληαη 

γξακκηθά πξνβιήκαηα κε ηελ ρξήζε ηνπ Excel, ηνπ εξγαιείνπ Δπίιπζε θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ε Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο ζηελ εμαγόκελε ιύζε ηνπ Γξακκηθνύ 

Πξνβιήκαηνο (Απάληεζε, Αλάιπζε επαηζζεζίαο, Όξηα). Σρεδηάδνληαη ηα Γπηθά 

Πξνβιήκαηα ησλ αξρηθώλ γξακκηθώλ Πξνβιεκάησλ  (ζρέζεηο πξσηεύνληνο θαη 

δπηθνύ πξνβιήκαηνο) θαη κειεηώληαη νη νηθνλνκηθέο ηνπο εξκελείεο.  

 

Γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ: 
(α) Θεωρία Γράφων  
 

• ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο  

(Διαλζξεισ (δια ηϊςθσ) ςτο αμφικζατρο και εφαρμογι τθσ 

αντίςτοιχθσ κεωρίασ με φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ).   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

τισ διαλζξεισ των μακθμάτων κακϊσ και ςτισ 
φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ χρθςιμοποιοφνται: 
α) Λογιςμικά παρουςίαςθσ (τφπου powerpoint) 
β) Διαφάνειεσ προβολισ  
c) Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ e-class 
Επιπλζον, οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ χρθςιμοποιοφν εργαλεία 
αυτοματιςμοφ γραφείου, φυλλομετρθτζσ ιςτοφ 
(webbrowser) κακϊσ και e-reader και ψθφιακά βιβλία, 
μελετοφν τισ θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ του μακιματοσ 
(διδακτικό υλικό) που είναι αναρτθμζνεσ  ςτο ψθφιακό 
αποκετιριο  
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME238 
Η επικοινωνία γίνεται δια ηϊςθσ κατά τθν διάρκεια των 

διαλζξεων, δια ηϊςθσ ςτο γραφείο του κακθγθτι και μεςω e-

mails. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί 
ςτα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  26 

Φροντιςτθριακζσ 
Αςκιςεισ   

13 

Εξετάςεισ 2 

Ατομικι Μελζτθ 34 

φνολο φόρτου 
μαθήματοσ 

75 

 

 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 
1θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του γράφου. Περιλθπτικι Ιςτορία τθσ Θεωρίασ 

των Γράφων. Βαςικζσ ζννοιεσ και μακθματικοί οριςμοί. τοιχειϊδεισ 
Προτάςεισ. 

2θ διάλεξθ Βακμοί κορυφϊν Γράφου. Εκφυλιςμόσ και πυκνότθτα. Γραφικι 
ακολουκία και Αλγόρικμοσ Γραφικισ ακολουκίασ. Καταςκευι Γράφου 
(δοςμζνθσ Γραφικισ Ακολουκίασ). 

3θ διάλεξθ Αναπαράςταςθ Γράφων (πίνακασ γειτνίαςθσ, πίνακασ προςπτϊςεων, 
λίςτεσ ακμϊν). Πράξεισ με Γράφουσ και ιδιότθτεσ Γράφων (ζνωςθ – 
τομι – άκροιςμα δακτυλίου –ςυγκεραςμόσ - ςυμπλιρωμα – ανταλλαγι 
ακμϊν – άκροιςμα γράφων). 

4θ διάλεξθ Ιςομορφιςμοί Γράφων. Αυτομορφιςμοί Γράφων. 
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5θ διάλεξθ Ειδικοί (βαςικοί) Γράφοι. Πλιρθσ Γράφοσ, υμπλθρωματικόσ Γράφοσ,Τπογράφοσ, 
Διμερισ Γράφοσ (Πολυμερισ Γράφοσ). 

6θ διάλεξθ Κατευκυνόμενοι Γράφοι. Εφαρμογζσ Κατευκυνόμενων Γράφων. 
7θ διάλεξθ υνεκτικότθτα (κεϊρθμα του Menger). k-ςυνεκτικοί Τπογράφοι. 
8θ διάλεξθ Διαπεραςιμότθτα. Διαδρομζσ, μονοπάτια, κφκλοι . Θεωριματα Hamilton 

(Διαδρομζσ – μονοπάτια – κφκλοι). Θεωριματα Euler (Διαδρομζσ – 
μονοπάτια – κφκλοι). Αλγόρικμοι διαδρομϊν. 

9θ διάλεξθ Δζνδρα (Οριςμοί, κεωριματα, ιδιότθτεσ, παραδείγματα). Διατεταγμζνα 
Δζνδρα, Δυαδικά Δζνδρα. 

10θ διάλεξθ Διάςχιςθ Δζνδρου. Επικαλφπτοντα Δζνδρα. Αναπαράςταςθ των 
διακριτϊν δομϊν ςτον πραγματικό κόςμο με δενδρικζσ δομζσ και 
παραδείγματα δενδρικϊν δομϊν. 

11θ διάλεξθ Επιπεδότθτα. Επίπεδοι και Επιπεδικοί Γράφοι . Θεϊρθμα Euler – τφποσ 
Euler. τερεά πολφεδρα. Θεϊρθμα του Kuratowski. Θεωρία Ελαςςόνων 
Γράφων. 

12θ διάλεξθ Χρωματιςμόσ Γράφων Βαςικζσ ζννοιεσ. Χρωματιςμόσ κορυφϊν Γράφου 
και Αλγόρικμοσ Χρωματιςμοφ. Προτάςεισ και Εφαρμογζσ με 
Χρωματιςμό Γράφων 

13θ διάλεξθ Εφαρμογζσ τθσ Θεωρίασ Γράφων ςτθ Βιομθχανικι Παραγωγι 
(παραγωγικι διαδικαςία – αλλθλουχία εργαςιϊν – ελαχιςτοποίθςθ 
ςυνολικοφ χρόνου λειτουργίασ τθσ μθχανισ). 

θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει  
μελετιςει  τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το  
επόμενο μάκθμα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Δίωρθ Γραπτι Εξζταςθ του μακιματοσ ςτθν εξεταςτικι 
περίοδο του Ιουνίου και του επτεμβρίου. 
τισ γραπτζσ εξετάςεισ παρζχονται ςτισ/ςτουσ 
φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ μορφι τζςςερα κζματα  
που βακμολογοφνται με ςυνολικά 10 μονάδεσ. Οι μονάδεσ 
αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ αναγράφονται ςτο αντίςτοιχο 
κζμα. Επιτυχζσ κεωρείται το γραπτό που ςυγκεντρϊνει 
τουλάχιςτον 5 (πζντε) μονάδεσ  από το ςφνολο των 10 
(μονάδων). 

• ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑΙ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΤΔΟΞΟ  

1. Θεωρία και Αλγόριθμοι Γράθων, Ιωάννης Μανωλόποσλος, Απόζηολος 
Παπαδόποσλος, Κωνζηανηίνος Τζίτλας  

2. Ειζαγωγή ζηοσς γράθοσς, Κσρούζης Λεσηέρης Μ., Μπούρας Χρήζηος Ι., 
Σπσράκης Παύλος Γ., Σηαμαηίοσ Γ.  

 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ (Προςφορά μζςω του duth e-class) 
 

• ςτον εξυπθρετθτι https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME238 
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-Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 
 

Journal of Graph Theory 

Electronic Journal of Graph Theory and Applications (EJGTA) 

Journal of Graph Algorithms and Applications 
 

International journal of applied mathematics and physics 

International journal of engineering science  

Bulletin of the Greek Mathematical Society 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ε5Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΣΙΣΛΟ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ καιΕργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 3 3 

ΣΤΠΟ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν 
Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ 

Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

--- 

ΓΛΩΑ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ 
ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

https://pme.duth.gr/courses/%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-

%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ από τουσ φοιτθτζσ τθσ ςθμαςίασ που ζχουν τα δεδομζνα για 

επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ τθν ανάγκθ για αποτελεςματικζσ διαδικαςίασ αποκικευςθσ και 

οργάνωςθσ τουσ και τθν ανάγκθ για αποτελεςματικι άντλθςθ των πλθροφοριϊν για τθ υποςτθριξθ 

διαδικαςιϊν λιψθσ απόφαςθσ. Με τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ/τριεσ κα ζχουν 

αποκτιςει τισ βαςικζσ γνϊςεισ καιδεξιότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ για το ςχεδιαςμό και 

υλοποίθςθ μιασ ΒΔ. Ειδικότερα κα ζχουν αποκτιςει τα εφόδια προκειμζνου να: 

 Αντιλαμβάνονται τθ χρθςιμότθτα και τα πλεονεκτιματα που απορρζουν από τθ χριςθ 
υςτθμάτων Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (ΔΒΔ) ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ. 
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 Οργανϊνουν και να διαχειρίηονται με αποτελεςματικό τρόπο δεδομζνα. 

 Διακρίνουν και να αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία που είναι κρίςιμα για  τον ςχεδιαςμό 
ςυςτθμάτων βάςεων δεδομζνων και να κατανοοφν τισ διαδικαςίεσ που διζπουν τον 
ςχεδιαςμό μιασ ΒΔ. 

 Τποςτθρίηουν τον εννοιολογικό ςχεδιαςμό μιασ βάςθσ δεδομζνων και ειδικότερα να 
διαβάηουν και να ςυγκροτοφν Διάγραμμα Οντοτιτων υςχετίςεων. 

 Κατανοοφν και να υποςτθρίηουν τισ διαδικαςίεσ μετάβαςθσ από τα μοντζλα οντοτιτων 
ςυςχετίςεων ςε ςχεςιακά. 

 μποροφν να υλοποιοφν ζνα ςχεςιακό μοντζλο χρθςιμοποιϊντασ ζνα ΔΒΔ γενικοφ ςκοποφ. 

 μποροφν να χρθςιμοποιοφν τα εργαλεία ανάκτθςθσ δεδομζνων του ΔΒΔ. 

 υντάςςουν ερωτιματα για τθν ανάκτθςθ τροποποίθςθ και διαγραφι δεδομζνων. 

 χεδιάηουν το περιβάλλον διεπαφισ χριςτθ  

 Τποςτθρίηουν τθν εξαγωγι πλθροφοριϊν ςε μορφι αναφορϊν-εκκζςεων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

- Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
- Λιψθ αποφάςεων  
- Ομαδικι εργαςία  
- Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θεωρία 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ που είναι απαραίτθτεσ για το 

ςχεδιαςμό, τθ χριςθ και τθν υλοποίθςθ ςυςτθμάτων βάςεων δεδομζνων. Παρουςιάηονται οι 

τεχνικζσ εννοιολογικισ μοντελοποίθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυςτιματα βάςεων με ζμφαςθ 

ςτο μοντζλο Οντοτιτων – υςχετίςεων (Ο). Γίνεται εκτενισ αναφορά ςτο ςχεςιακό μοντζλο 

δεδομζνων και ςτισ ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων (ΔΒ). Αναλφονται οι πρακτικοί κανόνεσ για τθν 

αποφυγι ανωμαλιϊν ειςαγωγισ, διαγραφισ και τροποποίθςθσ δεδομζνων, κζματα ςυναρτθςιακϊν 

εξαρτιςεων, οι κανονικζσ μορφζσ και οι εξαρτιςεισ πολλαπλϊν τιμϊν. Με τθ χριςθ χεςιακοφ 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων γενικοφ ςκοποφ και τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ 

παραδείγματοσ παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα αντικείμενα μιασ ΒΔ όπωσ: α/ Πίνακεσ, β/ 

Ερωτιματα, γ/ Φόρμεσ, Δ/ Εκκζςεισ. Σζλοσ γίνεται ειςαγωγι ςτθν SQL ςαν γλϊςςα χειριςμοφ 

δεδομζνων. Η κατανόθςθ των ηθτθμάτων ολοκλθρϊνεται μζςα από τθν πραγματοποίθςθ και μελζτθ 

ςχετικϊν εφαρμογϊν. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 

Εκμάκθςι λογιςμικοφ ςε αίκουςα λογιςμικοφ 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 

 Αξιοποίθςθ αίκουςασ υπολογιςτϊν του Σμιματοσ 

 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσe-class. 

 Χριςθ λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων εργαςίασ και 
εκμάκθςθ ςχετικϊν ςυναρτιςεων. 

 Γνωςτοποίθςθ διαςτθμάτων ςε εβδομαδιαίο επίπεδο 
επαφισ με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκήςεισ Πράξησ 13 

Αυτοτελήσ μελζτη 36 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
πιςτωτική μονάδα) 

75 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
I. υγγραφή και Παρουςίαςη Ομαδικήσ Εργαςίασ 

(100%) που περιλαμβάνει: 

- Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε κατάλλθλο λογιςμικό.Οι 
φοιτθτζσ αξιολογοφνται βάςει τθσ ορκότθτασ και τθσ 
πλθρότθτασ των απαντιςεων/εργαςιϊν τουσ κακϊσ 
και βάςει τθσ παρουςίαςθσ των ςχετικϊν 
αποτελεςμάτων. 

- Τλοποίθςθ υπολογιςτικϊν μοντζλων ςε περιβάλλον 
φφλλων εργαςίασ ςε κζμα επιλογισ των φοιτθτϊν.  

 
Σα κριτιρια τθσ αξιολόγθςθσ αφοροφν ςτθν κατανόθςθ 
των μεκόδων και των μοντζλων που ζχουν εφαρμόςει 
κατά τθν εκπόνθςθ του κζματοσ τουσ 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βαςικά υγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Τίτλοσ Εκδότησ 

9789602189283 Κεχρισ Ε. 2015 
Σχεςιακζσ Βάςεισ 

Δεδομζνων 
Κριτικι 

9789608873162 
Κ.Π. 

Αναγνωςτόπουλοσ 
2005 

Word, Access, Excel, VBA: 

Τεχνολογίεσ και διαχείριςθ 

τθσ πλθροφορίασ 

Επίκεντρο 

Πρόςθετα ςυγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Τίτλοσ Εκδότησ 

9789603321101 Date C. J. 1996 
Ειςαγωγι ςτα Συςτιματα 

Βάςεων Δεδομζνων (Τόμοσ 

Α) 

Κλειδάρικμοσ 
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9781556220920 
Allison C.L. and 

Berkowitz N.A.  
2005 SQL for Microsoft Access 

Wordware 

Publishing 

 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 

1θ διάλεξθ Ειςαγωγικό μάκθμα: Βοθκιματα μνιμθσ για κακθμερινζσ και επιχειρθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Πθγζσ και χαρακτθριςτικά των δεδομζνων. Οργάνωςθ δεδομζνων ςε 
αρχεία. υςτιματα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων. 

2θ διάλεξθ Διάγραμμα Οντοτιτων υςχετίςεων Ι: Γενικά ςτοιχεία. Η αξία του εννοιολογικοφ 
ςχεδιαςμοφ. Οι ζννοιεσ του ΔΟ. Οντότθτεσ Γνωρίςματα των οντοτιτων  

3θ διάλεξθ Διάγραμμα Οντοτιτων υςχετίςεων ΙΙ: υςχετίςεισ οντοτιτων. Σαυτότθτεσ 
Οντοτιτων. Σφποι ενϊςεων και αναγνϊριςι τουσ. 

4θ διάλεξθ Εκτεταμζνο Διάγραμμα Οντοτιτων υςχετίςεων: Αναπαράςταςθ ξζνων και μθ 
υποςυνόλων. Αναπαράςταςθ υποςυνόλων κάλυψθσ και μθ κάλυψθσ. Ορολογία 
ΕΔΟ. υςχετίςεισ 

5θ διάλεξθ χεςιακό Μοντζλο: Ειςαγωγι. Βαςικζσ ζννοιεσ και τυπικι ορολογία του ςχεςιακοφ 
μοντζλου. χιμα και ςτιγμιότυπο βάςθσ δεδομζνων. Περιοριςμοί τιμϊν του 
ςχεςιακοφ μοντζλου. χεςιακι άλγεβρα. 

6θ διάλεξθ Μετατροπι του ΔΟ ςε ςχεςιακό μοντζλο και παράδειγμα υλοποίθςθσ. Αλγόρικμόσ 
υλοποίθςθσ. Ιςχυρζσ και αςκενείσ οντότθτεσ. Τλοποίθςθ 1:1, 1:Μ και Μ:Μ ενϊςεων.  

7θ διάλεξθ Κανονικοποίθςθχεςιακϊν Βάςεων Δεδομζνων: Πρακτικοί κανόνεσ-Ανωμαλίεσ 
ειςαγωγισ, διαγραφισ και τροποποίθςθσ δεδομζνων. υναρτθςιακζσ εξαρτιςεισ. 
Κανονικζσ μορφζσ και εξαρτιςεισ πολλαπλϊν τιμϊν. 

8θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτθν MSAccess Ι: Δθμιουργία πινάκων. Δθμιουργία πεδίων. Σφποι 
δεδομζνων. Λίςτεσ τιμϊν και ςφνκετα πλαίςια. Μάςκεσ ειςαγωγισκαι κανόνεσ 
επικφρωςθσ. 

9θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτθν MSAccess ΙΙ: Τλοποίθςθ ςχζςεων. Διπλότυπεσ τιμζσ, πρωτεφοντα 
κλειδιά, ξζνα κλειδιά και πίνακεσ ςφνδεςθσ. Ακεραιότθτα των αναφορϊν ςυςχζτιςθσ.  

10θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτθν MSAccess ΙΙΙ: Ερωτιματα επιλογισ, δθμιουργίασ πίνακα, διαγραφισ 
και ενθμζρωςθσ. Ερωτιματα διαςταφρωςθσ και δθμιουργίασ πίνακα. Τπολογιςμόσ 
ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων. 

11θ διάλεξθ Ειςαγωγι ςτθν MSAccess ΙV: Γραφικό περιβάλλον χριςτθ: Δθμιουργία φόρμασ 
ειςαγωγισ δεδομζνων. Δθμιουργία φόρμασ προβολισ ερωτθμάτων. Δθμιουργία 
φορμϊν κεντρικισ διαχείριςθσ. Κλείδωμα και κρυπτογράφθςθ Βάςθσ Δεδομζνων. 

12θ διάλεξθ MSAccessκαιSQL Ι: Δθμιουργία πινάκων και ειςαγωγι εγγραφϊν 
13θ διάλεξθ MSAccessκαιSQLΙΙ: Ανάκτθςθ δεδομζνων και δθμιουργία ερωτθμάτων 

 
θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει 
μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο 
μάκθμα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (ΕΠΙΛ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΤΠΑΡΧΕΙ Θ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://https://eclass.duth.gr/courses/TME179/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Ο κφριοσ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι να βοθκιςει τουσ φοιτθτζσ να αναπτφξουν 

πρακτικζσ δεξιότθτεσ ςτθν ανάλυςθ και ερμθνεία ςτατιςτικϊν δεδομζνων με τθ βοικεια 

ςτατιςτικϊν πακζτων όπωσ το SPSS.  

Θ διεξαγωγι του μακιματοσ δεν κα ςτθριχκεί ςε μακθματικζσ πράξεισ και υπολογιςμοφσ γιατί δεν 

είναι ζνα μάκθμα μακθματικϊν ι ςτατιςτικισ, αντίκετα κα προςανατολιςτεί ςτο να αναπτφξει ο/θ 

φοιτθτισ/ρια «ςτατιςτικι ςκζψθ». 

Θ ςτατιςτικι ςκζψθ αναφζρεται ςτθν ικανότθτα να εξάγουμε λογικά ςυμπεράςματα από διαφόρων 

ειδϊν ςτατιςτικά δεδομζνα με τθ βοικεια ςτατιςτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ο/θ φοιτθτισ/ρια, αφοφ κατανοιςει τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ ςτατιςτικι 

ςτα πλαίςια των κοινωνικϊν επιςτθμϊν, και τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ζρευνασ κα μάκει αρχικά να 

ειςάγει δεδομζνα ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι, και ςτθν ςυνζχεια κα μάκει βαςικζσ ςτατιςτικζσ 

αναλφςεισ με τθ βοικεια των οποίων κα ερμθνεφει τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τθν 

χριςθ ενόσ ειδικοφ ςτατιςτικοφ λογιςμικοφ (SPSS), τόςο ςτθν προςπάκειά του να περιγράψει και να 

οργανϊςει τα δεδομζνα που ςυλλζγει (περιγραφικι ςτατιςτικι) όςο και ςτον ζλεγχο υποκζςεων 

που πραγματοποιεί (επαγωγικι ςτατιςτικι). υνοπτικά ο φοιτθτισ κα αποκτιςει δεξιότθτεσ ςτθν: 

 Κατανόθςθ των διαδικαςιϊν ανάλυςθσ δεδομζνων  

 Γνϊςθ των διαφορετικϊν εργαλείων και τεχνικϊν ανάλυςθσ δεδομζνων  

 Κατανόθςθ των διαφόρων μοντζλων ςτατιςτικισ ανάλυςθσ δεδομζνων.  

 Γνϊςθ τθσ τρζχουςασ ζρευνασ ςτον τομζα τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων  

 Ικανότθτα εφαρμογισ διαφόρων αλγορίκμων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ανάλυςθσ 

δεδομζνων ςε διάφορουσ τομείσ  

 Εξοικείωςθ με επιτυχθμζνα παραδείγματα εφαρμογισ ανάλυςθσ δεδομζνων ςε πραγματικά 

προβλιματα 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
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απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ  

 Λιψθ αποφάςεων  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 φνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σο Μάκθμα αποτελείτε από τζςςερισ Θεωρθτικζσ ενότθτεσ με τισ αντίςτοιχεσ 

Εργαςτθριακζσ όπου κα γίνεται θ πρακτικι εφαρμογι τθσ κεωρίασ με τθν χριςθ του SPSS : 

• Ενότθτα Πρϊτθ (Βιματα για τθν διεξαγωγι και  διεκπεραίωςθ μιασ ζρευνασ): 

Σο μάκθμα αυτό είναι ειςαγωγικό και ζχει ςκοπό να βοθκιςει το φοιτθτι να κατανοιςει 

βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ζρευνασ (Ορολογία που χρθςιμοποιείται ςτθν ζρευνα, ςτάδια 

οργάνωςθσ και διεξαγωγισ μιασ ζρευνασ, είδθ ερευνϊν, ταξινόμθςθ ερευνϊν, βαςικζσ  

ζννοιεσ τθσ τατιςτικισ, βιματα ςυγγραφισ μιασ ερευνθτικισ μελζτθσ) 

1η Εβδομάδα: Ειςαγωγή ςτην επιςτημονική ζρευνα – Σαξινόμηςη Ερευνών. 

2η Εβδομάδα:Βήματα ςυγγραφήσ μίασ ευνητικήσ μελζτησ. 

3η Εβδομάδα:Ειςαγωγή ςτην τατιςτική Ανάλυςη και ςτο ςτατιςτικό πακζτο SPSS. 

 

• Ενότθτα Δεφτερθ (Περιγραφικι τατιςτικι – Ζλεγχοσ Τποκζςεων - υςχετίςεισ): 

Περιγραφικι ανάλυςθ, παρουςίαςθ αποτελεςμάτων, διαγραμματικι απεικόνιςθ, 

διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ, ςτατιςτικζσ υποκζςεισ, ζλεγχοι υποκζςεων για παραμζτρουσ 

πλθκυςμϊν όπωσ μζςεσ τιμζσ, αναλογίεσ, διακυμάνςεισ, ςφγκριςθ παραμζτρων ςε δφο 

πλθκυςμοφσ, επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ, παρατθροφμενο επίπεδο ςτατιςτικισ 

ςθμαντικότθτασ (p-τιμι), ιςχφσ ενόσ ςτατιςτικοφ ελζγχου, ζλεγχοσ κανονικισ κατανομισ, 

μθ παραμετρικοί ζλεγχοι, ανάλυςθ διαςποράσ, ανάλυςθ διακφμανςθσ, ζλεγχοσ 

ςυςχετίςεων. 

4η Εβδομάδα:Περιγραφική τατιςτική. 

5η Εβδομάδα:Ζλεγχοσ Τποθζςεων - Μη παραμετρικοί ζλεγχοι. 

6η Εβδομάδα:Ανάλυςη υςχετίςεων. 

 

• Ενότθτα Σρίτθ (Απλι και Πολλαπλι Παλινδρόμθςθ – Πολυμεταβλθτι ανάλυςθ 

διακφμανςθσ - Παραγοντικι Ανάλυςθ):Γραμμικά Μοντζλα και γραμμικι παλινδρόμθςθ 

(εκτιμιςεισ, ζλεγχοι υποκζςεων, διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ και πρόβλεψθσ, ςυντελεςτισ 

προςδιοριςμοφ, ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ, ςειριακόσ ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ, ζλεγχοσ 

Durbin - Watson, παλινδρόμθςθ τάξθσ μεγζκουσ, γενικό γραμμικό μοντζλο, 

ςυμπεραςματολογία ςτθ γραμμικι ςυςχζτιςθ). Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (γενικι ειςαγωγι 

ςτθν πολλαπλι παλινδρόμθςθ, επιλογι μοντζλου με τθν μζκοδο αποκλειςμοφ 

μεταβλθτϊν, επιλογι μοντζλου με τθν μζκοδο τθσ προοδευτικισ προςκικθσ μεταβλθτϊν, 

μζκοδοσ τθσ βθματικισ παλινδρόμθςθσ). Πολυμεταβλθτι Ανάλυςθ Διακφμανςθσ 

(ΜΑNOVA ωσ προσ ζναν Παράγοντα, ζλεγχοι υποκζςεων, πίνακασ ανάλυςθσ διακφμανςθσ). 

Παραγοντικι Ανάλυςθ (ορκογϊνιο μοντζλο, υποκζςεισ του ορκογϊνιου μοντζλου, ζλεγχοσ 

ςυςχετίςεων, αρικμόσ παραγόντων και εκτίμθςθ των παραγόντων, εκτίμθςθ με τθ μζκοδο 

κφριων ςυνιςτωςϊν, εκτίμθςθ με τθ μζκοδο μζγιςτθσ πικανοφάνειασ, κριτιρια επιλογισ 

μοντζλου, περιςτροφι,  υπολογιςμόσ των ςκορ των παραγόντων, καταλλθλότθτα των 

δεδομζνων, επιλογι αρικμοφ παραγόντων, εκτίμθςθ των παραμζτρων, αξιολόγθςθ του 
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μοντζλου, δθμιουργία των factor scores, χριςθ των ςκορ). 

7η Εβδομάδα:Απλή και Πολλαπλή Παλινδρόμηςη. 

8η Εβδομάδα:Πολυμεταβλητή ανάλυςη διακφμανςησ. 

9η Εβδομάδα:Παραγοντική Ανάλυςη. 

10η Εβδομάδα:Παραγοντική Ανάλυςη. 

 

• Ενότθτα Σζταρτθ (υςτιματα Δομικϊν Εξιςϊςεων – Επικυρωτικι Παραγοντικι 

Ανάλυςθ):υςτιματα Δομικϊν Εξιςϊςεων:(ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα δομικϊν εξιςϊςεων, 

ορολογία, περιγραφι μοντζλων, υποκζςεισ, μζγεκοσ δείγματοσ, ςχεδιαςμόσ δομικϊν 

μοντζλων με τθν χριςθ του AMOS, ανάγνωςθ και κατανόθςθ των αποτελεςμάτων, 

εκτίμθςθ αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ μοντζλων, παραγοντικι ανάλυςθ και επιβεβαιωτικι 

παραγοντικι ανάλυςθ, εκτίμθςθ του μοντζλου, προςαρμογι μετρικοφ – δομικοφ – 

ςυνολικοφ μοντζλου, δείκτεσ προςαρμογισ, εκτίμθςθ, αξιολόγθςθ και ερμθνεία 

αποτελεςμάτων). Επικυρωτικι Παραγοντικι Ανάλυςθ:( επικυρωτικι παραγοντικι ανάλυςθ 

με ζναν παράγοντα, επικυρωτικι παραγοντικι ανάλυςθ με δφο παράγοντεσ). 

11η Εβδομάδα:υςτήματα Δομικών Εξιςώςεων – Ειςαγωγή ςτο ςτατιςτικό πακζτο 

AMOS. 

12η Εβδομάδα:υςτήματα Δομικών Εξιςώςεων. 

13η Εβδομάδα:Επικυρωτική Παραγοντική Ανάλυςη. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
Πρόςωπο με πρόςωπο. 

Σο μάκθμα κα πραγματοποιείται ςτο εργαςτιριο με τθ 

χριςθ διαφόρων εποπτικϊν μζςων, ϊςτε αμζςωσ μετά τθν 

ανάλυςθ τθσ κεωρίασ, οι φοιτθτζσ να εξαςκοφνται ςτθ 

χριςθ των κατάλλθλων για τθ ςυγκεκριμζνθ περπίπτωςθ 

εργαλείων / τεχνικϊν.Επίςθσ, μεγάλθ ζμφαςθ κα δίνεται ςε 

πραγματικά παραδείγματα από ςφγχρονεσ ζρευνεσ. 

Απόκτηςη γνώςεων και καλφτερη κατανόηςη: 
 Διαλζξεισ ςε ςφγχρονα κζματα του αντικειμζνου. 
 Διαδραςτικά ςεμινάρια που κα προωκοφν τθν εργαςία 

ςε μικρζσ ομάδεσ και τθ διάχυςθ των διαφορετικϊν 
αντιλιψεων και ιδεϊν. 

 Χριςθ πραγματικϊν ερευνθτικϊν παραδειγμάτων τθσ 
ελλθνικισ και παγκόςμιασ πραγματικότθτασ.  

 Αυτό-διαχειριηόμενθ μελζτθ των φοιτθτϊν. 
 Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και εργαςίεσ.  
 Ανατροφοδότθςθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι. 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 
 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσ e-class. 
 Εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι των φοιτθτϊν μζςω 

email. 
 Διδαςκαλία του προγράμματοσ SPSS, με τθ χριςθ του 

εργαςτθρίου υπολογιςτϊν του Σμιματοσ. 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ ςτθν αίκουςα 13 

υγγραφι ατομικισ εργαςίασ 16 
Αυτοτελισ μελζτθ 20 
φνολο Μαθήματοσ 75 

 

Σο μάκθμα διεξάγεται κάκε Σετάρτθ από 16:00 ζωσ 20:00 
ςτθν αίκουςα υπολογιςτϊν και περιλαμβάνει δφο ειδϊν 
δραςτθριότθτεσ: α) διαλζξεισ και β) αςκιςεισ πράξθσ 

τθ διάρκεια των διαλζξεων κα παρουςιάηονται 
κεωρθτικά θ φλθ κάκε ςτατιςτικισ διαδικαςίασ υπό 
εξζταςθ, ενϊ κατά τθν διάρκεια των αςκιςεων κα 
γίνεται πρακτικι εφαρμογι των κεμάτων που 
ςυηθτικθκαν ςτθν τάξθ με τθ βοικεια του ειδικοφ 
ςτατιςτικοφ λογιςμικοφ (SPSS). 

Παράλλθλα, μζςα από αυτισ τθσ τοποκεςίασ κα 
υποςτθρίηεται θ εκπαιδευτικι διαδικαςία με τισ 
παρουςιάςεισ τόςο τθσ κεωρθτικισ όςο και τθσ 
πρακτικισ ενότθτασ κακϊσ και με τθν διοχζτευςθ 
διαφόρων πλθροφοριϊν (όπωσ διάφοροι ενδιαφζροντεσ 
ςφνδεςμοι, αςκιςεισ, αποτελζςματα εργαςιϊν, κ.λ.π.) οι  
οποίεσ ζχουν ςαν ςτόχο τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ και 
κατανόθςθ τθσ φλθσ του μακιματοσ. τα πλαίςια αυτοφ 
του μακιματοσ κα χρθςιμοποιιςουμε το ςτατιςτικό 
λογιςμικό SPSS for Windows, κακϊσ και το AMOS το 
οποίο πραγματεφεται τα ςυςτιματα δομικϊν εξιςϊςεων 
και τθν επιβεβαιωτικι παραγοντικι ανάλυςθ και 
εμπεριζχεται ςτο SPSS από τθν 15θ ζκδοςθ. 

Οι ατομικζσ εργαςίεσ είναι ατομικζσ και ζχουν ςαν ςτόχο 
να δϊςουν ςτουσ φοιτθτζσ επιπλζον κίνθτρα να 
δουλζψουν παράλλθλα με τθν διεξαγωγι του μακιματοσ 
ζτςι ϊςτε να επιλφςουν τισ απορίεσ τουσ κατά τθν 
διάρκεια των εργαςτθριακϊν διαλζξεων. 

Η εργαςία θα πρέπει να είναι γραμμένη έτςι ώςτε: α) 
αφενόσ να μπορεί κάποιοσ που δεν είναι ειδικόσ ςτθ 
τατιςτικι, να καταλάβει τα ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ 
(παρακάμπτοντασ ςθμεία που χρθςιμοποιοφν ςτατιςτικι 
ορολογία ι παρουςιάηουν αποτελζςματα και 
διαγράμματα), και β) αφετζρου να μπορεί να τθν 
διαβάςει ολόκλθρθ ζνασ ςτατιςτικόσ Προφανϊσ δεν 
αρκεί μία «ξερι» παράκεςθ αποτελεςμάτων αναλφςεων 
και διαγραμμάτων χωρίσ ερμθνεία τουσ. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ βαςίηεται ςε δφο κριτιρια: 

 Πραγματοποίθςθ δφο (2) εργαςτθριακϊν 
αςκιςεων (40%) 

 Σελικι Εξζταςθ (60%). 

Θ τελικι εξζταςθ είναι γραπτι και περιλαμβάνει τα 
αποτελζςματα ςτατιςτικϊν αναλφςεων ενόσ ςετ 
δεδομζνων, πάνω ςτα οποία οι φοιτθτζσ/ριεσ κα 
αναλφςουν και κα ερμθνεφςουν τισ αντίςτοιχεσ ερευνθτικζσ 
υποκζςεισ. 
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Οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: Κατά τθ διάρκεια του εξαμινου 
οι φοιτθτζσ/ριεσ κα πραγματοποιιςουν 2 εργαςτθριακζσ 
αςκιςεισ με τθ βοικεια του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, οι 
οποίεσ κα αναφζρονται τόςο ςτθν περιγραφικι ςτατιςτικι  
όςο και ςτθν επαγωγικι ςτατιςτικι. 

ΠΡΟΟΧΘ: Θα πρζπει οι φοιτθτζσ να ζχουν λάβει βακμό 
τουλάχιςτον 4.0 ςτισ τελικζσ εξετάςεισ για να 
ενεργοποιθκοφν τα ποςοςτά των αςκιςεων. 

Φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ παρελκόντων εξαμινων μποροφν : 
να ςυμμετζχουν κανονικά ςτθ διαδικαςία του μακιματοσ 
(παράδοςθ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, ςυμμετοχι ςτθν 
τελικι γραπτι εξζταςθ με τα αντίςτοιχα ποςοςτά 
βακμολογίασ), ι να ςυμμετάςχουν μόνο ςτθν τελικι γραπτι 
εξζταςθ με ποςοςτό βακμολογίασ 100%. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Δαφζρμοσ Βαςίλθσ, (2011), Παραγοντικι Ανάλυςθ, 2θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Ηιτθ Πελαγία και ία Ο.Ε. 
ISBN: 978-960-456-383-8, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 12866632 
 
Γναρδζλλθσ. Χαράλαμποσ (2013), Ανάλυςθ δεδομζνων με το IBM SPSS Statistics 21, Εκδόςεισ 
ΠΑΠΑΗΘΘ ΑΕΒΕ., ISBN: 978-960-02-2864-9, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 33133182 
 
Bartholomew, D.J., Steele, F., Moustaki, I., Galbraith, J.I., (2011), Ανάλυςθ Δεδομζνων, Εφαρμοςμζνθ 
τατιςτικι, Πολυμεταβλθτι τατιςτικι Ανάλυςθ, 2θεκδ., τατιςτικι Ζρευνα, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ 
ISBN: 978-960-461-441-7, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 12279324 
 
Πρόςκετα ςυγγράμματα: 
Νικόλαοσ αριαννίδθσ, Γεϊργιοσ Κοντζοσ (2019),  Ανάλυςθ Δεδομζνων και Μεκοδολογία Ζρευνασ, 
Εκδόςεισ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ . Ι.Κ.Ε., ISBN: 978-618-84462-4-3, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 86200503 
 
Προτεινόμενθαρκρογραφία: 

 
 
Joe F. Hair , Christian M. Ringle & Marko Sarstedt (2011) PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet, Journal of 
Marketing Theory and Practice, 19:2, 139-152, DOI: 10.2753/MTP1069-6679190202 
 
JF Hair Jr, GTM Hult, C Ringle, M Sarstedt (2016), A primer on partial least squares structural equation 
modeling (PLS-SEM), Sage 
 
J F. Hair Jr, M Sarstedt, L Hopkins, (2014), Partial least squares structural equation modeling (PLS-
SEM) An emerging tool in business research, European business Review, Vol.26, No.2, pp.106-121 
 
CM Ringle, M Sarstedt, D Straub, (2012), A critical look at the use of PLS-SEM in MIS Quarterly, MIS 
Quarterly, Vol.36, No.1, pp.1-8 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME275/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

 

το πλαίςιο τθσ χρθματοοικονομικισ διοίκθςθσ παρουςιάηονται αναλυτικζσ προςεγγίςεισ 
που αποςκοποφν ςτθν υποςτιριξθ επιχειρθματικϊν αποφάςεων και παρουςιάηονται 
εκτενϊσ τα χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία για τθν προςζγγιςθ χρθματοοικονομικϊν και 
επενδυτικϊν αποφάςεων. τόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με 
κζματα όπωσ: (α) θ διαχρονικι αξία του χριματοσ, (β) θ ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων, (γ) θ πρόβλεψθ χρθματοδοτικϊν αναγκϊν, (δ) θ εξιςορρόπθςθ 
κινδφνου/απόδοςθσ, (ε) θ διοίκθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ, (ςτ) θ 
ανάλυςθ επενδυτικϊν αποφάςεων. 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με κζματα όπωσ:  

 θ διαχρονικι αξία του χριματοσ,  

 θ ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων,  

 θ πρόβλεψθ χρθματοδοτικϊν αναγκϊν,  

 θ εξιςορρόπθςθ κινδφνου/απόδοςθσ,  

 θ διοίκθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ,  

 θ ανάλυςθ επενδυτικϊν αποφάςεων. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

 Να γνωρίηουν τθ λειτουργία και τον ςκοπό τθσ χρθματοοικονομικισ διοίκθςθσ, κακϊσ 
και τθν ζννοια του κινδφνου (risk). 

 Να αξιολογοφν τισ επενδφςεισ ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ με τθν εφαρμογι τθσ 
προςαρμογισ του προεξοφλθτικοφ επιτοκίου ςτον κίνδυνο. 

 Να μελετοφν τθν κεφαλαιακι διάρκρωςθ των επιχειριςεων και τουσ παράγοντεσ που 
τθν επθρεάηουν. 

 Να αξιολογοφν τα ςυςτιματα και τα μοντζλα μεριςματικισ πολιτικισ. 

 Να χρθςιμοποιοφν τθν ανάλυςθ των αρικμοδεικτϊν για τθν αξιολόγθςθ των 
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επιχειριςεων. 

Αναμενόμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα - Κφριεσ δεξιότθτεσ που αναπτυχκοφν 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να καλφψει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ χρθματοοικονομικισ 
διοίκθςθσ που χρειάηεται ο φοιτθτισ τθσ διοικθτικισ επιςτιμθσ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν 
λειτουργία του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ μζςα ςτο οποίο δραςτθριοποιοφνται οι 
επιχειριςεισ, ςτθν ζννοια τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ, ςτισ επενδυτικζσ και 
χρθματοδοτικζσ αποφάςεισ των επιχειριςεων, ςτθν αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων υπό 
κακεςτϊσ αβεβαιότθτασ, ςτθν ςωςτι αποτίμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτα οποία 
επενδφουν επιχειριςεισ (και ιδιϊτεσ), κ.α. το πλαίςιο του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ 
καλοφνται να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τισ ζννοιεσ και τα εργαλεία που γνϊριςαν ςτο 
μάκθμα: (α) εκπονϊντασ τθν υποχρεωτικι εργαςία, θ οποία βαςίηεται ςε πραγματικά 
εμπειρικά δεδομζνα, (β) μελετϊντασ τισ διάφορεσ μελζτεσ περίπτωςθσ πραγματικϊν 
οργανιςμϊν, (γ) επιλφοντασ τισ αςκιςεισ που διδάςκονται ςτθν αίκουςα.  

υνοπτικά, με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα 
μποροφν να αναγνωρίςουν και κατανοιςουν τουσ παράγοντεσ κλειδιά τθσ 
χρθματοοικονομικισ επιτυχίασ ενόσ οργανιςμοφ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ 
και κριτικισ ςκζψθσ ςχετικζσ με τθ χρθματοοικονομικι διοίκθςθ. 

 
Γενικζς Ικανότητες 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
Αυτόνομθ εργαςία  
Λιψθ αποφάςεων  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Μζροσ Ι (α): Η διαχρονικι αξία του χριματοσ 

2. Μζροσ Ι (β): Η διαχρονικι αξία του χριματοσ 

3. Μζροσ ΙΙ (α): H χρθματοδότθςθ των επιχειριςεων (πρόβλεψθ χρθματοδοτικϊν 

αναγκϊν) 

4. Μζροσ ΙΙ (β): H χρθματοδότθςθ των επιχειριςεων (πρόβλεψθ χρθματοδοτικϊν 

αναγκϊν) 

5. Μζροσ ΙΙΙ (α): Η ανάλυςθ επενδυτικϊν αποφάςεων 

6. Μζροσ ΙΙΙ (β): Η ανάλυςθ επενδυτικϊν αποφάςεων 

7. Μζροσ ΙΙΙ (γ): Η ανάλυςθ επενδυτικϊν αποφάςεων 

8. Μζροσ ΙΙΙ (δ): Η ανάλυςθ επενδυτικϊν αποφάςεων 

9. Μζροσ ΙV (α): Η διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ 

10. Μζροσ ΙV (β): Η διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ 

11. Μζροσ ΙV (γ): Η διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ 

12. Μζροσ V: Ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 

13. Παρουςιάςεισ εργαςιϊν 
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θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να 

ζχει μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ 

για το επόμενο μάκθμα. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
Πρόςωπο με πρόςωπο 

Σο μάκθμα κα πραγματοποιείται με τθ χριςθ 

διαφόρων εποπτικϊν μζςων (π.χ. παρουςιάςεισ 

PowerPoint, προβολι ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν βίντεο, 

ανάλυςθ πραγματικϊν περιπτϊςεων από το 

διαδίκτυο, κτλ.). Κάκε ενότθτα κα περιλαμβάνει 

αςκιςεισ πρακτικισ εφαρμογισ τθσ διδαχκείςασ φλθσ 

(μζκοδοι και τεχνικζσ για τθν εμπζδωςθ τθσ 

κεωρθτικισ διδαςκαλίασ) (π.χ. μελζτεσ περίπτωςθσ, 

ανάλυςθ πραγματικϊν χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων). Επίςθσ, μεγάλθ ζμφαςθ κα δίνεται ςε 

πραγματικά παραδείγματα από τον κόςμο των 

επιχειριςεων.  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσ e-
class. 

 Εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι των φοιτθτϊν 
μζςω email. 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 Δραστηριότητα 

ΦόρτοςΕργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

υγγραφι εργαςίασ 25 

Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

11 

φνολο Μακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 
 

Γραπτι Εργαςία Ατομικι (40%) 

 

Ολοκλθρωμζνθ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ μιασ 
πραγματικισ επιχείρθςθσ. 

 Μζροσ Α: Επιχειρθματικι Αναφορά (1000-2000 
λζξεισ). 

 Μζροσ Β: Ολοκλθρωμζνθ χρθματοοικονομικι 
ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ενόσ οργανιςμοφ μαηί με 
ενδεικτικζσ προτάςεισ για μελλοντικζσ κινιςεισ 
(χωρίσ όριο λζξεων). 

 Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν, 
ποιότθτα πθγϊν (30%), Εφαρμογι εργαλείων 
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χρθματοοικονομικισ διοίκθςθσ (30%), Κριτικι και 
αναλυτικι ςκζψθ (20%), Οδθγίεσ εργαςίασ και 
βιβλιογραφίασ, δομι και ροι λόγου (20%). 

 Οι εργαςίεσ κα παρουςιαςτοφν ςτθν Αίκουςα. 

 Οι εργαςίεσ κα ελεγχκοφν διεξοδικά για ηθτιματα 
λογοκλοπισ. Εάν κρικεί, κάκε εργαςία μπορεί να 
εξεταςκεί για ηθτιματα λογοκλοπισ από επιτροπι 
κακθγθτϊν του Σμιματοσ, με τθν παρουςία του 
κάκε φοιτθτι. 

 

Γραπτι Εξζταςθ(60%)  

 Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ – Πολλαπλισ επιλογισ 
(40%) 

 Αςκιςεισ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ (60%) 

 

Προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ ο βακμόσ τθσ εργαςίασ 
και των Αςκιςεων ςτθν αίκουςα, θ βακμολογία των 
τελικϊν γραπτϊν εξετάςεων κα πρζπει να ξεπερνά το 
πζντε (5). 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Richard, B., Stewart, M. και Franklin, A. (2013), Αρχζσ χρθματοοικονομικισ των επιχειριςεων, 
Εκδόςεισ Utopia. 

2. Αρτίκθσ, Γ. (2010), Χρθματοοικονομικι διοίκθςθ: ανάλυςθ και προγραμματιςμόσ, Interbooks. 
3. Βαςιλείου, Δ. και Ηρειϊτθσ, Ν. (2008), Χρθματοοικονομικι διοίκθςθ: κεωρία και πρακτικι, 

Εκδόςεισ Rosili. 
4. Δράκοσ, Α. και Καρακανάςθσ, Γ. (2010), Χρθματοοικονομικι διοίκθςθ των επιχειριςεων, 

Εκδόςεισ Μπζνου. 

Πρόςκετα ςυγγράμματα: 

1. Βαςιλείου, Δ. και Ηρειϊτθσ, Ν. (2008), Χρθματοοικονομικι διοίκθςθ: κεωρία και πρακτικι, 
Εκδόςεισ Rosili. 

2. Δράκοσ, Α. και Καρακανάςθσ, Γ. (2010), Χρθματοοικονομικι διοίκθςθ των επιχειριςεων, 
Εκδόςεισ Μπζνου. 

3. Επίςκοποσ, Α. (2008), Χρθματοοικονομικι επιχειριςεων: επενδφςεισ και χρθματοδότθςθ, 
Εκδόςεισ μπίλιασ. 

4. Κιόχοσ Π., Κιόχοσ Α., Θάνοσ Γ. και Παπανικολάου Γ. (2002), Χρθματοοικονομικι διοίκθςθ και 
πολιτικι, Εκδόςεισ φγχρονθ Εκδοτικι. 

5. Πολυμζνθσ, Β. (2013), Ειςαγωγι ςτθ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ, Εκδόςεισ «οφία». 
6. Σςακλάγκανοσ, Α. (2008), Χρθματοδότθςθ και αξιολόγθςθ επενδφςεων, Εκδόςεισ Κυριακίδθ. 

Προτεινόμενοι Ηλεκτρονικοί φνδεςμοι με χριςιμεσ πλθροφορίεσ: 
1. http://www.bankofgreece.com 
2. http://www.kepe.gr 
3. http://www.naftemporiki.gr 
4. http://www.kerdos.gr 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ08 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΤΦΤΗ ΤΣΗΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME239/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ αποτελεί θ καλλιζργεια ςτουσ φοιτθτζσ του απαραίτθτου γνωςιακοφ 

υποβάκρου, ςκζψθσ - αντίλθψθσ και δεξιοτιτων για τθν ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων 

υπολογιςτικϊν ευφυϊν ςυςτθμάτων με προςανατολιςμό ςε τεχνολογικζσ και επιςτθμονικζσ 

εφαρμογζσ βιομθχανικισ παραγωγισ, διοίκθςθσ, ςυςτθμάτων αποφάςεων, ρομποτικισ, τεχνθτισ 

όραςθσ, ποιοτικοφ ελζγχου κλπ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, οι μακθςιακοί ςτόχοι αφοροφν: 

1. Tθν επαφι και γνϊςθ τθσ  λειτουργίασ και των εφαρμογϊντων ευφυϊν και ζμπειρων 

ςυςτθμάτων, των προςαρμοςτικϊν ςυςτθμάτων, των υβριδικϊν ςυςτθμάτων ΤΝ και ΣΝ 

2. Να αναηθτά, να μελετά και να ςυνκζτει άρκρα από τθν διεκνι επιςτθμονικι βιβλιογραφία 

γφρω από ζνα επιςτθμονικό/τεχνικό πρόβλθμα. Να διαχειρίηεται ορκά τισ βιβλιογραφικζσ 

αναφορζσ. 
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3. Να αναλφει το πρόβλθμα και να ςυνκζτει τθ λφςθ 

4. Να χρθςιμοποιεί (προγραμματίηει) εξειδικευμζνο λογιςμικό για  ανάπτυξθ ςχετικϊν 

εφαρμογϊν 

5. Να ςυντάςςει τεχνικζσ αναφορζσ (report) και να παρουςιάηει τθν εργαςία του 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

τα πλαίςια του μακιματοσ και τθσ διδαςκαλίασ καλλιεργοφνται γενικζσ ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ που αφοροφν: 

 Αυτόνομθ εργαςία ι Ομαδικι εργαςία : εκπόνθςθ λογιςμικοφ, ςυγγραφι αναφορϊν 

και παρουςίαςθ 

 Ανάλυςθ προβλιματοσ και αναηιτθςθ/ςχεδιαςμόσ ολοκλθρωμζνθσ τεχνικισ λφςεωσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Λιψθ αποφάςεων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ευφυι υςτιματα: κεμελίωςθ, ιςτορικι εξζλιξθ, stateoftheart,κεωρθτικζσ - 

επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ – και πρακτικζσ προςεγγίςεισ και εφαρμογζσ. 

φγχρονεσ τάςεισ 

2. Βαςικζσ ζννοιεσ, αρχζσ ςχεδιαςμοφ και λεοτουργίασ, δομι και εφαρμογζσ των ευφυϊν 

ςυςτθμάτων.  

3. Ευφυείσ τεχνικζσ για τον ςχεδιαςμό ζμπειρων και υβριδικϊν ςυςτθμάτων. 

4. Μθχανικι μάκθςθ - Ενιςχυόμενθ μάκθςθ 

5. Επιβλεπόμενθ και μθ επιβλεπόμενθ μάκθςθ - εκπαίδευςθ ευφυϊν ςυςτθμάτων. 

6. Προςαρμοςτικά και νευρο-αςαφι ςυςτιματα. 

7. Αςαφείσ γράφοι. Αλγόρικμοι εκπαίδευςθσ – προςαρμογισ. Εφαρμογζσ 

8. Εξελικτικάςυςτιματα 

9. Εφαρμογζσ - παραδείγματα – ανάπτυξθ ςυςτθμάτων – ειδικά λογιςμικά 

10. Ομαδοποίθςθ δεδομζνων, ταξινόμθςθ και αναγνϊριςθ προτφπων 

11. Εφαρμογζσ ςτον ζλεγχο, χρονοπρογραμματιςμό, πρόβλεψθ καιδιάγνωςθ βλαβϊν ςτθ 

βιομθχανίακαι ςτθ ρομποτικι 

12. Περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ ςε ιατρικι διάγνωςθ, επεξεργαςία ςθμάτων, ζλεγχο 
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ποιότθτασ και λιψθ αποφάςεων - διοίκθςθ 

13. φνοψθ - ανακεφαλαίωςθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σο μάκθμα διδάςκεται πρόςωπο με πρόςωπο και 

ςυγκεκριμζνα μζςω διαλζξεων πρόςωπο με πρόςωπο 

(3 ϊρεσ/βδομάδα)   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Οι διαλζξεισ του μακιματοσ γίνονται με τθ βοικεια - 

χριςθ διαφανειϊν και προγραμμάτων 

(λογιςμικοφ)ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. Επίςθσ,  κατά τθ 

διάρκεια του μακιματοσ είναι δυνατι θ πρόςβαςθ 

ςτο διαδίκτυο, όταν γίνεται αναφορά ςε 

διάφορουσ ιςτότοπουσ ι κρίνεται απαραίτθτθ θ 

παρουςίαςθ του ςχετικοφ περιεχομζνου. 

Χρθςιμοποιείται το e-Class ενϊ καιθ επικοινωνία 

εκτόσ μακιματοσ με τουσ φοιτθτζσ, γίνεται μζςω e-

Class, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι με δια ηϊςθσ 

ςυνάντθςθ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ – Αςκιςεισ - 
Εργαςτιριο 

39 

  

Αυτοτελισ μελζτθ – 
ανάπτυξθ εργαςίασ 

36 

  

φνολο Μακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν λαμβάνει χϊρα μζςω τθσ 

ανάλθψθσ (ατομικά ι ςε ολιγομελείσ ομάδεσ), 

εκπόνθςθσ και παρουςίαςθσ εργαςίασ εξαμινου 

(project) που ςυνίςταται ςε μελζτθ επιςτθμονικϊν 

άρκρων (επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ με τεχνικζσ ΤΝ) 

και ανάπτυξθ ενόσ ςχετικοφ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ 

εφαρμογισ.  τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ τθσ 

εργαςίασ, γίνονται γενικζσ ερωτιςεισ κατανόθςθσ και 

γνϊςθσ περί των ςχετικϊν μεκοδολογιϊν τθσ ΤΝ αλλά 

και ειδικζσ πάνω ςτο αντικείμενο τθσ εργαςίασ. Η 

βακμολογία προκφπτει από τθν αξιολόγθςθ των 

παραδοτζων τθσ εργαςίασ και τθν προφορικι εξζταςθ. 

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι θ κατανόθςθ του 

εφρουσ και τθσ εμβάκυνςθσ ςτθ ςχετικι προβλθματικι 
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με βάςθ τθν ςχετικι διδαςκαλία και βιβλιογραφία, θ 

πλθρότθτα, θ ανάλυςθ και θ ςαφινεια τθσ 

προςζγγιςθσ, τθσ γραπτισ αναφοράσ, τθσ 

παρουςίαςθσ  και τθσ επιχειρθματολογίασ των 

απαντιςεων, θ ωριμότθτα τθσ ςκζψθσ, θ δυνατότθτα 

κριτικισ ανάλυςθσ, αντίλθψθσ κακϊσ και αναλυτικισ 

και επαγωγικισ ςκζψθσ και του δθμιουργικοφ 

ςυλλογιςμοφ. 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Επιλογζσ υγγραμμάτων Μακιματοσ από ςφςτθμα Εφδοξοσ: 

 

1. [κωδ. Ευδόξου 13256974]: Αναγνϊριςθ Προτφπων, Theodoridis S. Λεπτομζρειεσ 

2. [κωδ. Ευδόξου 13256624]: Ειςαγωγι ςτθν αναγνϊριςθ προτφπων με Matlab, 

THEODORIDIS S., PIKRAKIS A., KOUTROUMBAS K., CAVOURAS D. 

3. [κωδ. Ευδόξου 59421530]: Σεχνθτι Νοθμοςφνθ, 3θ Ζκδοςθ, Negnevitsky Michael 

Λεπτομζρειεσ 

 

- υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Applied Soft Computing 

 Engineering Applications of AI 

 Complex and Intelligent Systems 

 Expert Systems with Applications 

 International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 

 IEEE Transactions on Fuzzy Systems 

 etc 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Επιςτθμονικισ περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME134/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σα τελευταία χρόνια ςτισ εφαρμογζσ των θλεκτρικϊν κινθτιρων ζχει ςυμβεί μια πραγματικι 
επανάςταςθ. Η ανάπτυξθ των θλεκτρονικϊν ιςχφοσ ζχει φτάςει ςε τζτοιο ςθμείο που είναι πλζον 
πρακτικά δυνατό να λυκεί οποιοδιποτε πρόβλθμα ρφκμιςθσ ιςχφοσ. Οι βιομθχανικζσ ςυςκευζσ 
ελζγχου που κα ςυναντιςει ζνασ Μθχανικόσ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ 
ζχουν αλλάξει δραματικά και απαιτείται μια ςθμαντικι εξοικείωςθ μαηί τουσ για τθν κατανόθςθ των 
μοντζρνων εφαρμογϊν των βιομθχανικϊν κινθτιρων και των αυτοματιςμϊν. Οι προδιαγραφζσ, τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά, θ δομι και οι αρχζσ λειτουργίασ αλλά και τα πλεονεκτιματα  – 
μειονεκτιματα από τθ χριςθ του βαςικοφ βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ ςε ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ 
ρφκμιςθσ και οδιγθςθσ αποτελοφν τα κριτιρια επιλογισ για ζναν μθχανικό βιομθχανίασ. 

Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ ζννοιεσ ςτατικι μετατροπι 
ςυχνότθτασ, διαμόρφωςθ εφρουσ παλμϊν (PWM), και εξοικείωςθ με θλεκτρονικά ιςχφοσ, 
μετατροπείσ ςυχνότθτασ, ομαλοφσ εκκινθτζσ και ρυκμιςτζσ ςτροφϊν κινθτιρων, αντιςτροφείσ 
(inverter.) 

Βιομθχανικι αςφάλεια, Κατανόθςθ θλεκτρικϊν διαγραμμάτων, Βιομθχανικζσ ςυςκευζσ ελζγχου 
(Κφριεσ και Πιλοτικζσ), Αιςκθτιρεσ μζτρθςθσ και ελζγχου, Ηλεκτρονικά Ιςχφοσ (δίοδοι, κυρίςτορ, 
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SCR, GTO, DIAC, TRIAC, τρανηίςτορ, BJT, FET, MOSFET, IGBT), Ζλεγχοσ γωνίασ φάςθσ, Ζλεγχοσ ιςχφοσ, 
τατικι μετατροπι ςυχνότθτασ, κυκλϊματα ανορκωτϊν και κυκλϊματα παλμϊν, Αντιςτροφείσ 
(Inverter),Διαμόρφωςθ εφρουσ παλμϊν (PWM),  Ηλεκτρικά υςτιματα Κίνθςθσ, Ηλεκτρονόμοι 
(Ρελζ), Αυτόματοι διακόπτεσ και εκκινθτζσ κινθτιρων, Βιομθχανικοί κινθτιρεσ και γεννιτριεσ, 
Κυκλϊματα ελζγχου κινθτιρων, Ρυκμιςτζσ ςτροφϊν, Σρόποι και είδθ ελζγχου, υςτιματα ελζγχου 
διεργαςιϊν, Εφαρμογζσ κυκλωμάτων αυτοματιςμοφ ςε Βιομθχανίεσ, Προγραμματιηόμενοι Λογικοί 
Ελεγκτζσ (PLC), Μθχανιματα και διεργαςίεσ με ζλεγχο από υπολογιςτι. 

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να: 

 Γνωρίηουν τισ αρχζσ λειτουργίασ, τθν δομι και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά βαςικϊν 
βιομθχανικϊν ςυςκευϊν ελζγχου. 

 Αναγνωρίηουν τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα του βιομθχανικοφ θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ ςε ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ. 

 Επιλζγουν τον κατάλλθλο εξοπλιςμό ςε βιομθχανικζσ χριςεισ. 

 Διαβάηουν και προγραμματίηουν PLC ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Ladder. 

 

 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων θλεκτρονικϊν ιςχφοσ, ρφκμιςθσ ςτροφϊν κινθτιρων, επιλογι 
κατάλλθλου βιομθχανικοφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, προγραμματιςμοφ και αυτοματοποίθςθσ 
βιομθχανικϊν διεργαςιϊν κλπ. 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα Ηλεκτονικϊν ιςχφοσ και Βιομθχανικϊν 
Αυτοματιςμϊν. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Η διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

 

1. Περιγραφι του μακιματοσ, κοπόσ και λόγοι επιλογισ του. Βιομθχανικι αςφάλεια, 

Βιομθχανικζσ ςυςκευζσ ελζγχου  (Κφριεσ και Πιλοτικζσ), Χειροκίνθτοι διακόπτεσ – 

Μθχανικοί διακόπτεσ. Είδθ και προδιαγραφζσ, θλεκτρικά διαγράμματα, τρόποσ λειτουργίασ 

διακοπτϊν, εφαρμογζσ. 

2. Μθχανιςμοί κίνθςθσ, Ηλεκτρονόμοι, Ηλεκτρομαγνιτεσ, Ηλεκτροβάνεσ.Βθματικοί κινθτιρεσ, 

Κινθτιρεσ χωρίσ ψικτρεσ (Brushless). Ηλεκτρικά διαγράμματα, Αρχζσ λειτουργίασ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, προδιαγραφζσ, εφαρμογζσ. 

3. Μετατροπείσ και Αιςκθτιρεσ. Αιςκθτιρεσ γειτνίαςθσ, χωρθτικοί – επαγωγικοί μαγνθτικοί 

διακόπτεσ, φωτοθλεκτρικοί, φαινομζνου Hall, υπεριχων, πίεςθσ, μετατόπιςθσ (LVDT), 

κερμοκραςίασ, ταχφτθτασ, ροισ, αιςκθτιρεσ με κωδικοποιθτζσ (encoder). Αρχζσ 

λειτουργίασ, πλεονεκτιματα – μειονεκτιματα, χριςεισ, εφαρμογζσ. Μετατροπι ςθμάτων, 

Φίλτρα. 

4. Ηλεκτρονικά Ιςχφοσ, Ημιαγωγικζσ διατάξεισ, Δίοδοι, Θυρίςτορ, Ελεγχόμενοι Ανορκωτζσ 

Πυριτίου (SCR), GTO, DIAC, TRIAC, χαρακτθριςτικά λειτουργίασ, κυκλϊματα εφαρμογϊν, 

Βαςικά κυκλϊματα ανορκωτϊν, κυμάτωςθ, Άςκθςθ, Φίλτρα. 

5. Σρανηίςτορ Ιςχφοσ (BJT), Φαινόμενου πεδίου (FET, MOSFET), Μιασ επαφισ (UJT), 

Darlington, Μονωμζνθσ Πφλθσ (IGBT), Ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα, Λογικά κυκλϊματα, 
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Κυκλϊματα Παλμϊν.   Άςκθςθ. 

6. Κυκλϊματα παλμϊν, υγχρονιςμόσ παλμϊν, Ζλεγχοσ μεταβλθτισ εξόδου με SCR, 

Επιπτϊςεισ επαγωγικϊν φορτίων ςτον ζλεγχο τθσ γωνίασ φάςθσ  και τρόποι αντιμετϊπιςθσ, 

Ζλεγχοσ ιςχφοσ ςτο υνεχζσ Ρεφμα (Choppers), Εξαναγκαςμζνθ μετάβαςθ ςε κυκλϊματα 

μετατροπζων ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 

7. τατικι μετατροπι ςυχνότθτασ. Ανορκωτζσ – Αντιςτροφείσ (Invertrer), Ρεφματοσ CSI, Σάςθσ 

VSI, διαμόρφωςθ εφρουσ παλμϊν (PWM) , Κυκλομετατροπείσ. Αρχζσ λειτουργίασ, 

χαρακτθριςτικά και προδιαγραφζσ ςυςτθμάτων ελζγχου. 

8. Ηλεκτρικζσ Μθχανζσ, Είδθ θλεκτρικϊν μθχανϊν και αρχζσ λειτουργίασ, Καταςκευαςτικά 

ςτοιχεία και προδιαγραφζσ μθχανϊν ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Προβλιματα που παρουςιάηει θ 

μεταγωγι ςτισ μθχανζσ (D.C.), Χαρακτθριςτικζσ φορτίου (γεννιτριασ – κινθτιρα ), Ζλεγχοσ 

και Ρφκμιςθ τάςθσ γεννθτριϊν και ςτροφϊν κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ (D.C.). 

9. Αρχζσ λειτουργίασ μθχανϊν εναλλαςςομζνου ρεφματοσ (A.C.), τρεφόμενο μαγνθτικό 

πεδίο, Καταςκευαςτικά ςτοιχεία και προδιαγραφζσ φγχρονων μθχανϊν (γεννιτριεσ – 

κινθτιρεσ) , Επίδραςθ του φορτίου και τθσ διζγερςθσ ςτισ ςφγχρονεσ μθχανζσ, Εφαρμογι 

του ςφγχρονου πυκνωτι, Εκκίνθςθ ςφγχρονων κινθτιρων,  Αςφγχρονεσ μθχανζσ – 

Επαγωγικοί κινθτιρεσ. 

10. Χαρακτθριςτικι ροπισ – ςτροφϊν επαγωγικϊν κινθτιρων, Καταςκευαςτικοί τφποι, Σρόποι 

Ρφκμιςθσ ςτροφϊν επαγωγικϊν κινθτιρων, επίδραςθ ςτθ μορφι τθσ χαρακτθριςτικισ 

ροπισ – ςτροφϊν, Ρυκμιςτζσ ςτροφϊν μεταβλθτισ τάςθσ και ςυχνότθτασ (VVVF). 

11. Ηλεκτρονόμοι (EMR, SSR), Πλεονεκτιματα – μειονεκτιματα, Οπτικι ςφηευξθ, Μεταγωγι 

μθδενόσ. Κυκλϊματα προςταςίασ και ελζγχου κινθτιρων, Αυτόματοι διακόπτεσ, 

Ηλεκτρονόμοι υπερφόρτιςθσ, Εκκινθτζσ και τρόποι εκκίνθςθσ, Ανοικτι και κλειςτι 

μετάβαςθ, Ρυκμιςτζσ ςτροφϊν, Αναγεννθτικοί μθχανιςμοί. 

12. Προγραμματιηόμενοι Λογικοί Ελεγκτζσ (PLC), Δομι, πλεονεκτιματα, χαρακτθριςτικά και 

τρόποσ λειτουργίασ, χρόνοσ ςάρωςθσ, τρόποσ διευκυνςιοδότθςθσ, Λειτουργικά 

Διαγράμματα κλίμακασ, Προγραμματιςμόσ, γλϊςςεσ Ladder και STL, χριςεισ, εφαρμογζσ. 

13. Ανακεφαλαίωςθ ςυνολικισ φλθσ μακιματοσ, υηιτθςθ, παρουςίαςθ προαιρετικοφ κζματοσ 

ςε προγραμματιςμό αυτοματιςμοφ μζςω PLC. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 36 

  

φνολο Μακιματοσ 75 
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 

 Σελικι γραπι εξζταςθ 100% 

 Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 
εξζταςθ πραγματοποιείται χωρίσ βοθκιματα 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιομητανικά Ηλεκηρονικά,  Petrouzela, Εκδόζεις Τζιόλα. 
Βιομθχανικά Ηλεκτρονικά, Μανιάσ τ. ,2θ ζκδοςθ  2016,  εκδότθσ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ, Βιβλίο 
[68370537]. 
Ηλεκηρονικά Ιζτύος, Σηέθανοσ Ν. Μανιά, Καθηγηηή Ε.Μ.Π., 5η Έκδ., Εκδόζεις Σσμεών 

Βιομθχανικά Hλεκτρονικά Iςχφοσ, Humphries James, Sheets Leslie , 4
θ
 ζκδοςθ 1997, εκδότθσ 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΤ & ΙΑ ΟΕ,Βιβλίο *14484+. 
Βιομητανικά Ηλεκηρονικά Ιζτύος, JamesT. Humphries, LeslieP. Sheets, 4ηΈκδ., Εκδόζεις Ίων. 
Αιζθηηήρες Μέηρηζης και Ελέγτοσ, PeterElgar, BSc (HONS), MISTC, 2003, Εκδόζεις Τζιόλα 
Εργαζηηριακές Αζκήζεις Ηλεκηρονικών Ιζτύος, Π.Μαλαηέζηας, Ηρ. Βσλλιώηης, 2004, Εκδ. Τζιόλα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 3 3 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ, ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΤΠΑΡΧΕΙ Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME279 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 
Σο μάκθμα εςτιάηει ςτθν κεωρία και τθν πρακτικι τθσ ςτρατθγικισ των επιχειριςεων και φιλοδοξεί 
να δϊςει το πλαίςιο μζςα από το οποίο ο φοιτθτισ κα μπορεί να αναγνωρίηει και να ανταποκρίνεται 
ςτισ ςτρατθγικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν ςιμερα οι επιχειριςεισ και οι οργανιςμοί του 
ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα. Παρουςιάηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και όρουσ που κεωροφνται 
απαραίτθτα για τθν κατανόθςθ του αντικειμζνου τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ και αναπτφςςει 
μεκόδουσ, τεχνικζσ και εργαλεία για τθ ςτρατθγικι ανάλυςθ του εξωτερικοφ αλλά και εςωτερικοφ 
τουσ περιβάλλοντοσ. Διερευνά ςτρατθγικά προβλιματα και προςεγγίςεισ δθμιουργεί εναλλακτικζσ 
ςτρατθγικζσ, διαμορφϊνει ςχζδια υλοποίθςθσ και εξετάηει πϊσ ζνασ οργανιςμόσ μπορεί να 
αναπτφξει κατάλλθλα τουσ ςτρατθγικοφσ του πόρουσ ϊςτε να αποκτιςει μακροχρόνιο ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα. Όλα αυτά, μζςα από τθν αναλυτικι παρουςίαςθ μελετϊν περίπτωςθσ τόςο από τον 
Ελλθνικι όςο και τθ διεκνι πραγματικότθτα, αλλά και τθν εφαρμογι τουσ ςτθ πράξθ. 
 
Λογική του μαθήματοσ 
ιμερα, τα ςτελζχθ των επιχειριςεων αντιμετωπίηουν ζνα ςφνολο από πολφπλοκουσ παράγοντεσ 
που επιβάλλουν τθν ανάγκθ για ςτρατθγικι ςκζψθ. Σο ςφγχρονο, πολφπλοκο και ςυνεχϊσ 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προςδίδει ςτισ ςτρατθγικζσ πρακτικζσ, αναλφςεισ και δράςεισ ακόμθ 
μεγαλφτερθ ςθμαςία για τθν μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα ενόσ οργανιςμοφ. 
Σα ςτελζχθ οφείλουν να ελζγχουν ςυνεχϊσ τισ ςυνκικεσ του εξωτερικοφ και εςωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ και να είναι πρόκυμα να μεταβάλλουν τισ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ τουσ όταν θ ανάγκθ 
το επιβάλλει. Θα πρζπει να ζχουν αντίλθψθ των επιπτϊςεων των διάφορων δράςεων που 
προτείνονται και να αξιολογοφν τθ πικανι αξία ενόσ καινοφργιου ςτρατθγικοφ προςανατολιςμοφ. 
Οι βαςικζσ αρχζσ και ζννοιεσ τθσ ςτρατθγικισ εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ μονάδεσ και τισ λειτουργίεσ 
ενόσ οργανιςμοφ (ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ). τισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ, όλα τα ςτελζχθ, ανεξαρτιτωσ 
επιπζδου, αναμζνεται να κατζχουν ςτρατθγικζσ δεξιότθτεσ και να μποροφν να ςκζφτονται με 
ςτρατθγικό τρόπο ςε ςχζςθ με τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ που κατζχουν, ενϊ οι επιχειριςεων βαςίηονται 
ελάχιςτα ςε ειδικοφσ ςτο τομζα τθσ ςτρατθγικισ. 
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Σο μάκθμα κα αναλφςει μια πλθκϊρα κεωριϊν και προςεγγίςεων ςτθ ςτρατθγικι διοίκθςθ 
επιχειριςεων και κα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτα κφρια εργαλεία ςτρατθγικισ αξιολόγθςθσ, ανάλυςθσ 
και λιψθσ αποφάςεων. το πλαίςιο του μακιματοσ οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία 
να αξιολογιςουν τα βαςικά ςυςτατικά του κφριου ερωτιματοσ τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ: Πϊσ και 
γιατί μερικοί οργανιςμοί αποδίδουν καλφτερα από άλλουσ; 
 
Μαθηςιακοί ςτόχοι 
 Η κατανόθςθ τθσ μεταβαλλόμενθσ φφςθσ τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ ςτο ςφγχρονο πλαίςιο 

λειτουργίασ των επιχειρθματικϊν (δυναμικό, αβζβαιο και πολφπλοκο περιβάλλον). 
 Η ανάπτυξθ ικανοτιτων διοίκθςθσ που κα βοθκιςουν τουσ φοιτθτζσ να προςκζςουν αξία ςτουσ 

οργανιςμοφσ που κα εργαςτοφν. 
 Η κατανόθςθ των αναλυτικϊν εργαλείων που απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ 

επιτυχίασ των οργανιςμϊν ςε ςχζςθ με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που ζχουν κζςει. 
 Η ανάπτυξθ εκείνων των δεξιοτιτων αναλυτικισ ςκζψθσ που απαιτοφνται για τθν επιλογι 

ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων μζςα από μια πλειάδα επιλογϊν. 
 Κατανόθςθ των κακοριςτικϊν παραγόντων που επθρεάηουν το φάςμα των επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, τόςο τθσ οριηόντιασ ι γεωγραφικισ εξάπλωςθσ ςε διαφορετικοφσ κλάδουσ, όςο 
και τθσ κάκετθσ ανάπτυξθσ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ αξίασ ενόσ ςυγκεκριμζνου κλάδου. 

 Η διερεφνθςθ των οργανωτικϊν δομϊν και διαφορετικϊν τφπων οργανωςιακισ κουλτοφρασ ςε 
ςχζςθ με τα επίπεδα ςτρατθγικισ τουσ εναρμόνιςθσ (strategic fit). 

 Η κριτικι αξιολόγθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ καινοτομίασ, τθσ μάκθςθσ, τθσ θγεςίασ και τθσ αλλαγισ 
ςτθ χάραξθ και εφαρμογι ςτρατθγικϊν. 

 
Αποτελζςματα μάθηςησ 
Γνϊςεισ και Κατανόθςθ: 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να:  
 Αξιολογιςουν με κριτικό τρόπο τθ ςφγχρονθ κεωρία τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ. 
 Επιδείξουν ςε βάκοσ γνϊςεισ των διαφορετικϊν μοντζλων τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ. 
 Αξιολογιςουν τθν αποςτολι, τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ ενόσ οργανιςμοφ. 
 Αναγνωρίςουν και αξιολογιςουν τουσ οργανωςιακοφσ πόρουσ και ικανότθτεσ (resources and 

organizational capabilities), τισ δεξιότθτεσ κορμοφ (core competencies) και τισ δυναμικζσ 
ικανότθτεσ (dynamic capabilities). 

 Αναγνωρίςουν και κατανοιςουν τουσ παράγοντεσ κλειδιά τθσ επιτυχίασ ενόσ οργανιςμοφ. 
 Αξιολογιςουν τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςτθ χάραξθ ςτρατθγικισ. 
 Κατανοιςουν και αξιολογιςουν τισ ανταγωνιςτικζσ δυνάμεισ τθσ αγοράσ. 
 Κατανοιςουν και αξιολογιςουν τον ρόλο και τθν επιρροι των διαφόρων ενδιαφερομζνων μερϊν 

(stakeholders). 
 Αναγνωρίςουν διαφορετικοφσ τφπουσ ανταγωνιςτοφ πλεονεκτιματοσ. 
 Κατανοιςουν πωσ δθμιουργείται αξία (value) μζςω τθσ ςτρατθγικισ θγεςίασ κόςτουσ και 

διαφοροποίθςθσ. 
 Κατανοιςουν και αξιολογιςουν τθ ςθμαςία τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςτθ 

ςτρατθγικι επιτυχία.  
 Κατανοιςουν και αξιολογιςουν τθ ςθμαςία τθσ δομισ, του ςχεδιαςμοφ, τθσ οργανωςιακισ 

κουλτοφρασ και του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν αποτελεςματικι ςτρατθγικι διοίκθςθ 
των επιχειριςεων. 

 
Διανοθτικζσ ικανότθτεσ: 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να:  
 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ ςχετικζσ με τθ ςτρατθγικι διοίκθςθ. 
 Αναπτφξουν ικανότθτεσ εκτίμθςθσ τθσ φφςθσ τθσ επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ και των 

οργανωςιακϊν δυναμικϊν που εμπεριζχονται ςτθν ανάπτυξθ τθσ. 
 Αναπτφξουν ζνα γνωςτικό χάρτθ των διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν επιλογϊν και των προκλιςεων 

εφαρμογισ για τθν μακροπρόκεςμθ επιβίωςθ των οργανιςμϊν που διοικοφν. 
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Άλλεσ ικανότθτεσ: 
 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 
 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 
 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων (ςε 

εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 
 Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 
 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Ομαδικι εργαςία. 
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ. 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1θ διάλεξθ: Ειςαγωγι ςτθ τρατθγικι Διοίκθςθ. Σο Όραμα και θ Αποςτολι των επιχειριςεων. 
2θ διάλεξθ: Σο Εξωτερικό Περιβάλλον. 
3θ διάλεξθ: Σο Εςωτερικό Περιβάλλον. 
4θ διάλεξθ: Αναλυτικι παρουςίαςθ των προδιαγραφϊν τθσ εργαςίασ. 
5θ διάλεξθ: Ανταγωνιςτικι τρατθγικι. 
6θ διάλεξθ: Εταιρικι τρατθγικι. 
7θ διάλεξθ: Μζκοδοι υλοποίθςθσ εταιρικισ ςτρατθγικισ. 
8θ διάλεξθ: Διεκνισ τρατθγικι. 
9θ διάλεξθ: Καινοτομία και επιχειρθματικότθτα. 
10θ διάλεξθ: Αξιολόγθςθ και Επιλογι τρατθγικισ. 
11θ διάλεξθ: Ανάλυςθ Μελζτθσ Περίπτωςθσ. 
12θ διάλεξθ: Εφαρμογι ςτρατθγικισ. 
13θ διάλεξθ: Παράδοςθ και Παρουςίαςθ εργαςιϊν / Σεςτ αυτό-αξιολόγθςθσ. 
 
Σθμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει μελετιςει τθ 
ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο μάκθμα. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Σο μάκθμα κα πραγματοποιείται με τθ χριςθ διαφόρων 
εποπτικϊν μζςων (π.χ. παρουςιάςεισ PowerPoint, προβολι 
ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν βίντεο, αναηιτθςθ, προβολι και 
ςχολιαςμόσ διαφόρων επιχειρθματικϊν εγγράφων από το 
διαδίκτυο, κτλ.). Κάκε ενότθτα κα περιλαμβάνει αςκιςεισ 
πρακτικισ εφαρμογισ τθσ διδαχκείςασ φλθσ (π.χ. μελζτεσ 
περίπτωςθσ). Επίςθσ, μεγάλθ ζμφαςθ κα δίνεται ςε 
πραγματικά παραδείγματα από τον κόςμο των επιχειριςεων. 
Σζλοσ, ςτελζχθ επιχειριςεων με ειδικότθτα ςτο 
ςυγκεκριμζνο πεδίο κα προςκλθκοφν προκειμζνου να 
ςυμμετάςχουν ςε μια τουλάχιςτον διάλεξθ του κάκε 
εξαμινου. 
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Γνώςεισ και Κατανόηςη 
 Διαλζξεισ ςε ςφγχρονα κζματα του αντικειμζνου. 
 Διαδραςτικά ςεμινάρια που κα προωκοφν τθν εργαςία ςε 

μικρζσ ομάδεσ και τθ διάχυςθ των διαφορετικϊν 
αντιλιψεων και ιδεϊν. 

 Χριςθ μελετϊν περίπτωςθσ τθσ ελλθνικισ και παγκόςμιασ 
οικονομικισ πραγματικότθτασ.  

 Αυτό-διαχειριηόμενθ μελζτθ των φοιτθτϊν. 
 Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και εργαςίεσ.  
 Ανατροφοδότθςθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι. 
 
Διανοητικζσ ικανότητεσ 
 Ικανότθτεσ ανάλυςθσ και ςφγκριςθσ κεωριϊν και 

πρακτικϊν που παρουςιάηονται ςε κεφάλαια βιβλίων, ςτθ 
ςχετικι αρκρογραφία και ςε ςφγχρονεσ μελζτεσ 
περιπτϊςεων. 

 υηθτιςεισ και αξιολόγθςθ τθσ κεωρίασ και τθσ 
οργανωςιακισ πρακτικισ. 

 
Άλλεσ ικανότητεσ 
 Διαλζξεισ-Παρουςιάςεισ. 
 Ομιλίεσ επαγγελματιϊν. 
 υμμετοχι ςτα ςεμινάρια-αςκιςεισ πράξθσ και ομαδικζσ 

ςυηθτιςεισ. 
 Παρουςιάςεισ και εργαςίεσ, αναλφςεισ των μελετϊν 

περίπτωςθσ. 
 Παρακολοφκθςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 
 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 
 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσ e-class. 
 Εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι των φοιτθτϊν μζςω 

email. 
 Χριςθ θλεκτρονικϊν επιςτθμονικϊν βάςεων για 

πρόςβαςθ ςε επιςτθμονικά περιοδικά και άρκρα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ομαδικι εργαςία 18 

Αυτοτελισ μελζτθ 18 

φνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
πιςτωτικι μονάδα) 

75 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 
Α. Ομαδική εργαςία (μζχρι 3 άτομα) (50%) 
 Ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι ανάλυςθ μιασ πραγματικισ 

επιχείρθςθσ. 
(Εκπόνθςθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου). 

 Μζροσ Α: Επιχειρθματικι Αναφορά. 
 Μζροσ Β: Ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι αξιολόγθςθ ενόσ 

οργανιςμοφ μαηί με προτάςεισ για μελλοντικζσ βιϊςιμεσ 
πρακτικζσ και ςτρατθγικζσ. 

 Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν, 
ποιότθτα πθγϊν (30%), Εφαρμογι εργαλείων ςτρατθγικισ 
διοίκθςθσ (30%), Κριτικι και αναλυτικι ςκζψθ, ανάπτυξθ 
τεκμθριωμζνων και πρωτότυπων ιδεϊν (20%), Οδθγίεσ 
εργαςίασ και βιβλιογραφίασ, δομι και ροι λόγου (20%). 
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 Οι εργαςίεσ κα παρουςιαςτοφν ςτθν Αίκουςα. 
 Οι εργαςίεσ κα ελεγχκοφν διεξοδικά για ηθτιματα 

λογοκλοπισ. 
 

Θζμα εργαςίασ 
Επιλζξτε μια ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ. Η επιχείρθςθ 
μπορεί να είναι πολυεκνικι ι αμιγϊσ Ελλθνικι, 
βιομθχανικι ι παροχισ υπθρεςιϊν, μεςαία ι μεγάλθ. 
υνιςτάται: (α) να επιλζξετε μια επιχείρθςθ που βρίςκεται 
ςε κλάδο ςτον οποίο ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ μπορεί να 
ςασ προμθκεφςει ςχετικι κλαδικι ανάλυςθ, και (β) θ 
επιχείρθςθ που κα επιλζξετε να απαςχολεί 
περιςςότερουσ των 100 εργαηομζνων, ϊςτε να διακζτει 
κάποια ςυςτιματα και εςωτερικζσ διαδικαςίεσ που να 
αξίηει να μελετιςετε και να αξιολογιςετε. 
 
Τποκζςτε ότι μια άλλθ επιχείρθςθ, θ οποία λειτουργεί 
ςτον ίδιο κλάδο, ζχει ξεκινιςει να διερευνά (ςε αρχικό 
επίπεδο) τθν πικανότθτα ςτρατθγικισ ςυμμαχίασ ι 
εξαγοράσ/ ςυγχϊνευςθσ με τθν επιχείρθςθ που επιλζξατε. 
Η ανϊτατθ θγεςία τθσ δεφτερθσ επιχείρθςθσ, προκειμζνου 
να αποκτιςει όςο τον δυνατόν καλφτερθ πλθροφόρθςθ 
για τθν πρϊτθ επιχείρθςθ, ςασ ανακζτει να προχωριςετε: 
(α) ςε μια επιχειρθματικι αναφορά (ανάλυςθ εςωτερικοφ 
και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ) και (β) ςε μια 
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι αξιολόγθςθ τθσ πρϊτθσ 
επιχείρθςθσ, ςυνοδευόμενθσ με προτάςεισ για 
μελλοντικζσ βιϊςιμεσ πρακτικζσ και ςτρατθγικζσ. Η τελικι 
ςασ αναφορά κα χρθςιμοποιθκεί προκειμζνου να 
αξιολογθκεί θ πικανότθτα πραγματοποίθςθσ κάποιασ 
ςτρατθγικισ ςυμμαχίασ ι εξαγοράσ / ςυγχϊνευςθσ. 

 
Β. Γραπτζσ Εξετάςεισ (50%) 
 αράντα (40) ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. 
 Οι ερωτιςεισ κα καλφπτουν όλο το φάςμα τθσ 

διδαχκείςασ φλθσ. 
 
Προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ ο βακμόσ τθσ εργαςίασ, θ 
βακμολογία των τελικϊν γραπτϊν εξετάςεων κα πρζπει να 
ξεπερνά το 5 (πζντε). Με άλλα λόγια, ο φοιτθτισ κα πρζπει 
να γράψει είκοςι ςωςτζσ απαντιςεισ, ςε ςφνολο ςαράντα 
ερωτιςεων. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1. Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D. and Regner, P. (2016), Βαςικζσ αρχζσ 

ςτρατθγικισ των επιχειριςεων *2θ ζκδοςθ+, Εκδόςεισ Κριτικι, Ακινα. *Κωδικόσ Βιβλίου ςτον 
Εφδοξο: 59368002+ 

2. Θερίου, N. (2014), Στρατθγικι διοίκθςθ επιχειριςεων *3θ ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ+, Εκδόςεισ 
Κριτικι, Ακινα. *Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 33154735] 

3. Dess, G., McNamara G., Eisner, A. and Lee, S. (2019), Στρατθγικι Διοίκθςθ, Θεωρία και 
Εφαρμογζσ *9θ ζκδοςθ+, Εκδόςεισ Σηιόλα, Θεςςαλονίκθ. *Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Χειμερινό 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΡΜΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME264/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

τόχοσ του μακιματοσ είναι να γίνει εμβάκυνςθ ςε κζματα κινθτιρων μοτοςικλετϊν, αυτοκινιτων, 

πλοίων, αεροςκαφϊν, κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ βλαβϊν και να γνωρίςουν οι φοιτθτζσ: 

 Σουσ διαφόρουσ τφπουσ Θερμικϊν Μθχανϊν, 

 Να διαχωρίηουν τισ κερμικισ Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ (ΜΕΚ) από τισ υπόλοιπεσ. 

 Να μάκουν τθν ονοματολογία και τουσ τφπουσ τωνΜΕΚ. 

 Να κατανοιςουν τισ βαςικζσ παραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ και λειτουργίασ τουσ.  

 Να γνωρίςουν τθ κερμοχθμεία των καυςίμων μιγμάτων αζρα-καυςίμου.  

 Να μάκουν τισ τεχνολογίεσ αντιμετϊπιςθσ των εκπεμπόμενων ρφπων από τθ λειτουργία τουσ. 

 Να μποροφν να υπολογίηουν: 
- το λόγο αζρα – καυςίμου 
- τθ κερμογόνο δφναμθ 
- τα βαςικά καταςκευαςτικά μεγζκθ ενόσ κινθτιρα 
- τα κφρια λειτουργικά ςτοιχεία (χρόνοσ προανάφλεξθσ, ψεκαςμοφ κλπ) 
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Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ και 

επίλυςθσ προβλθμάτων καταςκευαςτικοφ υπολογιςμοφ και ςχεδιαςμοφ υποςυςτθμάτων 
Θερμικϊν Μθχανϊν. 

 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα Θερμικϊν Μθχανϊν 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ονοματολογία και τφποι μθχανϊν Θερμικϊν Μθχανϊν. Μθχανζσ Εξωτερικισ Καφςθσ 

Ατμοςτρόβιλοι. Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ (ΜΕΚ), εμβολοφόρεσ ΜΕΚ και 

αεροςτρόβιλοι. Σφποι εμβολοφόρων μθχανϊν και αεριοςτροβίλων. 

2. Βαςικζσ παράμετροι ςχεδιαςμοφ και λειτουργίασ. Θερμοχθμεία καυςίμων μιγμάτων 

αζρα-καυςίμου. Τπολογιςμοί λόγου αζρα με βάςθ τθ ςφςταςθ του καυςαερίου.  

3. Ιδανικά μοντζλα κερμοδυναμικϊν κφκλων κφκλου. χζςθ κφκλου Karnot με κφκλουσ 

Stirling, Ericson, Rankine, Otto,Diesel και πραγματικισ λειτουργίασ. 

4. Η λειτουργία του τετράχρονου και  δίχρονουκινθτιρα βενηινοκινθτιρα (Otto). Η 

λειτουργία του τετράχρονουκαι δίχρονου πετρελαιοκινθτιρα (Diesel).  

5. O Κινθτιρασ Wankel. Διαδικαςία καφςθσ ςε βενηινοκινθτιρα και ςε κινθτιρα Diesel. 

Τπερπλιρωςθ. 

6. Η Χριςθ Αερίων Καυςίμων, Τραερίου (LPG), Φυςικοφ Αερίου (CNG), Τδρογόνου Η2, 

ςτθν Κίνθςθ Οχθμάτων 

7. φςτθμα Ειςαγωγισ. Απευκείασ και ζμμεςθ ζγχυςθ καυςίμου, ςυςτιματα ζγχυςθσ. 

Χρονιςμόσ κινθτιρων. 

8. Μετάδοςθ κερμότθτασ. φςτθμα ψφξθσ εμβολοφόρων ΜΕΚ. Θερμικι καταπόνθςθ 

εμβόλου, κυλινδροκεφαλισ, χιτωνίων, βαλβίδων.  

9. Σριβζσ και λίπανςθ. φςτθμα Λίπανςθσ ΜΕΚ.  

10. φςτθμα Εξαγωγισ . χθματιςμόσ ρφπων. υςτιματα Αντιρρυπαντικισ Σεχνολογίασ.  

11. Κινθτιρεσ πλοίων και γενικότερα καλαςςίων μζςων. Ιδιαιτερότθτεσ κινθτιρων 

πλοίων-καλαςςίων μζςων, βλάβεσ και αντιμετϊπιςι τουσ.  

12. Κινθτιρεσ αεροςκαφϊν: Είδθ κινθτιρων αεροςκαφϊν, ιδιαιτερότθτεσ αεροπορικϊν 

κινθτιρων – βλάβεσ και αντιμετϊπιςθσ τουσ. 

13. Επανάλθψθ - Αναςκόπθςθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 
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μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 36 

φνολο Μακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

Επιλζγεται από τουσ φοιτητζσ είτε η διενζργεια εργαςίασ 
είτε να προςζλθουν ςτην τελική εξζταςη. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ: Επιλζγεται κζμα που ενδιαφζρει το 
φοιτθτι ςε ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα. τα πλαίςια τθσ 
εργαςίασ ο φοιτθτισ παραδίδει:  

 Κείμενο ςε Word περίπου 30 ςελίδων 

 Τπολογιςτικό αλγόρικμο ςε Excel 
 Παρουςίαςθ ςε Power Point 

 Κάνει τθν παρουςίαςθ ςτουσ ςυμφοιτθτζσ του 

Για να γίνει δεκτι θ εργαςία ωσ επαρκισ για να μθν 
εξεταςτεί ο φοιτθτισ απαιτείται να αξιολογθκοφν οι 
παραπάνω τζςςερεισ παράμετροι με τουλάχιςτον 8/10 

ΣΕΛΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ: Σα κζματα βαςίηονται ςτθ κεωρία 
κατά 70% και ςτισ αςκιςεισ κατά 30% 

 Αξιολόγθςθ από τθν τελικι γραπτι εξζταςθ 100% 

 Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 
εξζταςθ πραγματοποιείται με χριςθ του 
διδακτικοφ ςυγγράμματοσ που ζχουν και 
χειρόγραφεσ ςθμειϊςεισ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιβλίο: ΜΗΧΑΝΕ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΤΗ Ι, Κ. Δ. ΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 
Βιβλίο: Σεχνικζσ Αρχζσ Μθχανϊν Εςωτερικισ Καφςθσ, 2θ Εκδοςθ, PulkrabekW. Willard 
Βιβλίο: Λειτουργία Αεριοςτρόβιλων και Παραγωγι Ενζργειασ - Προϊκθςθ, Απόςτολοσ Πολυηάκθσ 
Βιβλίο: ΜΗΧΑΝΕ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΤΗ, Νικόλαοσ Α. Κυριάκθσ 
Βιβλίο: ΜΗΧΑΝΕ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΤΗ, C. FERGUSON - A. KIRKPATRICK 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ & ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ2Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Χειμερινό 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ (ΓΛΩΑ C) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

Θ 1 ϊρα/εβδομάδα εργαςτθριακϊν αςκιςεων είναι 
ενδεικτικι. Σο μάκθμα πραγματοποιείται ςτο μεγαλφτερο 
μζροσ του ςτο εργαςτιριο, όπου και διεξάγονται εμβόλιμα 
ςτθ κεωρία οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, όταν ο φοιτθτισ 
είναι ικανόσ να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ του 
εργαςτθρίου (βλζπε παρακάτω αναλυτικι περιγραφι κάκε 
διδακτικισ εβδομάδασ). 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME288/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι γενικοφ υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και 
Διοίκθςθσ και αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ Β5Τ – ΔΟΜΘΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ. Περιλαμβάνει α) τθν εξοικείωςθ με τα  χαρακτθριςτικά τθσ 
αντικειμενοςτραφοφσ ςχεδίαςθσ προγραμμάτων και εφαρμογϊν και β) τθν εκμάκθςθ των 
βαςικϊν ςτοιχείων τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ C++ ϊςτε να είναι δυνατι θ 
μοντελοποίθςθ προβλθμάτων τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ παραγωγισ & διοίκθςθσ με 
όρουσ τθσ αντικειμενοςτραφοφσ ςχεδίαςθσ.  

Θ κακολικι επικράτθςθ των εφαρμογϊν με αντικειμενοςτραφι προςζγγιςθ και ςχεδίαςθ 

με τα πλεονεκτιματα που παρζχει (τεχνολογία λογιςμικοφ), κακιςτά επιβεβλθμζνθ τθ 

δυνατότθτα ςχεδίαςθσ και υλοποίθςθσ απλϊν εφαρμογϊν με μία αντικειμενοςτραφι 
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γλϊςςα, τθ C++, που αποτελεί τθν επζκταςθ τθσ γλϊςςασ C με αντικειμενοςτραφι 

χαρακτθριςτικά. Θ χριςθ εξειδικευμζνων εφαρμογϊν λογιςμικοφ ςε πολλά μακιματα του 

προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν κακιςτοφν χριςιμθ και επιβεβλθμζνθ τθν 

εκμάκθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ C++ ϊςτε οι φοιτθτζσ να είναι ικανοί να διακρίνουν 

τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ τθσ αντικειμενοςτραφοφσ ςχεδίαςθσ (ςφηευξθ, ςυνάφεια, 

ενκυλάκωςθ, υπερφόρτωςθ, κλθρονομικότθτα, πολυμορφιςμόσ, πρότυπεσ κλάςεισ και 

ςυναρτιςεισ) και να μποροφν να ςχεδιάηουν λφςεισ ςε προβλιματα ενςωματϊνοντασ τθ 

φιλοςοφία του αντικειμενοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ. 

Σο μάκθμα ςυνδζεται με μια ςειρά άλλων μακθμάτων, που περιλαμβάνουν τθν Ειςαγωγι 

ςτθν Επιςτιμθ των ΘΤ, τον Δομθμζνο Προγραμματιςμό, τισ Βάςεισ Δεδομζνων και τθν 

Αρικμθτικι Ανάλυςθ. Θ αλυςίδα αυτϊν των μακθμάτων βοθκοφν το φοιτθτι ϊςτε να είναι 

ικανόσ να αναπτφςςει αλγορίκμουσ και πθγαίο κϊδικα για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που 

αφοροφν τα ςφγχρονα ςυςτιματα παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και τεχνικϊν  

για τθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων, προςόν που αποτελεί από τισ ςθμαντικότερεσ 

δεξιότθτεσ ςτθν πορεία για τθν ενςωμάτωςθ του νζου μθχανικοφ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 4θσ 

βιομθχανικισ επανάςταςθσ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

 Κατανοεί τουσ λόγουσ που επιβάλλουν τθν αντικειμενοςτραφι ανάλυςθ και ςχεδίαςθ 
ωσ αποτελεςματικοφ εργαλείου ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ επιςτιμθσ του 
μθχανικοφ. 

 Αναγνωρίηει τα ςυςτατικά ςτοιχεία των κλάςεων κατά τθ μοντελοποίθςθ προβλθμάτων 
με όρουσ τθσ αντικειμενοςτραφοφσ προςζγγιςθσ. 

 Εφαρμόηει τισ αρχζσ τθσ απόκρυψθσ και τθσ ενκυλάκωςθσ κατά τθν ανάπτυξθ 
προγραμμάτων. 

 Χρθςιμοποιεί τισ κατάλλθλεσ μορφζσ constructors για τθν αρχικοποίθςθ αντικειμζνων 

 Χρθςιμοποιεί τισ δυνατότθτεσ τθσ κλθρονομικότθτασ για να μειϊνει τον χρόνο 
ανάπτυξθσ προγραμμάτων 

 Χρθςιμοποιεί τθ διαςφνδεςθ τθσ διεπαφισ των κλάςεων με τθ μεταγλϊττιςθ για τθ 
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ κατά τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν.  

 Επιλφει προβλιματα με μεγάλο όγκο δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ αρχεία ςειριακισ & 
άμεςθσ προςπζλαςθσ 

 Χρθςιμοποιεί δυναμικοφσ πίνακεσ δεδομζνων για να διαχειρίηεται δεδομζνα ςε 
προβλιματα τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ. 

 Διαχειρίηεται αποτελεςματικά ηθτιματα εγκυρότθτασ δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ τθν 
υπερφόρτωςθ ςυναρτιςεων και τισ εξαιρζςεισ 

 Δθμιουργεί γενικευμζνεσ λφςεισ με δεδομζνα χρθςιμοποιϊντασ πρότυπεσ ςυναρτιςεισ 
και κλάςεισ 

 Αναγνωρίηει τθ δυνατότθτα χριςθσ των δομϊν δεδομζνων και των ςχετικϊν 
λειτουργιϊν τθσ βιβλιοκικθσ STL (containers : vectors , lists & iterators) 

 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

263
263



 

 26/2/2020 ελίδα 3 από 5 

τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναγνϊριςθ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων των κλάςεων κατά τθ μοντελοποίθςθ 
προβλθμάτων με όρουσ τθσ αντικειμενοςτραφοφσ προςζγγιςθσ. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω των διαδοχικϊν 
ςταδίων ανάλυςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ με μια 
αντικειμενοςτραφι γλϊςςα προγραμματιςμοφ. 

 Μοντελοποίθςθ προβλθμάτων τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ παραγωγισ & διοίκθςθσ 
χρθςιμοποιϊντασ ιδιότθτεσ και τεχνικζσ τθσ αντικειμενοςτραφοφσ προςζγγιςθσ με τθ 
γλϊςςα C++. 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ ςτισ διαδικαςίεσ ςυγγραφισ πθγαίου κϊδικα, 
εκςφαλμάτωςθσ, μεταγλϊττιςθσ και εκτζλεςθσ προγραμμάτων  με τθ γλϊςςα C++ ςε 
περιβάλλον εργαςτθρίου. 

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτον αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό, πλεονεκτιματα και ιδιότθτεσ τθσ 

αντικειμενοςτραφοφσ προςζγγιςθσ. Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ C++. Βιβλιοκικεσ τθσ 

C++. Σο περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν μζςω τθσ C++ με λογιςμικά ανοικτοφ 

κϊδικα. 

2. Αφθρθμζνοι τφποι δεδομζνων. Σφποι δεδομζνων τθσ C++, τελεςτζσ και παραςτάςεισ, 

δομι αντικειμενοςτραφοφσ προγράμματοσ, εντολζσ και προδιαγραφζσ ειςόδου – 

εξόδου, εντολζσ επιλογισ και επανάλθψθσ.Απαρικμιςιμοι τφποι δεδομζνων. 

3. υναρτιςεισ, δείκτεσ, εμβζλεια παραμζτρων, αναδρομικότθτα, υπερφόρτωςθ 

ςυναρτιςεων.  

4. Σα πζντε ςτάδια ςχεδιαςμοφ αντικειμζνων. Οδθγίεσ για τθ ςχεδίαςθ αντικειμζνων. 

Ειςαγωγι ςτισ κλάςεισ. τοιχεία τεχνολογίασ λογιςμικοφ. 

5. Κλάςεισ και αντικείμενα - αφαίρεςθ δεδομζνων και ενκυλάκωςθ, αντικειμενοςτραφισ 

ςχεδίαςθ. 

6. υναρτιςεισconstructorsκαιdestructors.Constructorsαντιγραφισ. Επιςτροφι 

αντικειμζνων από ςυναρτιςεισ. 

7. Headerfiles: Λειτουργικι διάςπαςθ πθγαίου κϊδικα. Μεταγλϊττιςθ και ςφνδεςθ. 

Ιδιότθτεσ. Χριςθ headerfiles. Εφαρμογζσ από τθν επιςτιμθ του μθχανικοφ. 

8. Χϊροσ διευκφνςεων προγράμματοσ. Θ εντολι assert. Χριςθ δυναμικισ μνιμθσ ςτθ 

C++. O δείκτθσ this. τατικά μζλθ κλάςεων. Εφαρμογζσ. 

9. Κλθρονομικότθτα. Χαρακτθριςτικά τθσ κλθρονομικότθτασ ςτον αντικειμενοςτραφι 

προγραμματιςμό. υναρτιςεισ constructors ςτθν κλθρονομικότθτα. Επανακακοριςμόσ 

ςυναρτιςεων. 

10. Ροζσ ειςόδου / εξόδου, τελεςτζσ και ςυναρτιςεισ διαχείριςθσ ροϊν. Επεξεργαςία 

αρχείων : ςειριακά αρχεία, αρχεία άμεςθσ προςπζλαςθσ. Αρχεία με αντικείμενα. 

11. Πρότυπεσ κλάςεισ και πρότυπεσ ςυναρτιςεισ. Δθμιουργία και χριςθ προτφπων 

Εφαρμογζσ. 
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12. Θ βιβλιοκικθ STL τθσ C++. Containers : vectors , lists & iterators. Εφαρμογζσ. 

13. Επαναλθπτικζσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Θ διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται εκ των προτζρων, για 

διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν, και ςτθν πλατφόρμα 

αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Οι αςκιςεισ πραγματοποιοφνται ςτο εργαςτιριο. 

Ικανόσ αρικμόσ αςκιςεων κακϊσ και κεμάτων 

παρελκόντων εξεταςτικϊν περιόδων αναρτϊνται 

λυμζνεσ,μετά το τζλοσ του εργαςτθρίου, από τον 

διδάςκοντα ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τον διδάςκοντα για απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

Επίςθσ παροτρφνονται να επιλφουν αςκιςεισ κατά τθ 

διάρκεια τθσ αυτοτελοφσ μελζτθσ και να τισ 

αποςτζλλουν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

ςτονδιδάςκοντα για διόρκωςθ, απάντθςθ αποριϊν 

κλπ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Εργαςτιριο 13 

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

 

Αυτοτελισ μελζτθ 23 

ύνολο Μαθήματος 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Θ εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 

πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ 

ενόσ άγνωςτου ςυγκεντρωτικοφ αντιπροςωπευτικοφ 

κζματοσ που καλφπτει ςυνολικά τα βαςικά ηθτιματα 

τθσ αντικειμενοςτραφοφσ προςζγγιςθσ. Θ αξία κάκε 

ερωτιματοσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ 

αναγράφεται ςτο αντίγραφο των κεμάτων που 
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Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ εξζταςθ 

πραγματοποιείται με ανοικτά βοθκιματα και δεν 

επιτρζπεται κανενόσ είδουσ επικοινωνία (κινθτό 

τθλζφωνο, χριςθ προςωπικοφ φορθτοφ ΘΤ). 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 W. Savitch,Επίλυςθ Προβλθμάτων με τθ Χριςθ C++, Εκδόςεισ ΣΗΙΟΛΑ, Θεςςαλονίκθ, 

2016. 

 H. Deitel, P. Deitel, C++ Προγραμματιςμόσ, 9θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Μ. Γκιοφρδασ, 2015. 

 T. Gaddis, J. Walters, G. Muganda, Starting out with C++ Early Objects, 8th edition, 

Pearson, 2014. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 (ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME273/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι του ςπουδαςτι α) ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ διαχείριςθσ παγίων 

και διαμόρφωςθσ πλάνου ςυντιρθςθσ, β) ςτθ κατανόθςθ του ρόλου τθσ αξιοπιςτίασ και των 

μεκόδων υπολογιςμοφ τθσ γ) και ςε μελζτεσ ανάλυςθσ και διαχείριςθσ κινδφνων μζςα από ανάλυςθ 

βλαβϊν και ιςτορικοφ αςτοχιϊν. Παράλλθλα πραγματοποιείται ειςαγωγι ςε μεκόδουσ και εργαλεία 

που υποςτθρίηουν τθν ςυνεχι βελτίωςθ διαδικαςιϊν, τθν ψθφιακι ολοκλιρωςθ πλθροφορίασ και 

τθν διαχείριςθσ γνϊςθσ πεδίου, ςτο χϊρο τθσ αξιοπιςτίασ και ςυντιρθςθσ. 

Μετά το πζρασ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνοσ με ζννοιεσ όπωσ: 

 Αξιοπιςτία και διακεςιμότθτα τεχνικοφ ςυςτιματοσ 
 Σρόποι υπολογιςμοφ αξιοπιςτίασ 
 υντιρθςθ τεχνικοφ ςυςτιματοσ 
 Πολιτικζσ ςυντιρθςθσ 
 Θεωρία αποκατάςταςθσ βλαβϊν 
 Ανάλυςθ κινδφνου, ανάλυςθ τφπων αςτοχίασ και δζνδρου βλαβϊν 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
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Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Λιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 

 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων 
(ςε εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 

 1
θ
 : ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ, Ειςαγωγι 

 2
θ
 :. ΒΑΙΚΕ ΤΝΑΡΣΗΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ, Διάρκεια ηωισ εξαρτθμάτων, υνάρτθςθ 

αξιοπιςτίασ, Μζςοσ χρόνοσ λειτουργίασ 

 3
θ
 :. ΒΑΙΚΕ ΤΝΑΡΣΗΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ, Διακεςιμότθτα 

 4
θ
 : ΚΑΣΑΝΟΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ, Κανονικι, Poisson, Διωνυμικι, Εκκετικι, Weibull 

 5
θ
 : ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ, υςτιματα με ςειριακι, παράλλθλθ, μικτι 

διάταξθ 

 6
θ
 :. ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ, υγκρίςεισ ςυςτθμάτων 

 7
θ
 :  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ, Βαςικζσ ζννοιεσ 

 8
θ
 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ, υντθρθςιμότθτα, Δείκτεσ 

 9
θ
 : ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΤΝΣΗΡΗΗ, Ειςαγωγι 

 10
θ
 : ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΤΝΣΗΡΗΗ, υντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν 

 11
θ
 : ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΤΝΣΗΡΗΗ, Προγραμματιςμζνθ, Προλθπτικι, βάςει κατάςταςθσ  

υντιρθςθ 

 12
θ
 : ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΤΝΣΗΡΗΗ, Ολικι Παραγωγικι υντιρθςθ 

 13
θ
 : ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΤΝΣΗΡΗΗ, Πολιτικζσ αντικατάςταςθσ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθν διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

 Χριςθ εξειδικευμζνου Λογιςμικοφ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
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Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 
 
 
 
 
 
 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτήρια Πράξησ 13 

Προετοιμαςία Εργαςτηρίων 
Εςτιάηουν ςτθ μελζτθ αςκιςεων 
πράξθσ και μελζτθσ περιπτϊςεων 

36 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
πιςτωτική μονάδα) 

75 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Διαμορφωτική 

I. Θζματα εργαςτηρίων (30%) (5
θ
-11

θ
 εβδομάδα) 

περιλαμβάνει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, 

επίλυςθσ προβλθμάτων 

II. Γραπτή εξζταςη περιόδου (70%) περιλαμβάνει 

ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ, 

επίλυςθσ προβλθμάτων 

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Αξιοπιςτία και ςυντιρθςθ τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων, Ι. Λ. Μπακοφροσ, εκδόςεισ οφία, 

ISBN 978-960-6706-22-6 
2. John Moubray (2004), “Reliability-centered Maintenance”, Industrial Press, USA 
3. Ebeling, C. (2005), "An Introduction to Reliability and Maintainability Enfineering", Waveland 

Press 

 

ΠροτεινόμενοιΗλεκτρονικοίφνδεςμοιμεχρήςιμεσπληροφορίεσ 

1. http://www.hms-gr.eu/taktika-meli/ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΉ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάθρου , Γενικών Γνώςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME280/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

 

Η μάκθμα κα καλφπτει ςυγκεκριμζνα κζματα ςχετικά με τθ μελζτθ τθσ ατομικισ, ομαδικι 
και δομικισ ςυμπεριφοράσ των εργαηομζνων μζςα ςτισ επιχειριςεισ. Ειδικότερα, κα  
εξεταςτεί ο αντίκτυποσ των ηθτθμάτων τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ ςτθν επιχειρθςιακι 
απόδοςθ και τθν επιτυχία. Είναι ευρζωσ αποδεκτό ότι θ γνϊςθ τθσ οργανωτικισ 
ςυμπεριφοράσ είναι κρίςιμθ ςτο περιβάλλον των ςφγχρονθ επιχειριςεων και δθμόςιων 
οργανιςμϊν και κακορίηει ςε ζνα υψθλό ποςοςτό τθν αποτελεςματικότθτα και τθσ 
αποδοτικότθτα τουσ. 

 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με κζματα όπωσ:  

 Κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ των εργαηομζνων θ οποία κα εξαςφαλίςει 
τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν ικανοποίθςθ και ςτιριξθ τουσ. 

 Μελζτθ των ανκρϊπινων προβλθμάτων και ςχζςεων μεταξφ των ατόμων. 

 Μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ των ομάδων που εργάηονται ςτον οργανιςμοί, κακϊσ 
επίςθσ και θ ςυμπεριφορά του ίδιου του οργανιςμοφ με ςκοπό να επιτφχει τα 
αναμενόμενα αποτελζςματα. 

 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 κατανοιςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τα ηθτιματα που προκφπτουν από τισ ςφγχρονεσ 
προςεγγίςεισ ςτθν οργανωτικι ςυμπεριφορά 

 αντιλαμβάνονται και να περιγράφουν τα ανκρϊπινα προβλιματα και ςχζςεισ ςε ζνα 
εργαςιακό περιβάλλον 

 εξθγοφν και να ςυηθτοφν τθν ζννοια και τθν χρθςιμότθτα τθσ παρακίνθςθσ των 
εργαηομζνων  

 κατανοιςουν και να διαςαφθνίςουν τθν χρθςιμότθτα τθσ ζννοιασ τθσ θγεςίασ και τισ 
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ςυνδεόμενεσ ςυμπεριφορζσ των ςτελεχϊν 

 κατανοιςουν και να εξθγοφν τθν ζννοια τθσ οργανωςιακισ  κουλτοφρασ και να 
υποδεικνφουν τρόπουσ διαχείριςθσ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ 

Αναμενόμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα - Κφριεσ δεξιότθτεσ που αναπτυχκοφν 

• Αναγνϊριςθ τωνβαςικϊν αρχϊν τθσ ατομικισ ςυμπεριφοράσ και τισ επιπτϊςεισ τθσ 
ςτουσ οργανιςμοφσ. 

• Αναγνϊριςθ τθσ επίδραςθ τθσ ομαδικισςυμπεριφοράσ ςε μια ποικιλία οργανωτικϊν 
ςτοιχείων. 

• Ανάλυςθςυγκεκριμζνων πρακτικϊν και κεωρθτικϊνηθτθμάτων ςχετικά με τθν 
οργανωτικι ςυμπεριφορά. 

• Αξιολόγθςθ των πτυχϊν τθσ οργανωςιακισςυμπεριφοράσ και τωνςυςχετιςμϊν τουσ 
με τθν οργανωςιακιαποτελεςματικότθτα 

• Αποτελεςματικι ςφγκριςθ και διαχείριςθ των διαφορετικϊν κεμάτων οργανωςιακισ  
κουλτοφρασ 

Γενικζς Ικανότητες 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Ομαδικι εργαςία  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 

 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθν οργανωςιακι ςυμπεριφορά  

2. τάςεισ και εργαςιακι ικανοποίθςθ  

3. υναιςκιματα και διακζςεισ  

4. Προςωπικότθτα και αξίεσ  

5. Αντίλθψθ και ατομικι λιψθ αποφάςεων  

6. Ζννοιεσ παρακίνθςθσ  

7. Παρακίνθςθ: Από τισ ζννοιεσ ςτισ εφαρμογζσ  

8. Οι βάςεισ τθσ ομαδικισ ςυμπεριφοράσ  

9. Επικοινωνία  

10. Ηγεςία  

11. Εξουςία και πολιτικι ςτισ οργανϊςεισ  

12. Οργανωςιακι κουλτοφρα  

13. Παρουςιάςεισ εργαςιϊν 

ημείωςη: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει μελετιςει τθ 

ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο μάκθμα. 
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4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
Πρόςωπο με πρόςωπο 

Διαλζξεισ: κα πραγματοποιθκεί μια ςειρά διαλζξεων 

όπου ςε κάκε διάλεξθ κα αναλυκεί και κα ςυηθτθκεί 

ζνα ςυγκεκριμζνο ηιτθμα τθσ οργανωτικισ 

ςυμπεριφοράσ. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια των 

ςεμιναρίων οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να 

εφαρμόςουν τθν κατανόθςι τουσ για τα κζματα που 

ςυηθτικθκαν, μζςω μιασ ςειράσ μεκόδων που 

περιλαμβάνουν ανάλυςθ περιπτϊςεων, αςκιςεισ, 

παιχνίδια και ομαδικι ςυηιτθςθ. 

• Ανάλυςθ περιπτϊςεων-μελζτθσ: κα αναλυκοφν και 

κα ςυηθτθκοφν ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ που 

ςχετίηονται με πτυχζσ τθσ οργανωτικισ ςυμπεριφοράσ 

με τθ ςυμβολι των κεωρθτικϊν διαλζξεων. Οι 

φοιτθτζσ πρζπει να ςυμμετζχουν ενεργά για να 

βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ μιασ ιδιαίτερθσ 

ςυνειδθτοποίθςθσ και κατανόθςθσ τθσ οργανωτικισ 

ςυμπεριφοράσ κακϊσ και μιασ κριτικισ ςκζψθσ. Οι 

λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν ανάλυςθ των 

περιπτϊςεων και τθ διαδικαςία ςυηιτθςθσ κα δοκοφν 

ςτουσ μακθτζσ κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα των 

διαλζξεων. 

• Αςκιςεισ: μζςω ςυγκεκριμζνων αςκιςεων οι 

μακθτζσ κα είναι ςε κζςθ να δίνουν νόθμα ςε κζματα 

που ςχετίηονται με τθ μελζτθ ςυμπεριφοράσ εντόσ των 

οργανιςμϊν. 

• υνεδρίεσ πολυμζςων: κα παρουςιαςτοφν 

οπτικοακουςτικά υλικά τα οποία κα ακολουκθκοφν 

από αναλυτικζσ ςυηθτιςεισ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 
 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσ e-class. 
 Εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι των φοιτθτϊν μζςω 

email. 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ μελζτθσ 10 

υγγραφι ομαδικισ 
εργαςίασ 

16 
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Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

10 

ύνολο Μαθήματος 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 

Γραπτι Ομαδικι Εργαςία (2 ατόμων)(40%) 

 Θα πρζπει να επιλεγεί  ζνα από τα 
προτεινόμενα  κζματα  προσ ανάλυςθ ι 
επίςθσ, μποροφν οι φοιτθτζσ να προτείνουν 
ζνα κζμα που κα ανικει ςτο πεδίο τθσ 
οργανωςιακισ ςυμπεριφοράσ  και με τθν 
ςφμφωνθ γνϊμθ του ειςθγθτι να 
προχωριςουν ςτθν ανάλυςθ του.  

Η τυπικι δομι τθσ εργαςίασ κα πρζπει να εμφανίηει 
τθν ακόλουκθ μορφι: 

 Εξϊφυλλο όπου θα αναφζρονται με ευκρίνεια 
το Σμήμα, ο τίτλοσ του μαθήματοσ, ο τίτλοσ τησ  
εργαςίασ, Ονοματεπώνυμο φοιτητών 

 Περίληψη  

 Περιεχόμενα (δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτην 
καταμζτρηςη λζξεων) 

 Ειςαγωγή (ςφντομη αναφορά ςτο πλαίςιο 
μζςα ςτο οποίο αναπτφςςεται η ςυγκεκριμζνη 
εργαςία) 

 Ανάπτυξη και ανάλυςη του θεωρητικοφ 
υπόβαθρου,  

 Διατφπωςη ςυμπεραςμάτων  

 Αναφορά Βιβλιογραφίασ – Πρότυπο Harvard. 
(δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτην καταμζτρηςη 
λζξεων) 

 

Ενδεικτικά κριτιρια αξιολόγθςθσ εργαςίασ 

• Ομαδικι αναφορά*30%+ 

o Παρουςίαςθ κζματοσ 

o Κριτικι προςζγγιςθ και ανάλυςθ κζματοσ 

o Χριςθ ακαδθμαϊκισ βιβλιογραφίασ (Ελάχιςτεσ 
Αναφορζσ 10 Άρκρα) 

o Δομι και εμφάνιςθ τθσ γραπτισ εργαςίασ  

• Ατομικι παρουςίαςθ*10%+ 

o Δομι και λογικι οργάνωςθ τθσ παρουςίαςθσ  

o Περιεχόμενο και πλθρότθτα τθσ παρουςίαςθσ  

o Αιςκθτικι ποιότθτα τθσ παρουςίαςθσ  

o Αρικμόσ και χριςθ των κατάλλθλων τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν  

o Παρουςία, διατιρθςθ ενδιαφζροντοσ του 
κοινοφ και τιρθςθ του χρόνου παρουςίαςθσ 
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Γραπτι Εξζταςθ(60%)  

 15 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ με mini-
casestudies 

 2 Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

 

Προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ ο βακμόσ τθσ εργαςίασ 
και των Αςκιςεων ςτθν αίκουςα, θ βακμολογία των 
τελικϊν γραπτϊν εξετάςεων κα πρζπει να ξεπερνά το 
πζντε (5). 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. StephenP. Robbins και TimothyA. Judge (2011) «Οργανωςιακι ςυμπεριφορά Βαςικζσ ‘Εννοιεσ 
και φγχρονεσ Προςεγγίςεισ», Εκδόςεισ Κριτικι Ακινα. 

2. Χυτιρθσ Λεωνίδασ . (2001) «Οργανωςιακι ςυμπεριφορά», Εκδότθσ Interbooks, Ακινα 

Προτεινόμενθ αρκρογραφία: 

1. Ludwig, T.D. and Frazier, T.B. (2012) Employee engagement and organizational behaviour 
management.  Journal of Organizational Behaviour Management, 32 (1), p. 75-82. 

2. Nicklin, J. M., & Spector, P. E. (2016) Point/Counterpoint introduction: The future of theory in 
organizational behaviour research. Journal of Organizational Behaviour. (online availability) 

3. Norton, TA., Zacher, H. and Ashkanasy, N.M. (2014) Organisational sustainability policies and 
employee green behaviour: The mediating role of work climate perceptions. Journal of 
Environmental Psychology, 38, p. 49-54. 

4. Milan, J.M., Hessels, J., Thurik, R., and Aguado, R. (2013) Determinants of job satisfaction: A 
European comparison of self-employed and paid employees.  Small Business Economics, 10 (3), 
p. 651-670.  

5. Newton, C. J., & Mazur, A. K. (2016) Value congruence and job-related attitudes in a non-profit 
organization: a competing values approach. The International Journal of Human Resource 
Management, 27(10), p. 1013-1033. 

6. Jiang, J.Y., Sun, L.Y., & Law, K.S. (2011) Job satisfaction and organizational structure as 
moderators of the effects of empowerment on organizational citizenship behaviour: A self-
consistency and social exchange perspective. International Journal of Management, 28(3), 675-
693. 

7. Sharif, M.M., and Terri A.S. (2014) Do perceptions of ethical conduct matter during 
organizational change? Ethical leadership and employee involvement. Journal of Business 
Ethics, 124(2), p. 185-196. 

8. Banks, G. C., Batchelor, J. H., Seers, A., O'Boyle, E. H., Pollack, J. M. and Gower, K. (2013) What 

does team–member exchange bring to the party? A meta-analytic review of team and leader 

social exchange. Journal of Organizational Behaviour, 35(2), p. 273-295.  

9. DeConinck, J. B. (2011) The effects of leader-member exchange and organizational 

identification on performance and turnover among salespeople. Journal of Personal Selling & 

Sales Management, 31(1), p. 21-34. 

10. Rosenbaum, D., More, E., &Steane, P. (2016) A longitudinal qualitative case study of change in 

nonprofits: Suggesting a new approach to the management of change. Journal of Management 

& Organization, p. 1-18. 

Προτεινόμενοι Ηλεκτρονικοί φνδεςμοι με χριςιμεσ πλθροφορίεσ: 

1. https://www.scopus.com 

2. https://scholar.google.gr 
3. https://www.researchgate.net 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σ4Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΟΧΑΣΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

Διαλζξεισ (Θεωρία, Αςκιςεισ) 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Τπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/ 
https://eclass.duth.gr/courses/TME157/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Α. Λογική του μαθήματοσ 

Σο ςυγκεκριμζνο μάκθμα, εντάςςεται ςτων κορμό των μακθμάτων υπόβαθρου (background) τθσ 
επιςτιμθσ του Μηχανικοφ Παραγωγήσ και Διοίκηςησ (ΜΠΔ), και το γνωςτικό του αντικείμενο (ι 
πεδίο), ςχετίηεται με τισ ζννοιεσ και τθ μελζτθ φαινομζνων ι ςυςτθμάτων, τα οποία εξελίςςονται 
(κυρίωσ, αναφορικά με το χρόνο), και των οποίων θ μελλοντικι τουσ ςυμπεριφορά δεν είναι τελείωσ 
κακοριςμζνθ ι προβλζψιμθ, αλλά χαρακτθρίηεται από τον παράγοντα «τφχθ» ι «τυχαιότθτα». 

Β. Μαθηςιακοί ςτόχοι 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι διττόσ: 

 Η ειςαγωγι ςτισ αρχζσ που διζπουν τισ τοχαςτικζσ Διεργαςίεσ ι Συχαίεσ Ανελίξεισ 
(Random Processes)  

 Η ανάπτυξθ μεκόδων οι ο οποίεσ είναι δυνατόν να εφαρμοςτοφν ςτθ μελζτθ ςυςτθμάτων 
που εμπλζκουν ςτοχαςτικζσ διεργαςίεσ (.Δ.) 

 
Κατά ςυνζπεια, οι μακθςιακοί ςτόχοι του μακιματοσ, είναι: 
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(i) Να ειςάγει τον φοιτθτι, ςτθν κατανόθςθ εννοιϊν και τθ μελζτθ φαινομζνων ι ςυςτθμάτων, τα 

οποία εξελίςςονται με το χρόνο, και των οποίων θ μελλοντικι ςυμπεριφορά δεν είναι τελείωσ 
κακοριςμζνθ ι προβλζψιμθ, αλλά χαρακτθρίηεται από τον παράγοντα «τυχαιότθτα». 

(ii) Να διδάξει τον φοιτθτι τθν ανάπτυξθ μεκόδων οι οποίεσ είναι δυνατόν να εφαρμοςτοφν ςτθ 
μελζτθ ςυςτθμάτων που εμπλζκουν .Δ. 

(iii) Να βοθκιςει τον φοιτθτι, ςτθν παρακολοφκθςθ και άλλων μακθμάτων του Προπτυχιακοφ 
Προγράμματοσ πουδϊν (ΠΠ) του Σμιματοσ ΜΠΔ του Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ 
(π.χ. υςτιματα Παραγωγισ, Διαχείριςθ Αςφάλειασ & Τγιεινισ τθσ Εργαςίασ). 

(iv) Να βοθκιςει τουσ αποφοίτουσ του Σμιματοσ Μθχανικϊν Παραγωγισ & Διοίκθςθσ του Δ.Π.Θ., 
ςτθν παρακολοφκθςθ Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων πουδϊν ςτουσ τομείσ τθσ Οργάνωςθσ 
και Διοίκθςθσ Σεχνικϊν υςτθμάτων και Επιχειριςεων, κακϊσ και ςτθν άςκηςη του 
επαγγζλματόσ τουσ 

(v) Η κατανόθςθ των αναλυτικϊν εργαλείων που απαιτοφνται για τθν ανάλυςθ ςυςτθμάτων που 
εμπλζκουν .Δ.  

(vi) Η ανάπτυξθ εκείνων των δεξιοτιτων αναλυτικισ ςκζψθσ που απαιτοφνται για τθν επιλογι 
κατευκφνςεων μζςα από μια πλειάδα επιλογϊν, όςο αφορά ςτθν μελζτθ ςυςτθμάτων που 
εμπλζκουν .Δ. 

 
Γ. Αποτελζςματα μάθηςησ 
 
Γνώςεισ και Κατανόηςη 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 

 Να κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ και μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται  ςτθ μελζτθ 
φαινομζνων ι ςυςτθμάτων, τα οποία εξελίςςονται με το χρόνο, και των οποίων θ 
μελλοντικι ςυμπεριφορά δεν είναι τελείωσ κακοριςμζνθ ι προβλζψιμθ, αλλά 
χαρακτθρίηεται από τον παράγοντα «τυχαιότθτα». 

 Να χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ ςτθ μελζτθ ςυςτθμάτων που εμπλζκουν .Δ. 

 Να επιδείξουν ςε βάκοσ γνϊςεισ τεχνικϊν ανάλυςθσ .Δ. και χρονοςειρϊν δεδομζνων    
 
Διανοητικζσ ικανότητεσ 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 

 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ ςχετικζσ με τθν μελζτθ 
ςυςτθμάτων με .Δ. 

 
Άλλεσ ικανότητεσ 

 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 

 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων 
(ςε εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 
υμπεραςματικά, με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο/θ φοιτθτισ/τρια κα είναι ςε κζςθ 
να: 

 Κατανοεί τα βαςικά και κρίςιμα χαρακτθριςτικά των  ηθτθμάτων που αφοροφν ςτισ .Δ.  

 Γνωρίηει τα βαςικά εργαλεία και τισ τεχνικζσ (ι μεκόδουσ ανάλυςθσ .Δ.   
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ επιχειρθμάτων ςε 
εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ νζων ιδεϊν των ιδίων και ςυναδζλφων ςπουδαςτϊν 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ ςπουδαςτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία/Αςκήςεισ 

 Βαςικά ςτοιχεία των Πικανοτιτων και των Συχαίων Μεταβλθτϊν. 

 Βαςικζσ αρχζσ και μακθματικι κεμελίωςθ των τοχαςτικϊν Διεργαςιϊν (.Δ.). 

 τατιςτικι των .Δ. (Κατανομι 1θσ Σάξθσ, Πυκνότθτα 1θσ Σάξθσ, Κοινι ςυνάρτθςθ 
κατανομισ, Μζςθ τιμι, υνάρτθςθ Διαςποράσ, υντελεςτισ αυτοςυςχζτιςθσ, Ροπζσ, κλπ)  

 Ειδικζσ κλάςεισ .Δ.: Συχαίοσ Δρόμοσ (ι “περίπατοσ”) 

 Διεργαςία Wiener 

 Διεργαςία Poisson 

 Αλυςίδεσ Markov 

 Σφποι μεταβολϊν ςτισ .Δ. (κλίςθ, περιοδικότθτα, ακανόνιςτεσ μεταβολζσ) 

 Ανάλυςθ Χρονοςειρϊν    
 

 Προετοιμαςία ομαδικϊν εργαςιϊν  

 Παρουςιάςεισ των εργαςιϊν των φοιτθτϊν    
 

Αναλυτικά: 
 
1. Βαςικά ςτοιχεία των Πικανοτιτων και των Συχαίων Μεταβλθτϊν. τατιςτικι των Συχαίων 

Μεταβλθτϊν (Σ.Μ.). υνάρτθςθ Πικανότθτασ. υνάρτθςθ Κατανομισ. Πολυδιάςτατεσ 
Κατανομζσ. Παράμετροι κατανομϊν. υναρτιςεισ. Αςκιςεισ.  

2. Βαςικζσ αρχζσ και μακθματικι κεμελίωςθ των τοχαςτικϊν Διεργαςιϊν (.Δ.). Παραδείγματα & 
Εφαρμογζσ.  

3. τατιςτικι των .Δ. (Κατανομι 1θσ Σάξθσ, Πυκνότθτα 1θσ Σάξθσ, Κοινι ςυνάρτθςθ κατανομισ, 
Μζςθ τιμι, υνάρτθςθ Διαςποράσ, υντελεςτισ αυτοςυχςζτιςθσ, κλπ). Αςκιςεισ.   

4. Ειδικζσ κλάςεισ .Δ.: Συχαίοσ Δρόμοσ (ι “περίπατοσ”). Παραδείγματα & Εφαρμογζσ. Αςκιςεισ.  
5. Ειδικζσ κλάςεισ .Δ.: Διεργαςία Wiener. Παραδείγματα & Εφαρμογζσ. Αςκιςεισ. 
6. Ειδικζσ κλάςεισ .Δ.: Διεργαςία Poisson. Παραδείγματα & Εφαρμογζσ. Αςκιςεισ. 
7. Ειδικζσ κλάςεισ .Δ.: Αλυςίδεσ Markov (βαςικζσ αρχζσ, διαγράμματα κατάςταςθσ, δενδροειδι 

διαγράμματα κατάςταςθσ, παραδείγματα εφαρμογζσ). Αςκιςεισ. 
8. Ειδικζσ κλάςεισ .Δ.: Αλυςίδεσ Markov (πίνακεσ μετάβαςθσ ενόσ βιματοσ, υπολογιςμόσ των 

χρονικά εξαρτθμζνων πικανοτιτων, παραδείγματα). Αςκιςεισ. 
9. Ειδικζσ κλάςεισ .Δ.: Αλυςίδεσ Markov (ταξινόμθςθ καταςτάςεων, ςτάςιμεσ κατανομζσ αλυςίδασ 

Markov). Αςκιςεισ. 
10. Ουρζσ. Παραδείγματα & Εφαρμογζσ. Αςκιςεισ. 
11. Σφποι μεταβολϊν ςτισ .Δ. (κλίςθ, περιοδικότθτα, ακανόνιςτεσ μεταβολζσ)  
12. Ανάλυςθ χρονοςειρϊν ςτο πεδίο του χρόνου (ανάλυςθ χρονοςειρϊν με κλίςθ ι/και 

περιοδικότθτα, χριςθ μεταςχθματιςμϊν, ανάλυςθ χρονοςειρϊν με τθ βοικεια τθσ γραφικισ 
παράςταςθσ). Παραδείγματα & Εφαρμογζσ. 

13. Ανάλυςθ χρονοςειρϊν (μοντζλα αυτοκινοφμενου μζςου όρου, αυτοπαλινδρομικά μοντζλα). 
Παραδείγματα & Εφαρμογζσ. Αςκιςεισ. 
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4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία (π.χ. προβολι διαφανειϊν, 
χριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ)   

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

 Επικοινωνία των φοιτθτϊν με τον διδάςκοντα: Δια 
ηϊςθσ, τθλεφωνικά, κακϊσ και θλεκτρονικά (email)  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου (hrs) 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Ομαδικι ι Ατομικι Εργαςία     16 

Αυτοτελισ μελζτθ 20 

φνολο Μαθήματοσ 
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά πιςτωτικι μονάδα) 

75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

I. Γραπτή τελική εξζταςη (βακμολογικισ βαρφτθτασ 

τουλάχιςτον 70%) που περιλαμβάνει  

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ι/και ανάπτυξθσ και 
κριτικισ ςκζψθσ 

- υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 
- Επίλυςθ προβλθμάτων   

II. υγγραφή και Παρουςίαςη Ομαδικήσ ή Ατομικήσ  

Εργαςίασ (βακμολογικισ βαρφτθτασ 30% το μζγιςτο) 

 

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 
1. Κριτήρια αξιολόγηςησ περιεχομζνου γραπτήσ 

εργαςίασ:  

 Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν ςε βάκοσ 

 Χριςθ πολλαπλισ βιβλιογραφίασ  

 Κατάλλθλθ δομι, ροι λόγου και ορκι χριςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ 

 Αξιόπιςτθ ανάλυςθ του αντικειμζνου 

 Κριτικι ςκζψθ και ςυηιτθςθ 

 Επαρκισ κάλυψθ του κζματοσ 
 

2. Κριτήρια αξιολόγηςησ παρουςίαςησ γραπτήσ 
εργαςίασ (ομαδικήσ & ατομικήσ): 

 Οργάνωςθ τθσ παρουςίαςθσ  

 Επαγγελματιςμόσ ςτθν παρουςίαςθ  

 Χριςθ ςχθμάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ.  

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ με το ακροατιριο 

 Ακριβισ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ 
παρουςίαςθσ  

 Σρόποσ αντιμετϊπιςθσ των ερωτιςεων από το 
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ακροατιριο  
Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ/εξζταςθσ είναι τα Ελλθνικά. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βαςικά υγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Σίτλοσ Εκδότησ 

960-431-868-3 
Δάρασ Σρφφων 

Ι., φψασ 
Παναγιϊτθσ 

2003 τοχαςτικζσ Ανελίξεισ 
Εκδόςεισ ΖΗΣΗ, 

Θες/νίκθ 

ISBN: 978-960-
418-127-8 

Papoulis 
Athanasios,Pillai 
S. Unnikrishna 

2007 
Πικανότθτεσ, τυχαίεσ 

μεταβλθτζσ και 
ςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ 

ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΖΙΟΛΑ 
& ΤΙΟΙ Α.Ε. 

 

Πρόςθετα ςυγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερο-
μηνία 

Σίτλοσ Εκδότησ 

- Hajek Bruce 2005 
An Exploration of 

Random Processes for 
Engineers 

Univ. of Illinois, USA, 
Aug. 2005. 

http://eclass.duth.gr/ecl
ass/ 

978-960-6706-
63-9 

ΧΡΤΑΦΙΝΟΤ 
ΟΤΡΑΝΙΑ 

2012 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ 

ΣΟΧΑΣΙΚΕ ΑΝΕΛΙΞΕΙ 

"ςοφία" Ανϊνυμθ 
Εκδοτικι & Εμπορικι 

Εταιρεία 

- 
Mαρχαβίλασ 

Παν. 
2006 

θμειϊςεισ ςτο 
Μάκθμα: τοχαςτικζσ 

Διεργαςίεσ 

http://eclass.duth.gr/ecl
ass/ 

 
Προτεινόμενη αρθρογραφία: 

1. Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis and S.H. Spartalis, “Harmonic Analysis of Occupational-

Accident Time-Series as a Part of the Quantified Risk Evaluation in Worksites: Application on 

Electric Power Industry and Construction Sector”, Reliability Engineering & System Safety, 

Elsevier, doi:10.1016/j.ress.2012.11.014, vol. 112, pp. 8-25, 2013 

Προτεινόμενοι Ηλεκτρονικοί φνδεςμοι με χρήςιμεσ πληροφορίεσ 

1. Yacov Y. Haimes, Risk Modeling, Assessment, and Management, ISBN 9780470282373, 
Online ISBN 9780470422489, DOI:10.1002/9780470422489, John Wiley & Sons Inc, 2009. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470422489 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΘΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

Οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
πραγματοποιοφνται εμβόλιμα 
μετά τθν ολοκλιρωςθ 
αντίςτοιχων κεματικϊν 
ενοτιτων κι αφοφ ο φοιτθτισ 
ζχει λάβει τισ απαιτοφμενεσ 
γνϊςεισ ζτςι ϊςτε να είναι ςε 
κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ 
απαιτιςεισ 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΠΕΡΙΟΧΘ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME286/ 

https://pme.duth.gr/courses/αλγορικμικζσ-μζκοδοι-

βελτιςτοποίθςθ/  

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ «ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΘΘ» είναι 

να αναδείξει τθ χρθςιμότθτα των ευρετικϊν και μεταευρετικϊν αλγορίκμων 

(heuristic and metaheuristic methods) για τθν αντιμετϊπιςθ πραγματικϊν 

προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν επιχειριςεισ και οργανιςμοί, ζχοντασ να 

ανταποκρικοφν ςτθν πρόκλθςθ τθσ εφρεςθσ υψθλισ ποιότθτασ λφςεων ςε 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Τπολογιςτικι Πολυπλοκότθτα, Μζκοδοι Βελτιςτοποίθςθσ, Μοντελοποίθςθ 
Προβλθμάτων - Οριςμοί 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να ζρκει ο φοιτθτισ ςε επαφι με ειςαγωγικζσ 
ζννοιεσ τθσ Τπολογιςτικισ Πολυπλοκότθτασ και των 
Μεκόδων Βελτιςτοποίθςθσ που απαντϊνται ςτθ 
βιβλιογραφία 
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Τπολογιςτικι Πολυπλοκότθτα 

 Μοντελοποίθςθ Προβλθμάτων 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα. 

τόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςει ο φοιτθτισ τισ δεξιότθτεσ ϊςτε: 

 να είναι ςε κζςθ να αναπτφξει ευρετικοφσ και μεταευρετικοφσ 

αλγορίκμουσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

 να μπορεί να αναλφςει τον τρόπο λειτουργίασ κάκε μεταευρετικισ 

μεκοδολογίασ 

 να διακρίνει τισ περιπτϊςεισ προβλθμάτων ςτισ οποίεσ μποροφν να 

εφαρμοςκοφν οι μεταευρετικζσ μεκοδολογίεσ 

 να εφαρμόηει ευρετικοφσ και μεταευρετικοφσ αλγορίκμουσ για τθν 

λιψθ αποφάςεων ςε Πραγματικό Χρόνο (Real-time Decision Making) 

τα πλαίςια του μακιματοσ, οι αλγόρικμοι εφαρμόηονται ςε ζνα ευρφ φάςμα 

προβλθμάτων τα οποία καλφπτουν ςχεδόν το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτασ μιασ 

ςφγχρονθσ εταιρίασ όπωσ, π.χ., χρονοπρογραμματιςμόσ ζργων, δρομολόγθςθ 

ςτόλου οχθμάτων, χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων, βελτιςτοποίθςθ ςτθ διοίκθςθ 

ανκρωπίνου δυναμικοφ, επιλογι χαρτοφυλακίου, βελτιςτοποίθςθ ςτισ 

μεταφορζσ, βελτιςτοποίθςθ ςε προβλιματα Μάρκετινγκ και Πωλιςεων, 

βελτιςτοποίθςθ ςτθ διάταξθ εγκαταςτάςεων, και ςτθν αποκικευςθ. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε κζματα καταςκευισ και 

παραμετροποίθςθσ  ευρετικϊν και μεταευρετικϊν αλγορίκμων  

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ επίλυςθσ πραγματικϊν προβλθμάτων 

διάταξθσ, επιλογισ και προγραμματιςμοφ δραςτθριοτιτων 

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια εργαςτθριακϊν αςκιςεων 
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 Μζκοδοι Βελτιςτοποίθςθσ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: -Να μποροφν οι φοιτθτζσ να ορίηουν τθν 
πολυπλοκότθτα και να αναγνωρίηουν οριςμζνεσ 
βαςικζσ μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ 

 
ii. Καταςκευαςτικοί Ευρετικοί Αλγόρικμοι (Constructive Heuristics) κι Εφαρμογζσ 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να ζρκει ο φοιτθτισ ςε επαφι με κλαςικοφσ 
αλγορίκμουσ όπωσ οι Καταςκευαςτικοί Ευρετικοί 
 
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Πλεονεκτικόσ Καταςκευαςτικόσ Αλγόρικμοσ 

 τοχαςτικόσ Καταςκευαςτικόσ Αλγόρικμοσ 

 Επίλυςθ παραδείγματοσ 
 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των 
φοιτθτϊν και ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ των εφαρμογϊν 
με τθ κεωρία   
 

 
iii. Αλγόρικμοι Επαναλθπτικισ Βελτίωςθσ (Iterative Improvement Heuristics) και 

Αλγόρικμοι Ζρευνασ Μεταβλθτισ Γειτονιάσ 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να ζρκει ο φοιτθτισ ςε επαφι με κλαςικοφσ 
ευρετικοφσ αλγορίκμουσ όπωσ οι Αλγόρικμοι 
Επαναλθπτικισ Βελτίωςθσ και οι Αλγόρικμοι Ζρευνασ 
Μεταβλθτισ Γειτονιάσ 
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Αλγόρικμοσ Κατάβαςθσ 

 Αλγόρικμοσ Μζγιςτθσ Κατάβαςθσ 

 Αλγόρικμοι Ζρευνασ Μεταβλθτισ Γειτονιάσ 

 Αντιμετϊπιςθ περίπτωςθσ παραδείγματοσ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των 
φοιτθτϊν και ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ των εφαρμογϊν 
με τθ κεωρία  
 

 
iv. Γενετικοί Αλγόρικμοι κι Εφαρμογζσ 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να μποροφν οι φοιτθτζσ να κατανοιςουν τον τρόπο 
λειτουργίασ των Γενετικϊν Αλγορίκμων 
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Γενετικοί Αλγόρικμοι 

 Επίλυςθ Παραδείγματοσ Περίπτωςθσ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν 
 

 
v. O Αλγόρικμοσ Προςομοιωμζνθσ Ανόπτθςθσ (Simulated Annealing). Εφαρμογι 
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ςε ρεαλιςτικά προβλιματα 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο λειτουργίασ 
του Αλγορίκμου Προςομοιωμζνθσ Ανόπτθςθσ 
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Αλγόρικμοσ Προςομοιωμζνθσ Ανόπτθςθσ 

 Επίλυςθ Παραδείγματοσ Περίπτωςθσ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των 
φοιτθτϊν και ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ των εφαρμογϊν 
με τθ κεωρία   
 

vi. Ο Αλγόρικμοσ Άπλθςτθσ Προςαρμοςμζνθσ Αναηιτθςθσ 
(GreedyRandomizedAdaptiveSearchProcedures). Εφαρμογζσ ςε ρεαλιςτικά 
προβλιματα 

 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

 
Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο λειτουργίασ 
του Αλγορίκμου Άπλθςτθσ Προςαρμοςμζνθσ 
Αναηιτθςθσ 

 
Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 

 Αλγόρικμοσ Άπλθςτθσ Προςαρμοςμζνθσ 
Αναηιτθςθσ 

 Επίλυςθ Παραδείγματοσ Περίπτωςθσ 
 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: 

 
Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των 
φοιτθτϊν   
 

 
vii. O Αλγόρικμοσ Σαμποφ Αναηιτθςθσ (Tabu Search). Εφαρμογι ςε πραγματικά 

προβλιματα  
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να γνωρίςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο ανάπτυξθσ του 
αλγορίκμου και να κατανοιςουν τον τρόπο 
λειτουργίασ του  
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Αλγόρικμοσ Σαμποφ Αναηιτθςθσ  

 Επίλυςθ Παραδείγματοσ Περίπτωςθσ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των 
φοιτθτϊν   
 

 

viii. O Αλγόρικμοσ Αποδοχισ Κατωφλίου (Threshold Accepting algorithm). 
Εφαρμογι ςε πραγματικά προβλιματα 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να γνωρίςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο ανάπτυξθσ του 
αλγορίκμου και να κατανοιςουν τον τρόπο 
λειτουργίασ του 
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Αλγόρικμοσ Αποδοχισ Κατωφλίου 

 Επίλυςθ Παραδείγματοσ Περίπτωςθσ 
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Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων  
 

 
ix. Μζκοδοι Βελτιςτοποίθςθσ Αποικίασ Μυρμθγκιϊν (Ant Colony Optimization 

Methods) κι Εφαρμογζσ  
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο ανάπτυξθσ και 
λειτουργίασ του αλγορίκμου 
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Αλγόρικμοσ Αποικίασ Μυρμθγκιϊν 

 Επίλυςθ Παραδείγματοσ Περίπτωςθσ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ του αλγορίκμου  
 

 
x. Ο Αλγόρικμοσ Βελτιςτοποίθςθσ μινουσ ωματιδίων (Particle Swarm 

Optimization -  Εφαρμογζσ ςε ρεαλιςτικά προβλιματα 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο ανάπτυξθσ 
και λειτουργίασ του αλγορίκμου 
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Αλγόρικμοσ Βελτιςτοποίθςθσ μινουσ 
ωματιδίων 

 Επίλυςθ Παραδείγματοσ Περίπτωςθσ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ του αλγορίκμου  
 

 

xi. Ο Αλγόρικμοσ Διαςκορπιςμζνθσ Ζρευνασ (Scatter Search) και θ Μζκοδοσ 
Βελτιςτοποίθςθσ Επαναςφνδεςθσ Μονοπατιοφ (Path Relinking). Εφαρμογι ςε 
ρεαλιςτικά προβλιματα 

κοπόσκαιΕπιμζρουστόχοι: Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο ανάπτυξθσ 
και λειτουργίασ των ςυγκεκριμζνων αλγορίκμων 
 

ΠαρουςίαςθτουΘζματοσ:  Ο Αλγόρικμοσ Διαςκορπιςμζνθσ Ζρευνασ 

 Μζκοδοσ Βελτιςτοποίθςθσ Path Relinking  

 Επίλυςθ Παραδειγμάτων 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ των αλγορίκμων  
 

 

xii. Τπερευρετικοί Αλγόρικμοι (Hyper-heuristic Algorithms). Εφαρμογζσ ςε 
ρεαλιςτικά προβλιματα 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο ανάπτυξθσ 
και λειτουργίασ των ςυγκεκριμζνων αλγορίκμων 
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Τπερευρετικοί Αλγόρικμοι  

 Επίλυςθ Παραδειγμάτων  
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ των αλγορίκμων  
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xiii. Ενςωμάτωςθ των Μεταευρετικϊν αλγορίκμων ςε Πλθροφοριακά υςτιματα 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να ζρκουν ςε επαφι οι φοιτθτζσ με τισ βαςικότερεσ 
πραγματικζσ εφαρμογζσ μεταευρετικϊν αλγορίκμων, 
οι οποίεσ απαντϊνται ςε λογιςμικά εμπορικισ χριςθσ 
 

Παρουςίαςθ του 
Θζματοσ: 

 Παρουςίαςθ αλγορίκμων και εφαρμογϊν ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ παραδειγμάτων με χριςθ λογιςμικοφ 

ανοιχτοφ κϊδικα 
 

 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ και ςτο εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Θ διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται 

με διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ 

των φοιτθτϊν ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ:eclass.duth.gr 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονταινα 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσγια απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτιριο 13 

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

7 

φνταξθ ζκκεςθσ 
πεπραγμζνων 
εργαςτθρίου 

4 

Αυτοτελισ μελζτθ 25 

φνολο Μακιματοσ  75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 

Θ εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτά, μετά το 
πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ, 
ςυνικωσ, πζντε άγνωςτων κεμάτων.  
Σα κζματα αφοροφν τθ λειτουργία ευρετικϊν και 
μεταευρετικϊν αλγορίκμων αλλά και ςθμαντικά 
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Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ που αντιμετωπίηει ο 
Μθχανικόσ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ.  
Θ ςυμμετοχι κάκε άςκθςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 
κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  
Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ εξζταςθ 
λαμβάνει χϊρα με κλειςτά βοθκιματα και δεν 
επιτρζπεται κανενόσ είδουσ μζςo επικοινωνίασ (π.χ. 
κινθτό τθλζφωνο). 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Ιωάννθσ Μαρινάκθσ, Μαγδαλθνι Μαρινάκθ, Νικόλαοσ Φ. Ματςατςίνθσ και Κωνςταντίνοσ 
Ηοπουνίδθσ, (2011), Μεκευρετικοί και Εξελικτικοί Αλγόρικμοι ςε Προβλιματα Διοικθτικισ 
Επιςτιμθσ, Κλειδάρικμοσ,  Ακινα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ Δ.Π.Θ. 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ12 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

Διαλζξεισ 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/ 
https://eclass.duth.gr/courses/TME247/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Α. Λογική του μαθήματοσ 

Σο ςυγκεκριμζνο μάκθμα, εντάςςεται ςτον κορμό των μακθμάτων γενικών γνώςεων, τθσ επιςτιμθσ 
του Μηχανικοφ Παραγωγήσ και Διοίκηςησ (ΜΠΔ), και το γνωςτικό του αντικείμενο (ι πεδίο), 
ςχετίηεται με ςτοιχειϊδεισ γενικζσ γνϊςεισ, ςχετικζσ με τθν ζννοια του δικαίου και των κανόνων του, 
κακϊσ και κάποιεσ ειδικζσ γνϊςεισ ςε κάποια αντικείμενα τθσ Σεχνικισ Νομοκεςίασ 

Β. Μαθηςιακοί ςτόχοι 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι διττόσ: 

- Να δϊςει ςτουσ φοιτθτζσ ςτοιχειϊδεισ γενικζσ γνϊςεισ ςχετικζσ με τθν ζννοια του δικαίου και των 
κανόνων του  
- Να βοθκιςει τουσ αποφοίτουσ του Σμιματοσ Μθχανικϊν Παραγωγισ & Διοίκθςθσ του Δ.Π.Θ. ςτθν 
παρακολοφκθςθ Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων πουδϊν ςτον τομζα τθσ Διοίκθςθσ, ςτθν 
εξάςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ, και ςτθν επικοινωνία τουσ με τουσ «κεράποντεσ» τθσ Θζμιδοσ 
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Γ. Αποτελζςματα μάθηςησ 
 
Γνώςεισ και Κατανόηςη 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να κατανοοφν: 

 Σισ βαςικζσ ζννοιεσ, ςχετικζσ με τθν ζννοια του δικαίου και των κανόνων του,  

 Σισ βαςικζσ νομικζσ ζννοιεσ και τθν ερμθνεία τουσ  

 Σον τρόπο λειτουργίασ και απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ 

 Σθν ζννοια του δικανικοφ ςυλλογιςμοφ 

 Βαςικά ηθτιματα που εςτιάηουν ςτθν Σεχνικι Νομοκεςία    
 
Διανοητικζσ ικανότητεσ 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 

 Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ προςανατολιςμζνεσ ςε ηθτιματα ι 
κζματα τθσ Σεχνικισ Νομοκεςίασ 

 
Άλλεσ ικανότητεσ 

 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 

 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων 
(ςε εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ επιχειρθμάτων ςε 
εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ νζων ιδεϊν των ιδίων και ςυναδζλφων ςπουδαςτϊν 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ ςπουδαςτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 
Σο μάκθμα αποτελείται από δφο ενότθτεσ:  
Α) Σα «τοιχεία Δικαίου» , όπου:  
• Πραγματοποιείται μία γενικι κεϊρθςθ του δικαίου.  
• Εξθγοφνται οι βαςικζσ νομικζσ ζννοιεσ και οι κυριότερεσ ζννομεσ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται και 
περιλαμβάνονται ςτουσ κλάδουσ του Δικαίου.  
  
Β) Σθν «Σεχνικι Νομοκεςία» θ οποία περιλαμβάνει: 
• Ειςαγωγι ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ: θ ζννοια του δθμοςίου ζργου, διαδικαςία ανάκεςθσ ζργων, θ 
μελζτθ, γραφεία μελετϊν, μελετθτζσ, διαδικαςία ανάκεςθσ μελετϊν, νομοκεςία για τθν καταςκευι 
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των δθμοςίων ζργων, Κοινοτικι νομοκεςία για τθν καταςκευι των δθμοςίων ζργων.  
• Νομοκετικό πλαίςιο για τισ Προμικειεσ (διαγωνιςμοί και ςυμβάςεισ προμθκειϊν). 
 

Αναλυτικά: 
 

1. Ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ του Δικαίου. Ιςτορικι Εξζλιξθ. Κριτιρια διαίρεςθσ του ιςχφοντοσ 
Δικαίου. Κλάδοι του ιςχφοντοσ δικαίου 

2. Σο άτομο μζςα ςτθν νομικά οργανωμζνθ κοινωνία. Διάκριςθ των λειτουργιϊν τθσ Πολιτείασ. 
Όργανα τθσ Νομοκετικισ, Εκτελεςτικισ και Δικαςτικισ Λειτουργίασ. Βακμοί απονομισ τθσ 
δικαιοςφνθσ 

3. Θεμελιϊδεισ κανόνεσ που διζπουν τισ βιοτικζσ ςχζςεισ (δικαιϊματα, υποχρεϊςεισ, εμπράγματα 
δικαιϊματα, κυριότθτα, εμπράγματθ αςφάλεια, κλπ) 

4. υνταγματικό Δίκαιο 
5. Αςτικό Δίκαιο 
6. Δθμόςια Ζργα: Δθμόςιεσ υμβάςεισ Μελετϊν και Παροχισ υναφϊν Τπθρεςιϊν 
7. Δθμόςια Ζργα:  Μθτρϊα Μελετθτϊν και Γραφείων Μελετϊν. Κατθγορίεσ μελετϊν.  
8. Δθμόςια Ζργα:  Διαδικαςίεσ Καταςκευισ Δθμοςίων Ζργων 
9. Δθμόςια Ζργα:  Μθτρϊα Εμπειρίασ Καταςκευαςτϊν. Κατθγορίεσ πτυχίων    
10. Δθμόςιεσ υμβάςεισ Προμθκειϊν / Τπθρεςιϊν 
11. Είδθ και τάδια Διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων (υνοπτικοί 

Διαγωνιςμοί, Θλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί, Διεκνείσ Διαγωνιςμοί)   
12. φνταξθ και παρουςίαςθ των διαδικαςτικϊν εγγράφων: Πρότυπα ςχζδια διακθρφξεων 

διαγωνιςμϊν, πρότυπα ςχζδια ςυμβάςεων, πρότυπα εγγυθτικϊν επιςτολϊν, κλπ 
13. Ζννομθ προςταςία – Οδθγόσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία (π.χ. προβολι διαφανειϊν, 
χριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ)   

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

 Επικοινωνία των φοιτθτϊν με τον διδάςκοντα: Δια 
ηϊςθσ, τθλεφωνικά, κακϊσ και θλεκτρονικά (email)  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου (hrs) 

Διαλζξεισ 39 

Ομαδικι ι Ατομικι Εργαςία     16 

Αυτοτελισ μελζτθ 20 

φνολο Μαθήματοσ 
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά πιςτωτικι μονάδα) 

75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 

I. Γραπτή τελική εξζταςη (βακμολογικισ βαρφτθτασ 

τουλάχιςτον 70%) που περιλαμβάνει  

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ι/και ανάπτυξθσ και 
κριτικισ ςκζψθσ 

- υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ  
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Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

II. υγγραφή και Παρουςίαςη Ομαδικήσ ή Ατομικήσ  

Εργαςίασ (βακμολογικισ βαρφτθτασ 30% το μζγιςτο) 

 

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 
1. Κριτήρια αξιολόγηςησ περιεχομζνου γραπτήσ 

εργαςίασ:  

 Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν ςε βάκοσ 

 Χριςθ πολλαπλισ βιβλιογραφίασ  

 Κατάλλθλθ δομι, ροι λόγου και ορκι χριςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ 

 Αξιόπιςτθ ανάλυςθ του αντικειμζνου 

 Κριτικι ςκζψθ και ςυηιτθςθ 

 Επαρκισ κάλυψθ του κζματοσ 
 

2. Κριτήρια αξιολόγηςησ παρουςίαςησ γραπτήσ 
εργαςίασ (ομαδικήσ & ατομικήσ): 

 Οργάνωςθ τθσ παρουςίαςθσ  

 Επαγγελματιςμόσ ςτθν παρουςίαςθ  

 Χριςθ ςχθμάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ.  

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ με το ακροατιριο 

 Ακριβισ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ 
παρουςίαςθσ  

 Σρόποσ αντιμετϊπιςθσ των ερωτιςεων από το 
ακροατιριο  

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ/εξζταςθσ είναι τα Ελλθνικά. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βαςικά υγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Σίτλοσ Εκδότησ 

978-960-418-
757-7 

Μαρχαβίλασ 
Παναγιϊτθσ, 
Μπουρδάρασ 

πυρίδων 

2018 

τοιχεία Δικαίου, 
Σεχνικισ Νομοκεςίασ 

και Δθμοςίων 
υμβάςεων, 

ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ 
& ΤΙΟΙ Α.Ε. 

978-05-19-003 
Κουκιάδθσ 
Ιωάννθσ Δ. 

1986 
Παραδόςεισ ςτοιχείων 

δικαίου και τεχνικισ 
νομοκεςίασ 

ΕΚΔΟΕΙ ΑΚΚΟΤΛΑ 
ΕΕ 

 

Πρόςθετα ςυγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερο-
μηνία 

Σίτλοσ Εκδότησ 

978-960-568-
985-8 

Δθμιτριοσ 
Ράικοσ 

2019 
Δίκαιο Δθμοςίων 

υμβάςεων 
ΕΚΔΟΕΙ ΑΚΚΟΤΛΑ ΕΕ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ 
ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME290/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα αφορά τθν εφαρμογι τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ ςτθ Βιομθχανία. Αρχικά, 
γίνεται μία επιςκόπθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου και καταγράφονται οι κατθγορίεσ 
βιομθχανικϊν εφαρμογϊν τθσ Πλθροφορικισ. τθ ςυνζχεια, οι φοιτθτζσ εμβακφνουν ςτο 
αντικείμενο αναπτφςςοντασ projectαξιοποιϊντασ κατάλλθλα λογιςμικά.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

 Κατανοεί τισ ευρείεσ κατθγορίεσ εφαρμογϊν πλθροφορικισ ςτθ βιομθχανία και τισ 
αντίςτοιχεσχριςεισ αυτϊν 

 Καταςκευάηει μοντζλα βιομθχανικϊν μονάδων και εφοδιαςτικϊν αλυςίδων 
χρθςιμοποιϊντασ εξειδικευμζνα πακζτα λογιςμικοφ 

 Χρθςιμοποιεί τα μοντζλα που ανζπτυξε για τθ διεξαγωγι πειραμάτων με ςκοπό τθν 
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μελζτθ των ιδιοτιτων των εξεταηόμενων ςυςτθμάτων 

 Βελτιςτοποιεί τισ παραμζτρουσ λειτουργίασ των εξεταηόμενων ςυςτθμάτων 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Λιψθ αποφάεςων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι – επιςκόπθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

2. Επίβλεψθ και ζλεγχοσ φυςικϊν διεργαςιϊν – ςυςτιματα διαχείριςθσ υλικϊν, PLC, 

βιομθχανικοί αιςκθτιρεσ και ελεγκτζσ, βιομθχανικό Ethernet, ςυςτιματα SCADA 

3. Σακτικό επίπεδο διοίκθςθσ παραγωγισ – μθχανογράφθςθ/ψθφιοποίθςθ, εφαρμογζσ 

διαχείριςθσ αποκεμάτων/αποκικθσ, barcodes, RFID, ςυςτιματα MRP/MRPII/ERP, 

ςυςτιματα MES 

4. χεδιαςμόσςυςτθμάτωνπαραγωγισ – virtual/digitalmanufacturing, CAD/CAM/CAE, 

3Dprinting/additivemanufacturing/rapidprototyping, μοντελοποίθςθκαιπροςομοίωςθ 

βιομθχανικϊν μονάδων, εφαρμογζσ μοντελοποίθςθσ/βελτιςτοποίθςθσ ςτθ βιομθχανία 

5. Σεχνολογίεσ αιχμισ – 4θ βιομθχανικι επανάςταςθ/industry 4.0, IoTκαι ζξυπνοι 

αιςκθτιρεσ, bigdataκαι εξόρυξθ δεδομζνων, υπολογιςτικό νζφοσ, ολοκλιρωςθ 

ςυςτθμάτων, simulation/visualization, ΑΙ και υπολογιςτικι νοθμοςφνθ, 

απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ, advancedhuman-machineinterface 

6. Πρακτικι εργαςία Ι – ανάπτυξθ ενόσ απλοφ, τριςδιάςτατου μοντζλου βιομθχανικισ 

μονάδασ ςε εξειδικευμζνο λογιςμικό  

7. Πρακτικι εργαςία ΙΙ – εκτζλεςθ πειραμάτων, δεδομζνα ειςόδου/εξόδου, ςχεδιαςμόσ 

ςειράσ πειραμάτων, ςτατιςτικι ανάλυςθ αποτελεςμάτων, ανάλυςθ διαςποράσ 

8. Πρακτικι εργαςία ΙΙΙ –ανάπτυξθ προχωρθμζνου, τριςδιάςτατου μοντζλου 

βιομθχανικισ μονάδασ ςε κατάλλθλο πακζτο λογιςμικοφ, μοντελοποίθςθ θλεκτρικισ 

κατανάλωςθσ, μοντελοποίθςθ βλαβϊν εξοπλιςμοφ παραγωγισ, μοντελοποίθςθ 

εργατϊν και εργαςιϊν επιςκευισ 

9. Πρακτικι εργαςία ΙV–ανάπτυξθ απλισ εφαρμογισ βελτιςτοποίθςθσ δικτφου 

εφοδιαςμοφ ςε εξειδικευμζνο λογιςμικό, μακθματικι προτυποποίθςθ προβλιματοσ, 

υλοποίθςθ εφαρμογισ 

10. Πρακτικι εργαςία V – Τλοποίθςθ απλοφ γραφικοφ περιβάλλοντοσ χριςτθ (GUI)για τθν 

εφαρμογι βελτιςτοποίθςθσ δικτφου εφοδιαςμοφ 

11. Ανάλυςθ εργαςιϊν εξαμινου – Αντικείμενο τθσ διάλεξθσ είναι θ παρουςίαςθ (ςτουσ 

φοιτθτζσ) και θ ςυηιτθςθ των κεμάτων των εργαςιϊν (projects) του εξαμινου 

12. Πρόοδοσ εργαςιϊν εξαμινου - κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να λυκοφν 
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απορίεσ ςτισ ομάδεσ φοιτθτϊν που ζχουν λάβει εργαςία ι/και να βελτιϊςουν 

τθ ςχεδίαςθ του ζργου τουσ 

13. Πρόοδοσ εργαςιϊν εξαμινου ΙΙ - κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ επίλυςθ 

των τελικϊν αποριϊν/προβλθμάτων πριν τθν τελικι εξζταςθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα και 

αςκιςεισ εφαρμογϊν ςτο εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ 
powerpoint, πλατφόρμα αςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 

 Αξιοποίθςθ εξειδικευμζνων πακζτων 
λογιςμικοφ PlantSimulationκαι AIMMS 

 Πλζον των διαφανειϊν, αναρτϊνται ςτο 
eclassοι αςκιςεισ που εξετάςτθκαν ςτα 
εργαςτιρια του μακιματοσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 13 

Εκπόνθςθ εργαςίασ 
(project) 

36 

ύνολο Μαθήματος 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 Οι φοιτθτζσ αναλαμβάνουν εργαςία εξαμινου 

(project)το οποίο υλοποιοφν ςε ολιγομελείσ 

ομάδεσ ι ατομικά 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταςτικισ περιόδου 

υπάρχει προφορικι εξζταςθ των φοιτθτϊν 

πάνω ςτο αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ 

 Η τελικι βακμολογία (100%) προκφπτει από 

τθν αξιολόγθςθ των παραδοτζων τθσ εργαςίασ 

και τθν προφορικι εξζταςθ  

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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 Kroenke M.David, Boyle J.Randall, 2016, 

Πληροφοριακάσυστήματαδιοίκησηςστηνπράξη, BROKEN HILL PUBLISHERS 

LTD 

 Φωλίνας Δ., Μάνθου Β., Βλαχοπούλου Μ., 2006, Ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, ΕκδόσειςΑνικούλα Ο.Ε. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠ13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αναλυτική Μεγάλων 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 

 3 3 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις 
πραγματοποιούνται εμβόλιμα 
μετά την ολοκλήρωση 
αντίστοιχων θεματικών 
ενοτήτων κι αφού ο φοιτητής 
έχει λάβει τις απαιτούμενες 
γνώσεις έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

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 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 παρέχει μια ευρεία και πρακτική εισαγωγή στον 

προγραμματισμό για επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων 

(big data) με τεχνικές αναζήτησης, εξόρυξης και οπτικοποίησης με ταυτόχρονη 

χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, SQL και εξειδικευμένων βιβλιοθηκών. 

Παρέχει μία εμβάθυνση στα πλέον σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές για την 

επίλυση σύγχρονων προβλημάτων πραγματικού κόσμου (π.χ. IoT, Social Nets 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

i. Εισαγωγή στη Python, τύποι δεδομένων και τελεστές, ροή ελέγχου 

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τη γλώσσα 
προγραμματισμού pyhton και τα ιδιώματά της 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Γλώσσα προγραμματισμού Python 

 Τύποι δεδομένων και τελεστές 

Computing) που αφορούν την ανάλυση μεγάλης κλίμακας δεδομένων για την 

κατασκευή εφαρμογών, μοντέλων πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων. 

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις δεξιότητες ώστε: 

 Να αποκτήσει θεωρητική και πρακτική γνώση μεθόδων και τεχνολογιών 

αναπαράστασης, εξόρυξης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ετερογενών 

τύπων δεδομένων σε σύγχρονα αλγοριθμικά και προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα.  

 Να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στις βασικές δομές, 

στα στοιχεία και τα προγραμματιστικά ιδιώματα της προγραμματιστικής 

γλώσσας Python. 

Στα πλαίσια του μαθήματος, οι δεξιότητες και οι προγραμματιστικές τεχνικές 

εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων και συνόλων δεδομένων, τα 

οποία καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των σύγχρονων προκλήσεων που 

απαντώνται στην σύγχρονη παραγωγή, οικονομία και στις επιχειρήσεις, στις 

οποίες οι αποφάσεις στηρίζονται σε μεγάλης κλίμακας εξόρυξη μη-δομημένων 

δεδομένων, ανάλυση και επεξεργασία αυτών. 

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 σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και χρήση 

σύγχρονων προγραμματιστικών βιβλιοθηκών 

 Εξόρυξη, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας  

 Απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στην αναζήτηση δεδομένων από σχεσιακές 

βάσεις  

 Σχεδιασμός και υλοποίηση αποκεντρωμένων εφαρμογών για επεξεργασία 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας 

 Ομαδική εργασία στα πλαίσια εργαστηριακών ασκήσεων 

 

296



  
Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλη επίλυση ασκήσεων με τη συμμετοχή των 

φοιτητών   
 

ii. Συναρτήσεις, σενάρια και κλάσεις στη Python 

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις μεταβλητές ενός 
προγράμματος σε python και τη χρήση αυτών  
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Συναρτήσεις, Βρόχοι επανάληψης 

 Πλεονεκτήματα αντικειμενοστραφούς 
προγραμματισμού  

  
Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλη επίλυση ασκήσεων με τη συμμετοχή των 

φοιτητών   
 

 

iii. Anaconda, Jupyter Notebooks 

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τη χρήση του Anaconda για 
τη διαχείριση πακέτων και περιβαλλόντων για χρήση 
στη Python 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Anaconda, MiniConda 

 Jupyter Notebook 
  

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλη επίλυση ασκήσεων με τη συμμετοχή των 
φοιτητών   
 

 

iv. Βιλιοθήκες Numpy και Pandas, Matplotlib 

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βιβλιοθήκες και της 
μεθόδους των βιβλιοθηκων Numpy, Pandas και 
Matplotlib 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Numpy, Pandas 

 Matplolib 
  

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλη επίλυση ασκήσεων με τη συμμετοχή των 
φοιτητών   
 

 

v. Έρευνα σε μία βάση δεδομένων, Βασικές αρχές SQL 

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές των 
σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
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Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων 

 Γλώσσα SQL 
  

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλη επίλυση ασκήσεων με τη συμμετοχή των 
φοιτητών   
 

 

vi. Συνένωση, Ερωτήματα συνάθροισης, προχωρημένα ερωτήματα SQL 

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές εντολές της 
SQL για αναζήτηση σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Εντολές SELECT, JOIN 

 Εντολές AGGREGATION 
  

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλη επίλυση ασκήσεων με τη συμμετοχή των 
φοιτητών   
 

 

vii. Αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων  

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τους βασικούς 
αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Αλγόριθμος A-PRIORI 

 Αλγόριθμος PCY 
  

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλη επίλυση ασκήσεων με τη συμμετοχή των 
φοιτητών  

 

viii. Εξερεύνηση, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας 

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις τεχνικές σωστής 
επικοινωνίας των αποτελεσμάτων σε τρίτους 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων  

 Οπτικοποίηση σε 2 και 3 διαστάσεις 
  

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλη επίλυση ασκήσεων με τη συμμετοχή των 
φοιτητών   
 

 

ix. Προεπεξεργασία και κανονικοποίηση στην εξόρυξη δεδομένων 

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες μεθόδους 
προεπεξεργασίας διάφορων τύπων δεδομένων 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Κανονικοποίηση ελάχιστου-μέγιστου 

 Κανονικοποίηση z-score 
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 One-hot encoding 
  

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλη επίλυση ασκήσεων σε Anaconda/Jupyter 
notebook 
 

 

x. Παραγοντοποίηση τανυστών και μείωση διαστάσεων  

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τους τρόπος μείωσης 
των διαστάσεων σε δεδομένα μεγάλης κλίμακας 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Αλγόριθμος PCA 

 Αλγόριθμος ICA  
 

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλη επίλυση ασκήσεων σε Jupyter notebook 
 

 

xi. Συστήματα ελέγχου εκδόσεων, Git 

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο καταγραφής 
αλλαγών σε ένα αρχείο ή σε ένα σύνολο αρχείων 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Παρουσίαση GIT 
 Στιγμιότυπα αρχείων  

 

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παράλληλα παραδείγματα σε GitHub 
 

 

xii. Τεχνολογίες και προγραμματισμός Back-End, Rest API  

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές 
υλοποίησης εφαρμογών του διαδικτύου 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 Υπηρεσίες Ιστού 

 Αρχιτεκτονική REST 
 

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Παραδείγματα εφαρμογών διαδικτύου 
 

 

xiii. Τεχνολογίες και προγραμματισμός Front-End 

Σκοπός και Επιμέρους 
Στόχοι: 

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο κατασκευής 
εφαρμογών ιστού 
 

Παρουσίαση του 
Θέματος: 

 HTML, CSS 

 Javascript  
 

Εφαρμογή – Εμπέδωση: Απλά παραδείγματα εφαρμογών σε Javascript 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Η διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος γίνεται 

με διαφάνειες που αναρτώνται για διευκόλυνση 

των φοιτητών στην πλατφόρμα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης: eclass.duth.gr 

Οι φοιτητές παροτρύνονται/ενθαρρύνονται να 

επικοινωνούν με τους διδάσκοντες για απορίες ή 

οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με το μάθημα, 

μέσω email ή / και με επίσκεψη στο γραφείο του. 

 

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 30 

Εργαστήριο 10 

Αυτοτελής μελέτη 35 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  75 
 

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. 

Η εξέταση των φοιτητών γίνεται γραπτά, μετά το 
πέρας του εξαμήνου και περιλαμβάνει την 
επίλυση, συνήθως, πέντε άγνωστων θεμάτων.  
Τα θέματα αφορούν τη λειτουργία των σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων, τη συλλογή δεδομένων την 
επεξεργασία τους και την απεικόνισή τους, τη 
δημιουργία εφαρμογών ιστού για τη διαχείριση 
δεδομένων μεγάλης κλίμακας και τα αντίστοιχα 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα που θα 
χρειαστεί ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης.  
Η συμμετοχή κάθε άσκησης στη διαμόρφωση της 
βαθμολογίας αναγράφεται στο αντίγραφο των 
θεμάτων που μοιράζεται στο φοιτητή.  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2015, 
ΑΘΗΝΑ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656350) 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ, Αθηνά Βακάλη, Ζαχαρούλα 
Παπαμήτσιου, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2012, Αθήνα.(Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 22739941) 
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  
 
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 
IEEE Transactions on Big Data 
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 26/2/2020 ελίδα 1 από 4 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ5Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME287/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

 

Σο ςυγκεκριμζνο μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθν ουςία τόςο τθσ οικονομικισ κεωρίασ 
όςο και των ςθμαντικϊν διαφωνιϊν επί ςθμαντικϊν κεμάτων μεταξφ των βαςικϊν ςχολϊν 
οικονομικισ ςκζψθσ. το μάκθμα αυτό δίνεται ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν 
εννοιϊν τθσ οικονομικισ κεωρίασ. τθν Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι Ανάλυςθ κα 
παρουςιαςτοφν οι βαςικζσ ζννοιεσ, οι μζκοδοι, οι τεχνικζσ, τα εργαλεία και ο τρόποσ 
προςζγγιςθσ των οικονομικϊν κεωριϊν τόςο ςτο μικροοικονομικό όςο και ςτο 
μακροοικονομικό επίπεδο. 

 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με κζματα όπωσ:  

 τα οικονομικά ςυςτιματα,  

 θ λειτουργία των αγορϊν,  

 θ επιχειρθματικι ςυμπεριφορά,  

 οι αγορζσ ςυντελεςτϊν,  

 τα μακροοικονομικά δεδομζνα. 
 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Να γνωρίηουν τθ λειτουργία και τον ςκοπό των οικονομικϊν ςυςτθμάτων. 

 Να αναγνωρίηουν τθν λειτουργία των αγορϊν. 

 Να αναγνωρίηουν και να αξιολογοφν τθν οικονομικι ςυμπεριφορά των επιχειριςεων. 

 Να κατανοιςουν τθν οικονομικι διάςταςθ τθσ ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ. 

 Να κατανοιςουν τθν λειτουργία του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. 
 

Αναμενόμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα - Κφριεσ δεξιότθτεσ που αναπτυχκοφν 
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Οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Αναγνωρίςουν και να εξθγιςουν τισ διαφορζσ και τισ ομοιότθτεσ μεταξφ 
τωνδιαφόρων δομϊν αγοράσ 

 Περιγράψουν και να εξθγιςουν τισ ζννοιεσ τθσ ελαςτικότθτασ, του κόςτουσ, 
τωνκερδϊν 

 Εκτιμιςουν πωσ οι επιχειριςεισ λαμβάνουν τισ αποφάςεισ τουσ ςε μία οικονομία 

 Εκτιμιςουν το ρόλο των νοικοκυριϊν και των επιχειριςεων ςε μία οικονομία 

Γενικζς Ικανότητες 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
Ατομικιεργαςία  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
Λιψθ αποφάςεων  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθν οικονομικι επιςτιμθ 

2. Σο ςφςτθμα τθσ αγοράσ και το οικονομικό κφκλωμα 

3. Θ αγορά: ηιτθςθ και προςφορά  

4. Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ και προςφοράσ  

5. Κόςτοσ και οι αποφάςεισ προςφοράσ των επιχειριςεων  

6. Αγορζσ αποτελεςματικότθτα και ευθμερία  

7. Μορφζσ αγοράσ  

8. Προςδιοριςμόσ των μιςκϊν  

9. Ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν  

10. Πλθκωριςμόσ και κόςτοσ ηωισ  

11. Ανεργία  

12. Χριμα, τραπεηικό ςφςτθμα και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

13. Παρουςιάςεισ εργαςιϊν 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
Πρόςωπο με πρόςωπο 

Διαλζξεισ: ο μάκθμα κα καλυφκεί το κεωρθτικό 

πλαίςιο και θ πρακτικι εφαρμογι του όπου οι 

φοιτθτζσ κα εκφράηουν τισ απορίεσ τουσ, κα λφνουν 

αςκιςεισ και καςυηθτοφν οικονομικά κζματα που 

προκφπτουν από τθν επικαιρότθτα. 

Ομαδικζσ ςυηθτιςεισ: Οι ομαδικζσ ςυηθτιςεισ κα 

βοθκιςουν ϊςτε ο φοιτθτισ να δείξει τθνκατανόθςθ 

και τθν γνϊςθ που απζκτθςε κατά τθ διάρκεια των 

διαλζξεων, αλλά καβοθκιςουν και ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

κριτικισ του ςκζψθσ. 

Εφαρμογζσ Περίπτωςθσ: Διάφορα Case studies κα 
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αναλυκοφν και καςυηθτθκοφν ϊςτε να μπορζςει να 

γίνει και πρακτικά θ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με τθν 

πράξθ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσ e-
class. 

 Εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι των φοιτθτϊν 
μζςω email 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 Δραστηριότητα 

ΦόρτοςΕργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ ςτθν Αίκουςα 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 10 

υγγραφι ατομικισ 
εργαςίασ 

16 

Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

10 

ύνολο Μαθήματος 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

 

Γραπτι Εργαςία Ατομικι (30%) 

 

Οι φοιτθτζσ κα πρζπει να επιλζξουν ζνα κζμα από τθν 
ςφγχρονθ επικαιρότθτα (από εφθμερίδεσ, το 
ιντερνζτ,κλπ.) που ςχετίηεται με τισ οικονομικζσ 
ζννοιεσ που ζχουν αναλυκεί κατά τθ διάρκεια των 
μακθμάτων τθσ μικροοικονομικισ κεωρίασ. Ο ςκοπόσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι να αντιλθφκοφν οι 
φοιτθτζσ/τριεσ πωσ θμικροοικονομικι ανάλυςθ 
επθρεάηει τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν μιασ 
κοινωνίασ. 

 

Απαιτιςεισ: 

 Επιλζξτε ζνα άρκρο και παρουςιάςτε μια 
περίλθψθ του (250 λζξεισ). Εξθγιςτε με ποιον 
τρόπο το ςυγκεκριμζνο άρκρο ςυνδζεται με τθν 
μικροοικονομικι κεωρία. Θα πρζπει να 
επιςυνάψετε το άρκρο ςτο Παράρτθμα. 

 Μελετιςτε το άρκρο και αναλφςτε με ποιον 
τρόπο ςυνδζονται οι ζννοιεσ με το άρκρο. Θα 
πρζπει να ενςωματϊςετε με τρόποαναλυτικό τισ 
κεωρίεσ που παρουςιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια 
του μακιματοσ. Θ εργαςία κα πρζπει 
ναπεριλαμβάνει τουλάχιςτον 4 βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ. Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα δεν κα πρζπει 
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να ξεπερνά τισ 750 λζξεισ. 

 Οι εργαςίεσ κα παρουςιαςτοφν ςτθν Αίκουςα. 

 Οι εργαςίεσ κα ελεγχκοφν διεξοδικά για ηθτιματα 
λογοκλοπισ. Εάν κρικεί, κάκε εργαςία μπορεί να 
εξεταςκεί από ειδικι επιτροπι, με τθν παρουςία 
του κάκε φοιτθτι. 

 

Αξιολόγθςθ: 

 Ποιότθτα του άρκρου που ζχει επιλεγεί 

 φνδεςθ των οικονομικϊν κεωριϊν με το άρκρο 

 Ποιότθτα ανάλυςθσ και ςυηιτθςθσ 

 Ποιότθτα διαγραμμάτων 

 Αρικμόσ και ποιότθτα πθγϊν 

 Ποιότθτα παρουςίαςθσ 

 

Γραπτι Εξζταςθ(70%)  

 

 Ζξι (6) ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

 Οι ερωτιςεισ κα καλφπτουν όλο το φάςμα τθσ 
διδαχκείςασ φλθσ 

Προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ ο βακμόσ τθσ εργαςίασ 
και των Αςκιςεων ςτθν αίκουςα, θ βακμολογία των 
τελικϊν γραπτϊν εξετάςεων κα πρζπει να ξεπερνά το 
πζντε (5). 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. MankiwN. Gregory, TaylorP. Mark, Ακανάςιοσ Μανιάτθσ, πφροσ Ηικοσ, Αναςταςία 
Ψειρίδου (επιμζλεια), 2018, Οικονομικι, 4θ Ζκδοςθ, Εκδοςεισ Α. Σηιολα & Τιοι Α.Ε. 

2. Αναγνωςτόπουλοσ Κ. Π., 2005, Μακιματα οικονομικισ ανάλυςθσ, Εκδόςεισ Επίκεντρο Α.Ε 
3. C.McConnell, S.Flynn, S.Brue, επιμζλεια Ι.Λοϊηίδθσ, 2016, Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι 

Επιςτιμθ, Rosili Εμπορικθ - Εκδοτικθ Μ.ΕΠΕ 
4. Roger, A. Arnold, (2007) Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι, Εκδόςεισ Επίκεντρο. 
5. 5. Samuelson, P.A. &Dordhaus,W.D. (2003) Economics,18θζκδοςθ, McGraw-Hill 

Προτεινόμενοι Θλεκτρονικοί φνδεςμοι με χριςιμεσ πλθροφορίεσ: 
6. http://www.bankofgreece.com 
7. http://www.kepe.gr 
8. http://www.naftemporiki.gr 
9. http://www.kerdos.gr 

 

305
306



 

 23/2/2020 ελίδα 1 από 5 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ & ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σ3Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινό 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

Θ 1 ϊρα/εβδομάδα εργαςτθριακϊν αςκιςεων είναι 
ενδεικτικι. Σα εργαςτιρια γίνονται ςυγκεντρωτικά κατά τθ 
διάρκεια του εξαμινου, αφοφ ο φοιτθτισ ζχει ολοκλθρϊςει 
μία ενότθτα τθσ φλθσ του μακιματοσ και μπορεί να 
ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ του εργαςτθρίου (βλζπε 
παρακάτω αναλυτικι περιγραφι κάκε διδακτικισ 
εβδομάδασ). 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME242/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα είναι γενικοφ υπόβακρου για τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και 

Διοίκθςθσ και γενικά αποςκοπεί α) ςτθν κατανόθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ των αρικμθτικϊν 

μεκόδων επίλυςθσ ςτουσ επιςτθμονικοφσ υπολογιςμοφσ, β) ςτθν εκμάκθςθ βαςικϊν 

αρικμθτικϊν μεκόδων επίλυςθσ προβλθμάτων τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ και γ) ςτθν 

εκτίμθςθ των λφςεων που προκφπτουν ςε ςχζςθ με το επίπεδο ακρίβειασ που είναι 

ικανοποιθτικό ςε κάκε περίπτωςθ. Επιπλζον, ςτα πλαίςια του μακιματοσ γίνεται 

παρουςίαςθ του περιβάλλοντοσ ςυγγραφισ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν LateX και ανατίκεται 

θ εκπόνθςθ και παρουςίαςθ ςχετικισ εργαςίασ. 
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Ειδικότερα ςκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να κατανοιςουν: 

i. Σθ ςθμαςία των αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν και τθ κεωρία που αφορά τα ςφάλματα 

που υπειςζρχονται, παρουςιάηοντασ τουσ οριςμοφσ των ςφαλμάτων 

ςτρογγυλοποίθςθσ και αποκοπισ, τα ςφάλματα τθσ μετατροπισ πραγματικϊν 

δεκαδικϊν αρικμϊν ςε αρικμοφσ κινθτισ υποδιαςτολισ (floatingpoint) ςτον Θ/Τ και 

τθν μετάδοςθ αυτϊν των ςφαλμάτων ςτισ πράξεισ μεταξφ αρικμϊν κινθτισ 

υποδιαςτολισ. 

ii. Σον προςεγγιςτικό υπολογιςμό μακθματικϊν ςειρϊν (Taylor&MacLaurin) και τθν 

προςομοίωςθ των μακθματικϊν ςυναρτιςεων που υπάρχουν ςτισ μακθματικζσ 

βιβλιοκικεσ των γλωςςϊν προγραμματιςμοφ, τόςο μζςω αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν 

όςο και με ςυγγραφι πθγαίου κϊδικα ςε γλϊςςα C,C++ ι MATLAB. 

iii. Σισ προςεγγιςτικζσ μεκόδουσ εφρεςθσ των ριηϊν μθ γραμμικϊν εξιςϊςεων και 

πολυωνφμων και τθ δθμιουργία των αντίςτοιχων αλγορίκμων για τθν υλοποίθςι 

τουσ μζςω C, C++ ι MATLAB. 

iv. Σισ άμεςεσ και προςεγγιςτικζσ μεκόδουσ επίλυςθσ ςυςτθμάτων γραμμικϊν 

εξιςϊςεων κακϊσ και τθν πολυπλοκότθτα κάκε μεκόδου.  

v. Σισ μεκόδουσ εφρεςθσ  πολυωνφμων παρεμβολισ από ζνα πίνακα τιμϊν κάποιασ 

άγνωςτθσ ςυνάρτθςθσ, κακϊσ και τθν πολυπλοκότθτά τουσ. 

vi. Σισ δθμοφιλείσ προςεγγιςτικζσ μεκόδουσ κλειςτοφ διαςτιματοσ για τθν εφρεςθ 

οριςμζνων ολοκλθρωμάτων, και τθν υλοποίθςι τουσ ςε περιβάλλον 

προγραμματιςμοφ C,C++ ι MATLAB. 

vii. Σισ κεμελιϊδεισ μεκόδουσ επίλυςθσ ςυνικων διαφορικϊν εξιςϊςεων 

(Euler&Runge-Kutta) 

Σο μάκθμα ςυνδζεται με μια ςειρά άλλων μακθμάτων, που περιλαμβάνουν τθν Ειςαγωγι 

ςτθν Επιςτιμθ των ΘΤ, τον Δομθμζνο Προγραμματιςμό, και τον Αντικειμενοςτραφι 

Προγραμματιςμό. Θ αλυςίδα αυτϊν των μακθμάτων βοθκοφν το φοιτθτι ϊςτε να είναι 

ικανόσ να αναπτφςςει ι να αξιοποιεί αλγορίκμουσ και πθγαίο κϊδικα για τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων που αφοροφν τα ςφγχρονα ςυςτιματα παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων και τεχνικϊν  για τθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων, που αποτελεί από τισ 

ςθμαντικότερεσ δεξιότθτεσ ςτθν πορεία για τθν ενςωμάτωςθ του νζου μθχανικοφ ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ 4θσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

 Να μπορεί να υπολογίηει τθν πολυπλοκότθτα των αλγορικμικϊν λφςεων και να 
κατθγοριοποιεί τισ μεκόδουσ επίλυςθσ ςε P και NP. 

 Να κατανοεί τον τρόπο που επθρεάηουν τα ςφάλματα τθν αποκικευςθ, τουσ 
υπολογιςμοφσ και τισ πράξεισ μεταξφ πραγματικϊν αρικμϊν ςτον Θ/Τ. 

 Να εφαρμόηει τα αναπτφγματα Taylor και MacLaurin για τθν προςομοίωςθ των 
μακθματικϊν ςυναρτιςεων που υπάρχουν ςτισ μακθματικζσ βιβλιοκικεσ των 
γλωςςϊν προγραμματιςμοφ και κατανοεί τα ςφάλματα αποκοπισ που προκφπτουν. 

 Να εφαρμόηει τισ μεκόδουσ εφρεςθσ ριηϊν εξιςϊςεων και πολυωνφμων και να 
διακρίνει τα πλεονεκτιματα τθσ κάκε μεκόδου ωσ προσ τθν ταχφτθτα και προςζγγιςθ 
των λφςεων. 

 Να εφαρμόηει τισ μεκόδουσ επίλυςθσ γραμμικϊν ςυςτθμάτων και να διακρίνει τα 
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πλεονεκτιματα τθσ κάκε μεκόδου ωσ προσ τθν ταχφτθτα και το υπολογιςτικό κόςτοσ 
των πράξεων που απαιτοφνται για τθν προςζγγιςθ των λφςεων. 

 Να εφαρμόηει τισ μεκόδουσ παρεμβολισ και να εκτιμά τθν μετάδοςθ ςφαλμάτων 
ςτουσ πίνακεσ διαφορϊν. 

 Να εφαρμόηει τισ βαςικζσ μεκόδουσ Αρικμθτικισ ολοκλιρωςθσ και να διακρίνει τα 
πλεονεκτιματα τθσ κάκε μεκόδου ωσ προσ τθν ταχφτθτα και τθν προςζγγιςθ των 
λφςεων. 

 Να μπορεί να διακρίνει τισ βαςικζσ κατθγορίεσ των μεκόδων επίλυςθσ ςυνικων 
διαφορικϊν εξιςϊςεων και να εφαρμόηει τισ βαςικζσ μεκοδολογίεσ επίλυςθσ 
εκτιμϊντασ τθν ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και τθν προςζγγιςθ των λφςεων. 

 Να μπορεί να αξιοποιεί τουσ γνωςτοφσ πθγαίουσ κϊδικεσ των αρικμθτικϊν μεκόδων ςε 
γλϊςςα C και C++ για να επιλφει προβλιματα τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ. 

 Να μπορεί να ςυντάςςει εφκολα μια επιςτθμονικι εργαςία ςε LaTeX χρθςιμοποιϊντασ 
πρότυπα LaTeX. 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναγνϊριςθ των ςφαλμάτων που υπειςζρχονται ςτουσ επιςτθμονικοφσ υπολογιςμοφσ 
και εφαρμογι μεκόδων περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ. 

 Μοντελοποίθςθ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων τθσ επιςτιμθσ του μθχανικοφ παραγωγισ 
& διοίκθςθσ μζςω των κατάλλθλων αρικμθτικϊν μεκόδων. 

 Απόκτθςθ εμπειρίασ ςε κζματα προγραμματιςμοφ& υλοποίθςθσ αρικμθτικϊν 
μεκόδων επίλυςθσ προβλθμάτων μθχανικοφ. 

 υνεργαςία ςτα πλαίςια ομαδικϊν αςκιςεων. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθν Αρικμθτικι Ανάλυςθ. Αρικμθτικοί Τπολογιςμοί και φάλματα. Θεωρία 

φαλμάτων : φάλματα, Αρικμθτικι κινθτισ υποδιαςτολισ, Μετάδοςθ ςφαλμάτων.  

2. Σο περιβάλλον ςυγγραφισ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν LateX. 

3. Βαςικά τοιχεία Θεωρίασ Πολυπλοκότθτασ, κλάςεισ πολυπλοκότθτασ, κανόνεσ 

υπολογιςμοφ τθσ πολυπλοκότθτασ. Οι κλάςεισ P και NP. Προβλιματα απόφαςθσ και 

προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ. Ευρετικοί αλγόρικμοι με παραδείγματα και εφαρμογζσ 

ςτθν επιςτιμθ του μθχανικοφ παραγωγισ και διοίκθςθσ. 

4. Τπολογιςμόσ ςειρϊν απείρων όρων μακθματικϊν ςυναρτιςεων (Taylor και MacLaurin), 

φάλμα αποκοπισ, διόρκωςθ. 

5. Αρικμθτικι Επίλυςθ μθ Γραμμικϊν Εξιςϊςεων : Ρίηεσ μθ γραμμικϊν εξιςϊςεων, 

Μζκοδοι επίλυςθσ μθ γραμμικϊν εξιςϊςεων ανοικτοφ και κλειςτοφ διαςτιματοσ 

(φγκλιςθ, ταχφτθτα ςφγκλιςθσ ), Μζκοδοσ Διχοτόμθςθσ, Εςφαλμζνθσ κζςθσ, 

Σζμνουςασ, Newton-Raphson, Fixedpointiteration. 

6. Επίλυςθ υςτθμάτων Γραμμικϊν Εξιςϊςεων : Άμεςεσ μζκοδοι (Επίλυςθ Διαγωνίου, 
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Άνω-Κάτω Σριγωνικοφ υςτιματοσ, Απαλοιφι Gauss, μζκοδοσ Gauss – Jordan, μζκοδοσ 

παραγοντοποίθςθσLU), Επαναλθπτικζσ Μζκοδοι (Μζκοδοσ Gauss-Seidel, Jacobi, 

διαδοχικισ υπερχαλάρωςθσ). Πολυπλοκότθτα των μεκόδων – ςφγκριςθ. 

7. Εφαρμογζσ των μεκόδων επίλυςθσ ςυςτθμάτων γραμμικϊν εξιςϊςεων ςτθν επιςτιμθ 

του μθχανικοφ : επίλυςθ δικτυωτϊν φορζων, επίλυςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, 

δυναμικι - μθτρϊα ςτιβαρότθτασ. Αραιοί πίνακεσ και υπολογιςτικζσ μζκοδοι. 

8. Γραμμικι Παρεμβολι : Σφποι παρεμβολισ Newton, Σφποι παρεμβολισ Lagrange, 

πεπεραςμζνεσ διαφορζσ, πολυπλοκότθτα, ςφγκριςθ, εφαρμογζσ. 

9. Αρικμθτικι Ολοκλιρωςθ : Μζκοδοσ των τραπεηίων, Μζκοδοι Newton-Cotes, Μζκοδοι 

Simpson, Μζκοδοσ Gauss. 

10. Εφαρμογι των μεκόδων αρικμθτικισ ολοκλιρωςθσ ςτθν επιςτιμθ του μθχανικοφ. 

11. Αρικμθτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ ςυνικων διαφορικϊν εξιςϊςεων. Μζκοδοσ Euler. 

Βελτιωμζνθ Μζκοδοσ Euler. Μζκοδοι Runge-Kutta: 2θσ, 3θσ και 4θσ τάξθσ.  

12. Αρικμθτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ ςυνικων διαφορικϊν εξιςϊςεων. Μζκοδοσ 

πεπεραςμζνων διαφορϊν. υςτιματα υνικων Διαφορικϊν Εξιςϊςεων. Εφαρμογζσ 

των μεκόδων επίλυςθσ ςυνικων ΔΕ ςτθν επιςτιμθ του μθχανικοφ. 

13. Επαναλθπτικζσ αςκιςεισ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Θ διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται εκ των προτζρων από τον 

διδάςκοντα, για διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν, και ςτθν 

πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Ικανόσ αρικμόσ αςκιςεων κακϊσ και κεμάτων 

παρελκόντων εξεταςτικϊν περιόδων αναρτϊνται 

λυμζνεσ,μετά το τζλοσ του εργαςτθρίου, από τον 

διδάςκοντα ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονται να 

επικοινωνοφν με τον διδάςκοντα για απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

Επίςθσ παροτρφνονται να επιλφουν αςκιςεισ κατά τθ 

διάρκεια τθσ αυτοτελοφσ μελζτθσ και να τισ 

αποςτζλλουν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

ςτονδιδάςκοντα για διόρκωςθ, απάντθςθ αποριϊν 

κλπ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 
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(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Εργαςτιριο 13 

υγγραφι και 
παρουςίαςθ τριϊν 
αυτοτελϊν εργαςιϊν 

15 

Αυτοτελισ μελζτθ 8 

ύνολο Μαθήματος 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 

πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ 

τεςςάρων αγνϊςτων αςκιςεων. Οι αςκιςεισ αυτζσ 

αφοροφν όλεσ τισ ενότθτεσ τθσ διδαχκείςασ φλθσ και 

περιλαμβάνουν ςθμαντικό υπολογιςτικό μζροσ. Θ αξία 

κάκε άςκθςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ 

αναγράφεται ςτο αντίγραφο των κεμάτων που 

μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ εξζταςθ 

πραγματοποιείται με ανοικτά βοθκιματα και δεν 

επιτρζπεται θ χριςθ κανενόσ είδουσ επικοινωνία 

(κινθτό τθλζφωνο, χριςθ προςωπικοφ φορθτοφ ΘΤ). 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Chapra S. - Canale R.,Αρικμθτικζσ Μζκοδοι για Μθχανικοφσ,  7θ Ζκδοςθ, Βελτιωμζνθ, 

Εκδόςεισ ΣΗΙΟΛΑ, Θεςςαλονίκθ, 2018. 

 Νταουτίδθσ Πρόδρομοσ, Μαςτρογεωργόπουλοσ πφροσ, ιδθροποφλου Ευμορφίλθ, 

Αρικμθτικζσ Μζκοδοι για Προβλιματα Μθχανικισ, Εκδόςεισ Ανικοφλα, 2010. 

 Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, Pearson Education Inc., 2012 

 R.L. Burden, J.D. Faires, Numerical Analysis, 9th edition, BROOKS / COLE, CENGAGE 
Learning, 2011. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σ8Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 3 3 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ, ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΤΠΑΡΧΕΙ Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME292/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 
Η Διοικθτικι Λογιςτικι περιλαμβάνει τον προςδιοριςμό, ςυγκζντρωςθ και ανάλυςθ των 
χρθματοοικονομικϊν δεδομζνων μιασ οργάνωςθσ προκειμζνου να υποςτθριχκοφν αποφάςεισ που 
επιτρζπουν τθν ορκολογικι χριςθ των πόρων τθσ. το μάκθμα περιγράφονται οι βαςικζσ αρχζσ τθσ 
λογιςτικισ του κόςτουσ και οι αρχζσ που διζπουν τθν κοςτολόγθςθ δραςτθριοτιτων και διαδικαςιϊν. 
το μάκθμα γίνεται ειςαγωγι ςτα χαρακτθριςτικά των προχπολογιςμϊν και αναλφονται τα ςτάδια 
κατάρτιςθσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μιασ οικονομικισ μονάδασ. Επιπλζον παρουςιάηονται οι 
ςτατικοί και ελαςτικοί προχπολογιςμοί και υπολογίηονται οι δείκτεσ απόκλιςθσ. Σζλοσ, 
παρουςιάηονται οι βαςικζσ προςεγγίςεισ για τθν υποςτιριξθ αποφάςεων ςτο βραχυπρόκεςμό 
διάςτθμα. 
 
κοπόσ του μαθήματοσ 
Οι φοιτθτζσ αφοφ εξοικειωκοφν με τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν κοςτολόγθςθ προςεγγίηουν το 
κζμα τθσ ςυγκρότθςθσ των προχπολογιςμϊν και εξετάηουν πικανά εναλλακτικά ςενάρια μζςω του 
υπολογιςμοφ των βαςικότερων δεικτϊν προςδιοριςμοφ των αποκλίςεων και τθσ ανάλυςθσ του 
νεκροφ ςθμείου. 
 
Λογική του μαθήματοσ 
Η ταχφτθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων και θ ποιότθτα των αποφάςεων που λαμβάνονται είναι δφο 
βαςικά ςυςτατικά για τθν αποτελεςματικι λειτουργία μίασ επιχείρθςθσ. Σα διοικθτικά ςτελζχθ των 
επιχειριςεων, ςε όλα τα επίπεδα τθσ ιεραρχίασ, χρθςιμοποιοφν μια πλθκϊρα δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν για τθν λιψθ των αποτελεςματικότερων αποφάςεων για τθν επιχείρθςθ, τόςο ςε 
επίπεδο βραχυχρόνιου, όςο και μακροχρόνιου ςχεδιαςμοφ. 
 
Σο μάκθμα αναφζρεται ςτθ ςθμαςία τθσ λογιςτικισ πλθροφόρθςθσ για τθ λιψθ αποφάςεων από τα 
ςτελζχθ των επιχειριςεων. Πιο ςυγκεκριμζνα, το μάκθμα εκτείνεται ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: (α) 
ςτθν εκτίμθςθ του κόςτουσ, (β) ςτθν τιμολόγθςθ και (γ) ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αποδοτικότθτασ. 
Ζμφαςθ δίνεται ςτισ μεκόδουσ κοςτολόγθςθσ, όπωσ θ κοςτολόγθςθ ςτόχου και θ κοςτολόγθςθ βάςει 
δραςτθριοτιτων. Επιπλζον, αναλφεται θ ζννοια τθσ αποκεντρωμζνθσ επιχείρθςθσ και εξετάηονται 
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διάφορα προβλιματα που ςχετίηονται με τθν τμθματοποιθμζνθ επιχείρθςθ (π.χ., μεταφερόμενθ 
τιμολόγθςθ, αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των διαφορετικϊν τμθμάτων μίασ επιχείρθςθσ, κτλ.). 
 
Μαθηςιακοί ςτόχοι 
τόχοσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να εξοικειωκοφν με τθ διοικθτικι λογιςτικι ωσ εργαλείο 
λιψθσ επιχειρθματικϊν αποφάςεων βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου χαρακτιρα, να είναι ςε κζςθ 
να επιλφουν μια ςειρά αςκιςεων και πρακτικϊν εφαρμογϊν που ςυνδζονται με τθν κατάρτιςθ 
προχπολογιςμϊν, τθ διενζργεια προχπολογιςτικοφ ελζγχου, τθν κοςτολόγθςθ και τθ λιψθ 
αποφάςεων που ςυνδζονται με τθ χρθματοδότθςθ, τθ λειτουργία, τθν ταμειακι ρευςτότθτα και τθν 
τμθματικι απόδοςθ μιασ επιχείρθςθσ. Οι φοιτθτζσ αναμζνεται να αναπτφξουν ικανότθτεσ διοικθτικισ 
ςκζψθσ, οι οποίεσ κα τουσ βοθκιςουν να προςκζςουν αξία ςτουσ επιχειρθματικοφσ οργανιςμοφσ. 
 
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: (α) αναγνωρίςουν και κατανοιςουν 
τουσ παράγοντεσ κλειδιά τθσ επιτυχοφσ χριςθσ των εργαλείων τθσ διοικθτικισ λογιςτικισ, (β) 
αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ ςχετικζσ με τθ διοικθτικι λογιςτικι, (γ) 
κατανοοφν τισ διαφορζσ μεταξφ χρθματοοικονομικισ και διοικθτικισ λογιςτικισ, (δ) αναλφουν 
ςτοιχεία τθσ γενικισ λογιςτικισ, ανάλογα με τισ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων, (ε) ςχεδιάηουν τον γενικό προχπολογιςμό ςε μια επιχείρθςθ, (ςτ) υπολογίηουν ποςοτικά 
και χρθματικά πρότυπα ςτον κακοριςμό του πρότυπου κόςτουσ των προϊόντων, (η) αναλφουν και 
ερμθνεφουν τισ αποκλίςεισ μεταξφ πραγματικοφ και προτφπου κόςτουσ, (θ) χρθςιμοποιοφν ςτοιχεία 
κόςτουσ ςτθν διαδικαςία τιμολόγθςθσ των προϊόντων, (κ) κατανοοφν τον ρόλο τθσ ιςορροπθμζνθσ 
ςτοχοκεςίασ ςτθν λιψθ αποφάςεων. 
 
Αποτελζςματα μάθηςησ 
Η διοικθτικι λογιςτικι αςχολείται με τθν παροχι οικονομικϊν πλθροφοριϊν ςτα ςτελζχθ, δθλαδι 
ςτα πρόςωπα που βρίςκονται μζςα ςε ζνα οργανιςμό και διευκφνουν τισ διάφορεσ λειτουργίεσ του. 
κοπόσ του μακιματοσ είναι να μεταδϊςει ςτουσ φοιτθτζσ τισ αρχζσ, δομζσ και διαδικαςίεσ τθσ 
διοικθτικισ λογιςτικισ επιςτιμθσ, να διδάξει τα κατάλλθλα εργαλεία ανάλυςθσ των εςόδων και 
υπολογιςμοφ των εξόδων, ϊςτε τα μελλοντικά ςτελζχθ των επιχειριςεων να είναι ςε κζςθ να 
χρθςιμοποιοφν τισ πλθροφορίεσ που τουσ παρζχονται προκειμζνου να λαμβάνουν τισ κατάλλθλεσ 
αποφάςεισ. το πλαίςιο του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ καλοφνται να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τισ 
ζννοιεσ και τα εργαλεία που γνϊριςαν ςτο μάκθμα: (α) μελετϊντασ τισ διάφορεσ μελζτεσ περίπτωςθσ 
πραγματικϊν οργανιςμϊν, (β) επιλφοντασ τισ αςκιςεισ που διδάςκονται ςτθν αίκουςα. 
 
Γνώςεισ και Κατανόηςη. Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν 
να: (α) Κατανοιςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ τθσ διοικθτικισ λογιςτικισ, (β) Κατανοιςουν 
τα προβλιματα που δθμιουργοφνται ςτθ λιψθ αποφάςεων από τθν χριςθ ανεπίκαιρθσ και μθ 
ποιοτικισ λογιςτικισ πλθροφόρθςθσ, (γ) Αναγνωρίςουν και να αξιολογιςουν τθ ςτρατθγικι ςθμαςία 
τθσ λογιςτικισ πλθροφόρθςθσ για τισ λειτουργίεσ λιψθσ αποφάςεων και ελζγχου (βραχυχρόνια και 
μακροχρόνια), (δ) Αναλφςουν τθν ευαιςκθςία των επιχειρθματικϊν αποφάςεων ςε πικανζσ 
μεταβολζσ των βαςικϊν υποκζςεων ςχετικά με τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται, (ε) Εκτιμιςουν 
τθ ςθμαςία των χρθματοοικονομικϊν δεδομζνων για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ, τόςο των 
επιχειρθματικϊν μονάδων, όςο και των διοικθτικϊν ςτελεχϊν. 
 
Διανοητικζσ ικανότητεσ. Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν 
να: (α) Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ, ςχετικζσ με τθ διοικθτικι λογιςτικι, 
(β) Αναπτφξουν δεξιότθτεσ για τθν επίλυςθ πρακτικϊν κεμάτων ι προβλθμάτων που ςχετίηονται με 
τθ διοικθτικι λογιςτικι μζςα από τθ μελζτθ περιπτϊςεων. 
 
Άλλεσ ικανότητεσ. (α) Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ, (β) 
Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ, (γ) Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε 
γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων (ςε εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και 
δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ), (δ) Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν, (ε) Διαχείριςθ ςχζςεων 
ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
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 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ. 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Ομαδικι εργαςία. 
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον. 
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ. 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1θ διάλεξθ: Διοικθτικι λογιςτικι και επιχειρθματικό περιβάλλον: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, Σο ζργο 
των ςτελεχϊν και θ ανάγκθ για πλθροφορίεσ διοικθτικισ λογιςτικισ, φγκριςθ 
χρθματοοικονομικισ και διοικθτικισ λογιςτικισ, Ο ρόλοσ τθσ διοικθτικισ λογιςτικισ, 
Σο μεταβαλλόμενο επιχειρθματικό περιβάλλον, Επαγγελματικι δεοντολογία. 

2θ διάλεξθ: Ορολογία / Ζννοιεσ / Κατθγορίεσ κόςτουσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, Γενικζσ 
ταξινομιςεισ κόςτουσ, Κόςτοσ προϊόντοσ και κόςτοσ περιόδου, Κατθγορίεσ κόςτουσ 
ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, Ανάλυςθ κόςτουσ προϊόντοσ, Σαξινομιςεισ 
κόςτουσ (για πρόβλεψθ τθσ ςυμπεριφοράσ κόςτουσ, για καταλογιςμό κόςτουσ ςτα 
διάφορα αντικείμενα κόςτουσ, για λιψθ αποφάςεων). 

3θ διάλεξθ: υμπεριφορά κόςτουσ. Ανάλυςθ και χριςθ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, Μορφζσ 
ςυμπεριφοράσ κόςτουσ, Ανάλυςθ μικτοφ κόςτουσ, Μζκοδοσ τθσ ςυνειςφοράσ. 

4θ διάλεξθ: Κοςτολόγθςθ διαδικαςιϊν ι ςυνεχοφσ παράγωγθσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, φγκριςθ 
κοςτολόγθςθσ ζργου-παραγγελίασ και κοςτολόγθςθ διαδικαςιϊν, Ροζσ κόςτουσ, 
Ιςοδφναμεσ μονάδεσ παραγωγισ, F.I.F.O., L.I.F.O., Κοςτολόγθςθ με βάςθ τθ 
λειτουργία. 

5θ διάλεξθ: χζςεισ κόςτουσ και όγκου παράγωγθσ / Νεκρό ςθμείο: υςτατικά ςτοιχεία 
ανάλυςθσ κόςτουσ, όγκου παραγωγισ και κζρδουσ, Ανάλυςθ ςθμείου ιςορροπίασ, 
Κόςτοσ-όγκοσ παραγωγισ, Κζρδοσ και επιλογι τθσ δομισ κόςτουσ εταιρίασ, Μίγμα 
πωλιςεων, Τποκζςεισ για τθν ανάλυςθ κζρδουσ-όγκου παραγωγισ. 

6θ διάλεξθ: Κοςτολόγθςθ μεταβλθτοφ κόςτουσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, υςτατικά ςτοιχεία, 
Επιςκόπθςθ κοςτολόγθςθσ πλιρουσ απορρόφθςθσ και κοςτολόγθςθσ μεταβλθτοφ 
κόςτουσ, φγκριςθ αποτελεςμάτων, φγκριςθ δεδομζνων κζρδουσ ςε 
παρατεταμζνθ περίοδο, Αντίκτυποσ των μεταβολϊν παραγωγισ ςτα κακαρά 
λειτουργικά κζρδθ, Επιλογι μεκόδου κοςτολόγθςθσ. 

7θ διάλεξθ: Κοςτολόγθςθ με βάςθ τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, 
υςτατικά ςτοιχεία, χεδιαςμόσ ςυςτιματοσ κοςτολόγθςθσ με βάςθ τισ 
δραςτθριότθτεσ, Σεχνικζσ προδιαγραφζσ, φγκριςθ κόςτουσ προϊόντων με τθν 
παραδοςιακι μζκοδο και με τθν κοςτολόγθςθ με βάςθ τισ δραςτθριότθτεσ, 
τόχευςθ βελτιϊςεων ςτισ διαδικαςίεσ, Εκκζςεισ δραςτθριοτιτων. 

8θ διάλεξθ: Προχπολογιςμόσ / χεδιαςμόσ επιχειρθματικϊν κερδϊν: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, 
υςτατικά ςτοιχεία, Πλαίςιο κατάρτιςθσ προχπολογιςμϊν, υνολικόσ 
προχπολογιςμόσ, Προχπολογιηόμενα αποτελζςματα χριςεωσ, Διεκνείσ πτυχζσ των 
προχπολογιςμϊν. 

9θ διάλεξθ: Πρότυπο κόςτοσ και πινάκασ ιςορροπθμζνθσ ςτοχοκζτθςθσ: Ειςαγωγικζσ 
επιςθμάνςεισ, Πρότυπο κόςτοσ και λιψθ αποφάςεων με ζλεγχο αποκλίςεων, 
Κακοριςμόσ του πρότυπου κόςτουσ, Ανάλυςθ αποκλίςεων, Δομι αναφορϊν 
απόδοςθσ, Ανάλυςθ αποκλίςεων και διοίκθςθ με ζλεγχο των αποκλίςεων, Διεκνείσ 
χριςεισ πρότυπου κόςτουσ, Αξιολόγθςθ ελζγχων πρότυπου κόςτουσ, Πίνακασ 
ιςορροπθμζνθσ ςτοχοκζτθςθσ. 

 
 
10θ διάλεξθ: Ελαςτικοί προχπολογιςμοί: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, Ανάλυςθ ζμμεςου κόςτουσ, 
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Αποκλίςεισ μεταβλθτοφ ζμμεςου κόςτουσ, Ανάλυςθ προκακοριςμζνου ςυντελεςτι 
και ςτακεροφ ζμμεςου κόςτουσ. 

11θ διάλεξθ: Κατάρτιςθ αναφορϊν κατά τμιματα και αποκζντρωςθ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, 
Αποκζντρωςθ οργανιςμϊν, Αναφορζσ κατά τμιματα και ανάλυςθ κερδοφορίασ, 
Καταλογιςμόσ κόςτουσ, Ποςοςτό απόδοςθσ για τθν μζτρθςθ τθσ επίδοςθσ των 
προϊςταμζνων, Ζλεγχοσ του ποςοςτοφ απόδοςθσ, Τπολειμματικό ειςόδθμα, 
Ενδοεπιχειρθςιακι τιμολόγθςθ. 

12θ διάλεξθ: Κοςτολόγθςθ τμθμάτων υπθρεςιϊν: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, Επιμεριςμόσ κόςτουσ με 
τθν βοικεια τθσ άμεςθσ και ζμμεςθσ μεκόδου. 

13θ διάλεξθ: Επαναλθπτικι μελζτθ περίπτωςθσ. 
 
Σημείωςη: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει μελετιςει τθ 
ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο μάκθμα. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Σο μάκθμα κα πραγματοποιείται με τθ χριςθ διαφόρων 
εποπτικϊν μζςων (π.χ. παρουςιάςεισ PowerPoint, προβολι 
ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν βίντεο, ανάλυςθ πραγματικϊν 
περιπτϊςεων, κτλ.). Κάκε ενότθτα κα περιλαμβάνει αςκιςεισ 
πρακτικισ εφαρμογισ τθσ διδαχκείςασ φλθσ (μζκοδοι και 
τεχνικζσ για τθν εμπζδωςθ τθσ κεωρθτικισ διδαςκαλίασ) 
(π.χ. μελζτεσ περίπτωςθσ, ανάλυςθ πραγματικϊν 
περιπτϊςεων διοικθτικισ λογιςτικισ). Επίςθσ, μεγάλθ 
ζμφαςθ κα δίνεται ςε παραδείγματα από τον κόςμο των 
επιχειριςεων (πρακτικζσ εφαρμογζσ και παραδείγματα). 

 
Γνώςεισ και Κατανόηςη 
 Διαλζξεισ ςε ςφγχρονα κζματα του αντικειμζνου. 
 Διαδραςτικά ςεμινάρια που κα προωκοφν τθν εργαςία ςε 

μικρζσ ομάδεσ και τθ διάχυςθ των διαφορετικϊν 
αντιλιψεων και ιδεϊν. 

 Χριςθ μελετϊν περίπτωςθσ τθσ ελλθνικισ και παγκόςμιασ 
οικονομικισ πραγματικότθτασ.  

 Αυτό-διαχειριηόμενθ μελζτθ των φοιτθτϊν. 
 Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και εργαςίεσ.  
 Ανατροφοδότθςθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι. 
 
Διανοητικζσ ικανότητεσ 
 Ικανότθτεσ ανάλυςθσ και ςφγκριςθσ κεωριϊν και 

πρακτικϊν που παρουςιάηονται ςε κεφάλαια βιβλίων, ςτθ 
ςχετικι αρκρογραφία και ςε ςφγχρονεσ μελζτεσ 
περιπτϊςεων. 

 υηθτιςεισ και αξιολόγθςθ τθσ κεωρίασ και τθσ 
οργανωςιακισ πρακτικισ. 

 
Άλλεσ ικανότητεσ 
 Διαλζξεισ-Παρουςιάςεισ. 
 Ομιλίεσ επαγγελματιϊν. 
 υμμετοχι ςτα ςεμινάρια-αςκιςεισ πράξθσ και ομαδικζσ 

ςυηθτιςεισ. 
 Παρουςιάςεισ και εργαςίεσ, αναλφςεισ των μελετϊν 

περίπτωςθσ. 
 Παρακολοφκθςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 
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 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσ e-class. 
 Εξ’ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι των φοιτθτϊν μζςω 

email. 
 Χριςθ θλεκτρονικϊν επιςτθμονικϊν βάςεων για 

πρόςβαςθ ςε επιςτθμονικά περιοδικά και άρκρα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ατομικι (Άςκθςθ) 10 

Αυτοτελισ μελζτθ 26 

φνολο Μαθήματοσ 
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
πιςτωτική μονάδα) 

75 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 
Γραπτζσ Εξετάςεισ (100%) 
 (α) Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, ερωτιςεισ ςφντομθσ 

ανάπτυξθσ (20%), (β) Αςκιςεισ διοικθτικισ λογιςτικισ 
(80%). 

 Οι ερωτιςεισ και οι αςκιςεισ κα καλφπτουν όλο το φάςμα 
τθσ διδαχκείςασ φλθσ. 

 Η εξζταςθ κα διαρκζςει 3 ϊρεσ, μιασ και κα περιλαμβάνει 
πολυάρικμεσ αςκιςεισ. 

 
Προςοχή: Προκειμζνου κάποιοσ φοιτθτισ να αποκτιςει το 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ του 
μακιματοσ, κα πρζπει να εκπονιςει και να παραδϊςει μια 
Άςκθςθ (ατομικι, με φόρτο εργαςίασ περίπου 10 ωρϊν). 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ για τισ 
προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ τθσ Άςκθςθσ αυτισ κα 
ανακοινωκοφν κατά τθν 7θ εβδομάδα των μακθμάτων. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1. Garrison, R., Noreen, E. και Brewer, P. (2018), Διοικητική λογιςτική, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ. 

*Ζκδοςθ: 15θ Αμερικανικι / 2018+, *Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 77108687+. 
2. Νεγκάκθσ, Χ. και Κουςενίδθσ, Δ. (2014), Διοικητική λογιςτική, Εκδόςεισ «Αειφόροσ Λογιςτικι 

Μονοπρόςωπθ ΙΚΕ», *Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 68402146+. 
3. Δθμθτράσ, Α. και Μπάλλασ, Α. (2009), Διοικητική λογιςτική, Εκδόςεισ Γ. Δαρδάνοσ - Κ. Δαρδάνοσ 

Ο.Ε., *Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 31221+. 
 

Πρόςκετα ςυγγράμματα: 

1. Καραγιϊργοσ, Α., Δρογαλάσ. Γ. και Παηάρςκθσ, Μ. (2019), Διοικητική Λογιςτική - Κοςτολόγηςη 
και Αποφάςεισ, Αφοί Θ. Καραγιϊργου Ο.Ε., Ακινα. *Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 86199169] 

2. Δθμοποφλου - Δθμάκθ, Ι. (2013), Κοςτολόγηςη – Προϋπολογιςμοί - Λήψη Αποφάςεων, 
Νικθτόπουλοσ αράντοσ και ΙΑ Ε.Ε., Ακινα. *Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 86053411] 

3. Σςιτςάκθσ, Χ. (2017), Κοςτολόγηςη και Διοικητική Λογιςτική, Εκδόςεισ Σςότρασ, Ακινα. 
*Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 68373789] 

 
Προτεινόμενθ αρκρογραφία: 

1. Appelbaum, D., Kogan, A., Vasarhelyi, M., & Yan, Z. (2017). Impact of business analytics and 
enterprise systems on managerial accounting. International Journal of Accounting Information 
Systems, 25, 29-44. 

 
2. Baiman, S. (2014). Some ideas for further research in managerial accounting. Journal of 
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3. Butler, S. A., & Ghosh, D. (2015). Individual differences in managerial accounting judgments and 

decision making. The British Accounting Review, 47(1), 33-45. 
4. Calderon, T., Hesford, J. W., Mangin, N., & Pizzini, M. (2018). Sunrise Hotels: An integrated 

managerial accounting teaching case. Journal of Accounting Education, 44, 60-72. 
5. Holmes, A. F., & Rasmussen, S. J. (2018). Using Pinterest to stimulate student engagement, 

interest, and learning in managerial accounting courses. Journal of Accounting Education, 43, 
43-56. 

6. Ibarrondo-Dávila, M. P., López-Alonso, M., & Rubio-Gámez, M. C. (2015). Managerial accounting 
for safety management. The case of a Spanish construction company. Safety Science, 79, 116-
125. 

7. Krapp, M., Nebel, J., & Sahamie, R. (2013). Using forecasts and managerial accounting 
information to enhance closed-loop supply chain management. OR Spectrum, 35(4), 975-1007. 

8. Krom, C. L. (2012). Using FarmVille in an introductory managerial accounting course to engage 
students, enhance comprehension, and develop social networking skills. Journal of 
Management Education, 36(6), 848-865. 

9. Lohr, M. (2012). Specificities of managerial accounting at SMEs: case studies from the German 
industrial sector. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 25(1), 35-55. 

10. Nitzl, C., & Chin, W. W. (2017). The case of partial least squares (PLS) path modeling in 
managerial accounting research. Journal of Management Control, 28(2), 137-156. 

11. Schultz, W. L. (2018). Sweet Celebrations: A Managerial Accounting Case Study. Accounting 
Perspectives, 17(4), 623-632. 

12. Subramaniam, N. (2018). On the Interplay between Strategic Performance and Managerial 
Accounting. In: Advances in Management Accounting (pp. 175-195). Emerald Publishing 
Limited. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ E9E ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΠΕΡΙΟΧΘ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Αντικείμενο του μακιματοσ Δυναμικόσ Προγραμματιςμόσ είναι θ παρουςίαςθ των βαςικϊν 
αλγορικμικϊν εργαλείων που ςχετίηονται με τθ βελτιςτοποίθςθ και με τθ λιψθ διαδοχικϊν και 
αλλθλζνδετων αποφάςεων. 

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα πρζπει: 

 Να αναπτφξουν τθ διαιςκθτικι ικανότθτα να αναγνωρίηουν τα προβλιματα που 
μποροφν να ταιριάξουν ςτο γενικό πλαίςιο τθσ μεκοδολογίασ του δυναμικοφ 
προγραμματιςμοφ. 

 Να αναγνωρίηουν τα ςτάδια ςτα οποία μπορεί να χωριςτεί ζνα πρόβλθμα, ϊςτε να 
παρκεί θ βζλτιςτθ απόφαςθ ςε κακζνα από αυτά, για τθν τελικι βζλτιςτθ λφςθ του 
προβλιματοσ. 

 Να είναι ςε κζςθ εφαρμόηοντασ τον δυναμικό προγραμματιςμό, να επιλφουν 
επιχειρθςιακά προβλιματα, ιδιαίτερα εκείνα ςτα οποία απαιτείται θ λιψθ μιασ 
ςειράσ διαδοχικϊν αποφάςεων ςε ζναν δεδομζνο χρονικό ορίηοντα. 
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 Να μποροφν να αναγνωρίηουν τθ διαφορά μεταξφ ςτοχαςτικϊν και μθ ςτοχαςτικϊν 
διαδικαςιϊν και τθν ςθμαςία που ζχουν τα ςτοχαςτικά μοντζλα για τθν καλφτερθ 
απεικόνιςθ των προβλθμάτων που ανακφπτουν ςτθν κακθμερινι ηωι, μζςα από 
μακθματικά μοντζλα. 

 Να μποροφν να ςυντάςςουν μία γραπτι εργαςία πάνω ςε κάποιο από τα προβλιματα 
δυναμικοφ προγραμματιςμοφ και μζςω αυτισ να αναλφουν τυχόν δυςκολίεσ ι 
προβλιματα που ανακφπτουν και να προτείνουν τρόπουσ για τθν βζλτιςτθ επίλυςι 
τουσ. 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Λιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω των βαςικϊν μεκόδων 
του Δυναμικοφ Προγραμματιςμοφ. 

 Απόκτθςθ κατάλλθλων γνϊςεων ϊςτε να μποροφν να αντιμετωπίηουν προβλιματα τα οποία 
ςχετίηονται με τθ λιψθ αποφάςεων ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ παραγωγισ και διοίκθςθσ. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θ διδακτζα φλθ καλφπτει τισ παρακάτω ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι – επιςκόπθςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

2. Αρχι τθσ βελτιςτοποίθςθσ. Διαφορζσ με τον Γραμμικό προγραμματιςμό. 

τοχαςτικά και μθ ςτοχαςτικά προβλιματα. 

3. Σο πρόβλθμα τθσ Ελάχιςτθσ Διαδρομισ. Σο αντίςτοιχο ςτοχαςτικό πρόβλθμα τθσ 

ελάχιςτθσ διαδρομισ. 

4. Σο πρόβλθμα του «Περιοδεφοντοσ Πωλθτι». Αλγόρικμοσ Dijkstra. 

5. Σο Πρόβλθμα Αντικατάςταςθσ Εξοπλιςμοφ. Σο αντίςτοιχο ςτοχαςτικό πρόβλθμα. 

6. Σο πρόβλθμα του μζγιςτου φορτίου.  

7. Σο πρόβλθμα κατανομισ υλικοφ. 

8. Σο πρόβλθμα του «Χρονικοφ Προγραμματιςμοφ Παραγωγισ». 

9. υςτιματα Διακριτοφ Χρόνου. 

10. υςτιματα υνεχοφσ χρόνου. 

11. Επαναλθπτικζσ Αςκιςεισ 

12. Επαναλθπτικζσ Αςκιςεισ  

13. φνοψθ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ powerpoint, πλατφόρμα 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Αυτοτελισ μελζτθ 36 

φνολο Μακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 Σελικι γραπι εξζταςθ 100%. Οι εργαςίεσ που 
κα δίνονται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου, 
κα ςυνεκτιμθκοφν ςτθν τελικι αξιολόγθςθ. 

 Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ 
εξζταςθ πραγματοποιείται χωρίσ άλλα 
βοθκιματα ι ςθμειϊςεισ, εκτόσ από το 
τυπολόγιο το οποίο κα δίνεται ςτουσ 
εξεταηόμενουσ. 

 Επιτρζπεται θ χριςθ απλϊν υπολογιςτικϊν 
μθχανϊν (κομπιουτεράκι). 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βαςιλείου, Π.- Χ. Γ (2001). Εφαρμοςμζνοσ Μακθματικόσ Προγραμματιςμόσ. Εκδόςεισ ΗΘΣΘ, 
Θες/νίκθ. 
 
Βαςιλείου, Π.- Χ. Γ., Σςακλίδθσ, Γ., Σςάντασ, Ν. (1996). Αςκιςεισ ςτθν Επιχειρθςιακι 
Ζρευνα. Εκδόςεισ ΗΘΣΘ, Θες/νίκθ. 
 
Τψθλάντθσ, Π. (2006). Επιχειρθςιακι Ζρευνα. Εφαρμογζσ ςτθ ςθμερινι επιχείρθςθ. 
Εκδόςεισ ΠΡΟΠΟΜΠΟ, Ακινα. 
 
Hillier, S. F., Lieberman, J.G. (2015). Introduction to Operation Research. 10th Edition. 
McGraw-Hill, New York. 
 
Lew, A., and Mauch, H. (2007). Dynamic Programming: A Computational Tool, Springer, New 
York. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΕΧΝΗΣΗ ΟΡΑΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
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ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
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https://pme.duth.gr/courses/τεχνθτθοραςθ/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Σο μάκθμα περιλαμβάνει βαςικζσ γνϊςεισ και ζννοιεσ ςχετικά με τθν μθχανικι όραςθ.  Η φλθ του 
μακιματοσ περιλαμβάνει τισ βαςικζσ γνϊςεισ τθσ μθχανικισ/τεχνθτισ όραςθσ που χρειάηεται να 
κατζχει ο Μθχανικόσ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ για να μπορεί να κατανοιςει τον τρόπο λειτουργίασ 
τθσ αυτοματοποίθςθσ μζςω τεχνθτισ όραςθσ. H όραςθ μθχανισ είναι ζνασ τομζασ πρωτεφουςασ 
ςθμαςίασ για τθν αυτοματοποίθςθ ςτθ βιομθχανία. Οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ποιοτικοφ ελζγχου 
τόςο από τθν πλευρά των καταναλωτϊν όςο και των καταςκευαςτϊν, κακϊσ και λόγω των 
κοινοτικϊν κανονιςμϊν, κάνει επιτακτικι τθν ανάγκθ για τεχνθτι όραςθ. Η μθχανικι όραςθ 
αξιοποιεί τθν τεχνολογία και τθν εμπειρία για να παρζχει αυτοματοποιθμζνο ζλεγχο βαςιςμζνο ςε 
κάμερεσ και ανάλυςθ ςε διάφορεσ εφαρμογζσ όπωσ μετριςεισ, ανάγνωςθ αντικειμζνων, ζλεγχοσ 
διαδικαςίασ και κακοδιγθςθ ρομπότ. Ζνα βιομθχανικό ςφςτθμα εξοπλιςμζνο με τεχνθτι όραςθ 
ςυνικωσ περιλαμβάνει μια ςειρά από κάμερεσ, τοποκετθμζνεσ ςε γραμμζσ παραγωγισ με ςκοπό 
τθν αυτοματοποίθςθ διεργαςιϊν, όπωσ θ επικεϊρθςθ και καταμζτρθςθ προϊόντων, θ καταγραφι 
δεδομζνων, ο ζλεγχοσ ποιότθτασ, θ ανάγνωςθ ετικετϊν κ.ά. 
Σο μάκθμα ςυνδζεται με μια ςειρά άλλων μακθμάτων, που περιλαμβάνουν τθν Ρομποτικι, τθν 
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Μακθματικι Ανάλυςθ, τισ Πικανότθτεσ και τθν τατιςτικι, τθν Γραμμικι άλγεβρα και τθν Ανάλυςθ 
δεδομζνων, τα οποία βοθκοφν το φοιτθτι να κατανοιςει βαςικζσ ζννοιεσ. Αυτό τον βοθκάει να 
ςυνδζςει τισ γνϊςεισ που ζχει λάβει από διαφορετικά μακιματα  και να αναπτφξει ζνα ςτζρεο 
υπόβακρο ϊςτε να μπορεί να ανταπεξζλκει ςτισ προκλιςεισ που παρουςιάηει θ επιςτιμθ του ςτο 
πεδίο εφαρμογισ τθσ, όπωσ αυτι τθσ πορείασ τθσ προσ τθν 4θ βιομθχανικι επανάςταςθ.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα: 
• Αντιλθφκεί τθν ζννοια τθσ εικόνασ και πωσ αναπαρίςτανται ςτο χωματικό χϊρο 
• Κατανοιςει τθν ζννοια του μοντζλου κάμερασ και τθσ ςτερεοςκοπικισ όραςθσ, 
εφαρμόηοντασ τα για τθν επίλυςθ διαφόρων προβλθμάτων τεχνθτισ όραςθσ    
• Καταςκευάηει και κα εφαρμόηει φίλτρα για τθν απαλοιφι “κορφβου” ςτθν εικόνα 
• Εφαρμόηει αλγορίκμουσ για εντοπιςμό και εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν μιασ εικόνασ 
• Κατανοιςει και κα εφαρμόςει τον αλγόρικμουσ για τθν ομαδοποίθςθ των οντοτιτων και 
κα χρθςιμοποιιςει μεκόδουσ ταξινόμθςθσ επιτθροφμενθσ μάκθςθσ για τθν κατθγοριοποίθςθ ςε 
γνωςτζσ ομάδεσ, κακϊσ και ςυνελικτικά δίκτυα. 
• Μάκει να εργάηεται ομαδικά για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν ςτόχων. 
 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Απόκτθςθ ικανοτιτων προγραμματιςμοφ  
Λιψθ αποφάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Ομαδικι εργαςία 
Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
i. Ειςαγωγι 
κοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί ο φοιτθτισ με το αντικείμενο του μακιματοσ τθσ 
Σεχνθτισ Όραςθσ και να κατανοιςει τθν αναγκαιότθτά του ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςισ 
του. το ειςαγωγικό αυτό μάκθμα γίνεται μία επιςκόπθςθ τθσ φλθσ που κα διδαχκεί ςτο 
μάκθμα, του τρόπου επικοινωνίασ με τουσ διδάςκοντεσ κακϊσ και τθσ διάρκρωςθσ των 
μακθμάτων, των εργαςτθρίων και των  φροντιςτθριακϊν αςκιςεων. Επιπλζον, γίνεται μία 
ςφντομθ αναςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ και τθν εξζλιξθ τθσ τεχνθτισ/μθχανικισ όραςθσ  
 
ii. Ανάλυςθ τθσ λειτουργίασ των αιςκθτιρων όραςθσ 
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να ζρκει ςε επαφι με τα βαςικά μζρθ μιασ 
ςυμβατικισ και μιασ ψθφιακισ φωτογραφικισ μθχανισ (κάμερα, ιταλ. camera obscura) να 
διδαχκεί τθν λειτουργία τουσ τθσ κάκεμιασ και να αντιλθφκεί τισ ειδοποιοφσ διαφορζσ των δφο 
μοντζλων ςτθν εξζλιξθ του χρόνου. Αρχικά το μάκθμα ξεκινάει με τθν περιγραφι τθσ λειτουργίασ 
του ανκρϊπινου αιςκθτιρα όραςθσ δθλαδι του οφκαλμοφ. Η λειτουργία των φωτογραφικϊν 
μθχανϊν μιμείται τθν ανκρϊπινθ, επομζνωσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να 
αντιλθφκοφν/κατανοιςουν πολφ πιο εφκολα. Ζπειτα παρουςιάηεται ο οριςμόσ τθσ  κάμερασ και 
ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται και αναλφονται τα βαςικά μζρθ των δυο διαφορετικϊν καμερϊν.      
iii. Οριςμόσ εικόνασ, χρωματικά μοντζλα, και θ επεξεργαςία τθσ μζςω αλγορικμικϊν μεκόδων 
ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ  
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να αντιλθφκεί τθν ζννοια τθσ εικόνασ, και 
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ςυγκεκριμζνα ότι πρόκειται για ζνα διςδιάςτατο χρωματικό χϊρο.  Επομζνωσ παρουςιάηονται τα 
ποικίλα χρωματικά μοντζλα (ι χρωματικοί χϊροι) που ζχουν αναπτυχκεί για να γίνει δυνατι θ 
περιγραφι των χρωμάτων με μακθματικι μορφι, κατάλλθλθ για τθν επεξεργαςία τουσ από 
ψθφιακά μζςα.  Ζτςι κατ' αρχιν θ εικόνα αναλφεται ςε εικονοςτοιχεία, κακζνα από τα οποία 
είναι χρωματικά ομοιογενζσ. τθν διάρκεια του μακιματοσ επεξθγοφνται θ ζννοια των καναλιϊν 
(1 ι 3) τθσ εικόνασ.  τθν ςυνζχεια οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται μζςω παραδειγμάτων και 
εφαρμογϊν να επεξεργάηονται τθν εικόνα ςτα αντίςτοιχα περιβάλλοντα αρικμθτικισ 
υπολογιςτικισ. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα 
φλθ. 
iv. Η ζννοια του χωρικοφ φιλτραρίςματοσ και θ εφαρμογι του ςε ψθφιακζσ εικόνεσ 
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να μπορεί να αντιλαμβάνεται τθν ζννοια τθσ 
βελτίωςθσ μιασ εικόνασ με τθν εφαρμογι κατάλλθλων φίλτρων. υγκεκριμζνα το μάκθμα 
περιλαμβάνει τθν ςθμαςία του χωρικοφ φιλτραρίςματοσ, τθν επεξεργαςία γειτονικϊν 
εικονοςτοιχείων, τθν εξομάλυνςθ εικόνων, τθν επεξεργαςία ακμϊν, τθν διαφορά μεταξφ τθσ 
ςυςχζτιςθσ και τθσ ςυνζλιξθσ των εικόνων. Σζλοσ διδάςκονται κάποια φίλτρα απαλοιφισ 
κορφβου όπωσ φίλτρα min, max, μζςθσ τιμισ, median Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ 
παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 
v. Ανίχνευςθ ςθμείων ενδιαφζροντοσ-γωνιϊν 
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να εφαρμόηει τουσ αντίςτοιχουσ αλγορίκμουσ και 
να εντοπίηει τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ. υγκεκριμζνα ςτο μάκθμα πρωτίςτωσ αναλφεται ο 
αλγόρικμοσ HarrisCorner που μπορεί να ανιχνεφει τισ γωνίεσ και επιλφονται ανάλογα 
παραδείγματα κατανόθςθσ. τθν ςυνζχεια παρουςιάηονται και αναλφονται οι αλγόρικμοι 
ανίχνευςθσ και εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν SIFT και SURF. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ 
παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 
vi. Μζκοδοι ομαδοποίθςθσ (αλγόρικμοσ  k-means) 
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να εξοικειωκεί με αλγόρικμουσ ομαδοποίθςθσ 
και να μάκεινα διαχωρίηει τισ οντότθτεσ μιασ εικόνασ αρχικά βάςθ χαρακτθριςτικά τουσ. 
Αναφζρονται διάφοροι αλγόρικμοι ομαδοποίθςθσ και γίνεται μελζτθ του ο αλγόρικμουk-means 
(k-μζςων), που εφαρμόηεταιμε δεδομζνα ειςόδου τα χαρακτθριςτικά (features) των οντοτιτων 
με ζμφαςθ ςτισ χρωματικζσ αποχρϊςεισ, δθλαδι ο διαχωριςμόσ γίνεται ςε χρωματικό χϊρο. 
Μετζπειτα. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα 
φλθ. 
vii. Μζκοδοσ ταξινόμθςθσ επιτθροφμενθσ μάκθςθσ k-πλθςιζςτερων γειτόνων (k-NN)  
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να αντιλθφκεί τθν ζννοια τθσ ταξινόμθςθσ 
καιαναφζρονται θ ςχετικοί αλγόρικμοι, ενϊ γίνεται ιδιαίτερα μελζτθ του ςτον αλγόρικμο k-
πλθςιζτερων γειτόνων (k-NN). O k-πλθςιζςτεροσ γείτονασ είναι ζνασ αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ 
δεδομζνων που επιχειρεί να προςδιορίςει τθν ομάδα ςτθν οποία βρίςκεται ζνα νζο δεδομζνο 
εξετάηοντασ τα γειτονικά δεδομζνα. υγκεκριμζνα υπολογίηει τθν ελάχιςτθ απόςταςθ 
(Ευκλείδεια ι Mahanobis) μεταξφ ενόσ δεδομζνου αναηιτθςθσ και των υπολοίπων πρωταρχικϊν, 
κατατάςςοντάσ το ςτθν κλάςθ/ομάδα ςφμφωνα με τθν πλειοψθφία των δεδομζνων που απζχει 
ελάχιςτα. Σο μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 
viii. Μζκοδοσ επιτθροφμενθσ μάκθςθσ:ςυνελικτικά δίκτυα (CNN) 
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με βαςικζσ ςχζςεισ που αφοροφν 
τα ςυνελικτικάνευρωνικά δίκτυα. Σα νευρωνικά δίκτυα είναι θ μζκοδοσ που απαιτεί τα 
περιςςότερα δεδομζνα εκπαίδευςθσ, Ζνα ςυνελικτικό δίκτυο είναι μία νευρωνικι αρχιτεκτονικι 
πολλϊν επιπζδων ειδικά ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να αναγνωρίηει διςδιάςτατα ςχιματα ανεξάρτθτα 
από τθ μετατόπιςθ, τθν κλιμάκωςθ, τθ ςτρζβλωςθ και άλλεσ μορφζσ παραμόρφωςθσ. Εντοφτοισ 
οι φοιτθτζσ κα κατανοιςουν  τθν δομι του δικτφου με τα ανάλογα επίπεδα (layers),  και 
νευρϊνεσ.  τα πλαίςια του μακιματοσ διδάςκεται θ ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ 
(διαδικαςία backpropagation), όπωσ αντίςτοιχα θ ερμθνεία των αρχικοποιθμζνων βαρϊν. Σο 
μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ.    
ix. Μοντζλο κάμερασ: pinholemodel 
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ ειςαγωγι του φοιτθτι ςτθν κατανόθςθ του μοντζλου 
κάμερασ. υγκεκριμζνα διδάςκεται πωσ μιασ τριςδιάςτατθ ςκθνι-οντότθτα αναπαρίςταται ςτον 
διςδιάςτατο χϊρο μιασ εικόνασ. Αρχικά αναλφονται οι εςωτερικοί παράμετροι μιασ κάμερασ που 
δθμιουργοφν τθν μιτρα τθσ κάμερασ. τθν ςυνζχεια επεξθγείται θ περιςτροφι και θ μεταφορά, 
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θ δθμιουργία του αντίςτοιχου πίνακα περιςτροφισ-μεταφοράσ και πωσ λειτουργοφν οι ζννοιεσ 
αυτζσ με δεδομζνα τεχνθτισ όραςθσ. Σζλοσ  το μάκθμα περιλαμβάνει λφςθ παραδειγμάτων και 
αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ. 
x. τερεοςκοπικζσ εικόνεσ, θ ζννοια του χάρτθ βάκουσ και θ τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ τθσ 
ςκθνισ 
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να μάκει ο φοιτθτισ τθν ζννοια τθσ ςτερεοςκοπίασ. 
υγκεκριμζνα μακαίνει ςτα πλαίςια του μακιματοσ να υπολογίηει τον χάρτθ βάκουσ και να τον 
αντιλαμβάνεται. τθν ςυνζχεια με τθν χριςθ και του εςωτερικϊν παραμζτρων τθσ κάμερασ 
μποροφν να προβοφν ςτθν τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ τθσ ςκθνισ. Σο μάκθμα περιλαμβάνει 
λφςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων από τθ διδαχκείςα φλθ.  
xi. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με τθν εφαρμογι των 
ςυνελικτικϊν δικτφων . το μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ μεταβαίνουν ςτα εργαςτιρια, όπου 
εργαηόμενοι κατά ομάδεσ εκτελοφν εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ 
κεωρίασ. Μετά το πζρασ του εργαςτθρίου οι φοιτθτζσ, ςε μεταγενζςτερο χρόνο, ςυντάςςουν και 
παραδίδουν μία ζκκεςθ πεπραγμζνων.  
xii. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με μοντζλο κάμερασ και τθν 
ςτερεοςκοπία. το μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ μεταβαίνουν ςτα εργαςτιρια, όπου εργαηόμενοι 
κατά ομάδεσ εκτελοφν εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με ςτόχο τθν κατανόθςθ . Μετά το πζρασ του 
εργαςτθρίου οι φοιτθτζσ, ςε μεταγενζςτερο χρόνο, ςυντάςςουν και παραδίδουν μία ζκκεςθ 
πεπραγμζνων.  
xiii. Επαναλθπτικζσ φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 
κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αφομοίωςθ από το φοιτθτι των βαςικϊν εννοιϊν που 
διδάχτθκε κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. το μάκθμα αυτό λοιπόν, μετά από διάλογο με τουσ 
φοιτθτζσ που παρίςτανται και τθν επίλυςθ των αποριϊν τουσ, γίνεται επιλεκτικι επανάλθψθ 
εννοιϊν ςτισ οποίεσ παρουςιάςτθκε δυςκολία κατανόθςθσ, και κυρίωσ διδάςκονται αςκιςεισ 
επανάλθψθσ, που δεν ζχουν διδαχκεί κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. Ζχοντασ περάςει από τον 
εργαςτθριακό πάγκο, ο φοιτθτισ πλζον είναι ςε κζςθ να αντιςτοιχίςει τθ κεωρία και τα μοντζλα 
που ζχει διδαχκεί με πραγματικά ςυςτιματα και να ζχει ζτςι ολοκλθρωμζνθ άποψθ για το 
μάκθμα τθσ τεχνθτισ όραςθσ. 
 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 
διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ των 
φοιτθτϊν και ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσeclass. 
Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονται να 
επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσ για απορίεσ ι 
οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, μζςω 
email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 
Όπου δεν είναι δυνατι θ μετάβαςθ ςτο εργαςτιριο, οι 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ υλοποιοφνται ςε πρόγραμμα 
προςομοίωςθσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου (hrs) 

Διαλζξεισ 24 

Αςκιςεισ 10 

Εργαςτιριο 
5 

Προετοιμαςία για το εργαςτιριο 
3 
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

φνταξθ ζκκεςθσ πεπραγμζνων 

εργαςτθρίου 3 

Αυτοτελισ μελζτθ 30 

ύνολο Μαθήματος 
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά πιςτωτικι μονάδα) 

75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται προφορικά, μετά το πζρασ 
του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ τεςςάρων 
ςυνικωσ ομαδικϊν αςκιςεων-εφαρμογϊν. Οι αςκιςεισ 
αυτζσ αφοροφν τθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ μθχανικισ 
όραςθσ. Η αξία κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ διαμόρφωςθ 
τθσ βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των κεμάτων 
που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  
Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 
- Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

International Journal of Computer Vision 
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Z05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

 Επιςτημονικήσ Περιοχήσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Αντικείμενο του Ελζγχου Ποιότητασ είναι η μελζτη των επιςτημονικϊν μεθόδων και τεχνικϊν του 
ελζγχου ποιότητασ καθϊσ και του ςτατιςτικοφ ελζγχου ποιότητασ, δίνοντασ ζμφαςη ςτην πρακτική 
τουσ εφαρμογή.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ οι φοιτήτριεσ / φοιτητζσ θα είναι ςε θζςη:  

 να ςχεδιάςουν τεχνικζσ διαχείριςησ τησ ποιότητασ κατά τη φάςη ανάπτυξησ και την 
παραγωγή ενόσ προϊόντοσ.  

 να εφαρμόςουν τισ τεχνικζσ του ςτατιςτικοφ ελζγχου ποιότητασ  με ςκοπό τη 
βελτίωςη τησ ποιότητασ ενόσ προϊόντοσ 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 Λήψη αποφάςεων. 
 Αυτόνομη εργαςία. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Η διδακτζα φλη καλφπτει τισ παρακάτω ενότητεσ: 
 

1. Ειςαγωγή. 
Οριςμοί τησ ποιότητασ.  
Η ποιότητα ωσ ανταγωνιςτικό πλεονζκτημα. 
Κόςτοσ ποιότητασ 
 

2. Εξζλιξη του ελζγχου ποιότητασ. 
Ποιότητασ βιοτεχνικϊν και βιομηχανικϊν προϊόντων. 
 

3. Ποιότητα, η άποψη τησ παραγωγήσ 
Ποιότητα, η άποψη του πελάτη 
Η διάγνωςη των προβλημάτων ποιότητασ. 
 

4. Χαρακτηριςτικά ποιότητασ. 
Μεταβλητζσ και ιδιότητεσ.  
 

5. Ζλεγχοσ ποιότητασ αποδοχήσ με διαλογή. 
Απλό δειγματοληπτικό ςχήμα. Διπλό δειγματοληπτικό ςχήμα.  
τατιςτικά κριτήρια. Πρότυπα. Οικονομικά κριτήρια.  
 

6. Ζλεγχοσ ποιότητασ αποδοχήσ με μζτρηςη.  
Ζλεγχοσ με εκτίμηςη ποςοςτοφ ελαττωματικϊν.  
Ζλεγχοσ μζςησ τιμήσ.  
τατιςτικά κριτήρια. Διεθνή πρότυπα. Οικονομικά κριτήρια. 
 

7. Ανάλυςη δυνατοτήτων παραγωγικήσ διαδικαςίασ. 
Εκτίμηςη διαςποράσ ςε παραγωγική διαδικαςία. 
Δείκτεσ δυνατότητασ παραγωγικήσ διαδικαςίασ. 
 

8. Γενικζσ αρχζσ των διαγραμμάτων ελζγχου. 
Αιτίεσ μεταβλητότητασ και ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ. 
Βαςική ςτατιςτική θεωρία του διαγράμματοσ ελζγχου. 
 

9. Διαγράμματα ελζγχου χαρακτηριςτικϊν διαλογήσ. 
Ζλεγχοσ ποςοςτοφ ελαττωματικϊν και αριθμοφ ελαττωματικϊν. 
Ζλεγχοσ αριθμοφ ελαττωμάτων. 
 

10. Διαγράμματα ελζγχου χαρακτηριςτικϊν μζτρηςησ. 
Ζλεγχοσ διαςποράσ. Ζλεγχοσ μζςησ τιμήσ. Ζλεγχοσ μεμονωμζνων μετρήςεων. 
 

11. Μζθοδοι ςχεδίαςησ διαγραμμάτων ελζγχου. 
τατιςτικά και οικονομικά κριτήρια. 

12. Ατομικζσ εργαςίεσ / Μελζτη περιπτϊςεων. 
13. Ατομικζσ εργαςίεσ / Μελζτη περιπτϊςεων.   

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήςη Σ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία και ςτην Επικοινωνία με 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 

Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 
με τουσ φοιτητζσ 

τουσ φοιτητζσ (παρουςιάςεισ powerpoint,  email) 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Ατομικζσ εργαςίεσ-
Αςκήςεισ 

36 

ύνολο Μαθήματος 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 Σελική γραπή εξζταςη 70%. 
 Ατομική εργαςία 30% 

 Η γλϊςςα αξιολόγηςησ είναι τα Ελληνικά.  
 Η εξζταςη πραγματοποιείται χωρίσ 

βοηθήματα  

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

τατιςτικόσ ζλεγχοσ ποιότητασ, Σαγαράσ Γιϊργοσ  
Διαςτατική μετρολογία, Καραχάλιου Χαρίκλεια, Μανςοφρ Γκαμπριζλ 
τοιχεία Ελζγχου και Διαςφάλιςη Ποιότητασ, Αυλωνίτησ ταμάτησ 
Διαχείριςη ποιότητασ ςτη μικρή επιχείριςη, Γκοφμασ πφροσ , Σζφα Κατερίνα 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινό 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ζρευνα Αγοράσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

- 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Eclass: τρατθγικό Μάρκετινγκ 

Δικτυακόσ Σόποσ Σμιματοσ: τρατθγικό Μάρκετινγκ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

το μάκθμα παρουςιάηονται οι αρχέσ , οι μεκοδολογίεσ και οι διαδικαςίεσ τθσ Έρευνασ 

Αγοράσ ςτα πλαίςια του ςφγχρονου επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ . Επιπλζον, 

επιδιϊκεται θ ςυςχζτιςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου με τισ επιμζρουσ περιοχζσ του 

γνωςτικοφ αντικειμζνου του μάρκετινγκ. 

τισ επιμέρουσ κεματικέσ ενότθτεσ αναλύονται: Ο ςκοπόσ, θ ςπουδαιότθτα και ο ρόλοσ 

τθσ Έρευνασ Αγοράσ , θκικά ηθτιματα που άπτονται τθσ ζρευνασ , πλθροφοριακά 

ςυςτιματα, πθγζσ πλθροφοριϊν και δεδομζνων , τα ςτάδια τθσ ερευνθτικθ́σ διαδικαςίασ , 

οι μεκ́οδοι ςυλλογθ́σ και ανάλυςθσ των δεδομένων, τεχνικζσ ζρευνασ και εφαρμογζσ. 

Δοκοφμενοαποτζλεςμα και ςκοπόσ του μακιματοσείναι:  

1. Εξοικείωςθ με τθ κεωρθτικι επιςτθμονικι βάςθ πίςω από τθ διαδικαςία διενζργειασ 

μίασ ζρευνασ αγοράσ. 

2. Εξοικείωςθ με μεκόδουσ και τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται τθ διενζργεια ζρευνασ 

αγοράσ: ςυλλογισ δεδομζνων και επιλογισ του κατάλλθλου δείγματοσ για τθν ζρευνα, 
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(3) Π

ΕΡΙΕΧ

ΟΜΕΝ

Ο 

ΜΑΘΗ

ΜΑΣΟ

 

i. Ειςαγωγι ςτθν Ζρευνα Αγοράσ/ Μεκοδολογία Ζρευνασ Αγοράσ 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να γνωρίςει βαςικά ςτοιχεία και ζννοιεσ τθσ 

Ζρευνασ Αγοράσ και ακολοφκωσ να διδαχκεί τθ μεκοδολογία που αξιοποιείται 

προκειμζνου να πραγματοποιθκεί μια Ζρευνα Αγοράσ. 

ii. Ποιοτικι Ζρευνα: Ομάδεσ Εςτίαςθσ 

Κατά το μάκθμα αυτό ο φοιτθτισ κα γνωρίςει ςε βάκοσ ςτοιχεία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, αλλά και τθ διαδικαςία που περιγράφει τθν 

αποτελεςματικι υλοποίθςι τθσ. 

iii. Ποιοτικι Ζρευνα: ε Βάκοσ υνεντεφξεισ 

Κατά το μάκθμα αυτό ο φοιτθτισ κα γνωρίςει ςε βάκοσ ςτοιχεία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, αλλά και τθ διαδικαςία που περιγράφει τθν 

αποτελεςματικι υλοποίθςι τθσ. 

iv. Ποιοτικι Ζρευνα: Προβολικζσ Σεχνικζσ 

Κατά το μάκθμα αυτό ο φοιτθτισ κα γνωρίςει ςε βάκοσ ςτοιχεία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, αλλά και τθ διαδικαςία που περιγράφει τθν 

ςτατιςτικισ ανάλυςθσ των δεδομζνων, παρουςίαςθσ των ευρθμάτων. 

3. Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ να διακρίνει κανείσ το είδοσ και τον όγκο των δεδομζνων που 

απαιτοφνται ςτα πλαίςια διεξαγωγισ μίασ ζρευνασ αγοράσ. 

4. Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ  κριτικισ ςκζψθσ και προβλθματιςμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ 

των αναγκϊν μίασ ζρευνασ αγοράσ, προκειμζνου να καταλιξει κανείσ ςε κατάλλθλεσ 

πθγζσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν. 

5. Ανάπτυξθ ικανοτιτων που άπτονται τθσ τυπικισδιαδικαςίασςχεδιαςμοφ μίασ ζρευνασ 

αγοράσ και εξοικείωςθ με αυτιν. 

6. Ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ που απαιτείται προκειμζνου να γίνει ορκι επιλογι 

τόςο ςε εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων, όςο και ςε μεκόδουσ για τθν ανάλυςι τουσ. 

Επίςθσ, ωσ επιπλέον ςτόχοι τίκενται θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των φοιτθτών 

αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ του ςφγχρονου ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν μάρκετινγκ και θ 

ικανότθτα αξιολόγθςθσ ερευνϊν μάρκετινγκ και αγοράσ ωσ προσ τθν επιςτθμονικι 

ορκότθτα και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. 

Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν για ςκοποφσ ζρευνασ 

Μάρκετινγκ. 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ικανότθτασ κατά τθ λιψθ αποφάςεων. 

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια αςκιςεων ι εργαςιϊν. 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Άςκθςθ εποικοδομθτικισ επιςτθμονικισ κριτικισ. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
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αποτελεςματικι υλοποίθςι τθσ. Σαυτόχρονα, κα αναλυκοφν διαφορετικζσ 

περιπτϊςεισ προβολικϊν τεχνικϊν. 

v. Σεχνικζσ Παρατιρθςθσ και χεδιαςμόσ Ερωτθματολογίου 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να αναπτυχκοφν ςε βάκοσ μια ςειρά 

τεχνικϊν παρατιρθςθσ και να περιγραφεί θ διαδικαςία διαμόρφωςθσ του 

ερωτθματολογίου τθσ ζρευνασ, αλλά και κζματα διανομισ και διαχείριςθσ τθσ 

διαδικαςίασ ςυλλογισ του. 

vi. Δειγματολθψία και τατιςτικι Ανάλυςθ Δεδομζνων 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναινα αποκτιςει εξοικείωςθ ο φοιτθτισ με 

τθ διαδικαςία τθσ δειγματολθψίασ βιμα προσ βιμα και να αποκτιςει από 

ςτατιςτικισ προςεγγίςεωσ τα εφόδια εκείνα που κα βοθκιςουν ςτθ διαδικαςία 

ανάλυςθσ των δεδομζνων που προκφπτουν από τθν παραπάνω ερευνθτικι 

διαδικαςία. 

vii. Αναφορά- Παρουςίαςθ των Αποτελεςμάτων τθσ Ζρευνασ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ να ζρκει ςε επαφι ο φοιτθτισ με τισ 

πρακτικζσ που προτιμϊνται προκειμζνου να παρουςιάςει κανείσ αναφορζσ που 

αναδεικνφουν τα αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ από τα δεδομζνα τθσ 

ζρευνασ- και μαηί με αυτά, τα ςυμπεράςματα ςτα οποία ο ερευνθτισ ζχει 

οδθγθκεί. 

viii. Πολιτικι Ζρευνασ Αγοράσ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ περιγραφι διαφορετικϊν τφπων 

Ζρευνασ Αγοράσ και των ιδιαιτεροτιτων που παρουςιάηει θ κακεμία, κακϊσ και 

των προκλιςεων που αναδφονται ςε κάκε περίπτωςθ. 

ix. Μετρικζσ Μάρκετινγκ και Μετρικζσ Πωλιςεων 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αναλυτικι περιγραφι μετρικϊν των 

δφο αυτϊν κατθγοριϊν, οι οποίεσ αξιοποιοφνται προσ εκτίμθςθ των  

ςτατιςτικϊν επιδόςεων του δείγματοσ τθσ ζρευνασ που προθγικθκε. 

x. Μετρικζσ Πελάτθ και Αγοράσ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αναλυτικι περιγραφι μετρικϊν τθσ 

κατθγορίασαυτισ, οι οποίεσ αξιοποιοφνται προσ εκτίμθςθ των  ςτατιςτικϊν 

επιδόςεων του δείγματοσ τθσ ζρευνασ που προθγικθκε. 

xi. Μετρικζσ Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Μάρκασ Μετρικζσ Σιμολόγθςθσ, 

Διανομισ και Προβολισ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ περιγραφι των διεργαςιϊν 

ολοκλθρωμζνθσ επικοινωνίασ Μάρκετινγκ, και θ ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν που 

αποςκοποφν ςτθ διαχείριςθ ηθτθμάτων που άπτονται των διεργαςιϊν αυτϊν. 

xii. Χρθματοοικονομικζσ Μετρικζσ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αναλυτικι περιγραφι μετρικϊν τθσ 

κατθγορίασ αυτισ, οι οποίεσ αξιοποιοφνται προσ εκτίμθςθ των  ςτατιςτικϊν 

επιδόςεων του δείγματοσ τθσ ζρευνασ που προθγικθκε. 

xiii. ΜετρικζσOnline/ Mobile/ Social Media 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αναλυτικι περιγραφι μετρικϊν τθσ 

κατθγορίασ αυτισ, οι οποίεσ αξιοποιοφνται προσ εκτίμθςθ των  ςτατιςτικϊν 

επιδόςεων του δείγματοσ τθσ ζρευνασ που προθγικθκε. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται 

με διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ των 

φοιτθτϊν και ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονταινα 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσγια απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ 10 

Εργαςτιριο  

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

 

φνταξθ ζκκεςθσ 
πεπραγμζνων εργαςτθρίου 

 

Αυτοτελισ μελζτθ 25 

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 
πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ 
ςειράσαγνϊςτων αςκιςεων. 

Οι αςκιςεισ αυτζσ αφοροφν τθνεφαρμογι 
εργαλείων Μάρκετινγκ για αναλφςεισ περιπτϊςεων, 
τθν ανάπτυξθ αποκτθκείςασ γνϊςθσ από τθ ςυνολικι 
διδακτικι εμπειρία, κριτικι αντιμετϊπιςθ ρεαλιςτικϊν 
προβλθμάτων Μάρκετινγκ και ςφνδεςθ με τθ κεωρία. 

Η αξία κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ διαμόρφωςθ 
τθσ βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 
κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  

Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η 
εξζταςθ λαμβάνει χϊρα με κλειςτά βοθκιματα και 
δεν επιτρζπεται κανενόσ είδουσ μζςo επικοινωνίασ 
(π.χ. κινθτό τθλζφωνο). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

ιϊμκοσ, Γ.,&Μάυροσ, Δ.,(2018). Ζρευνα και Μετρικζσ 
Μάρκετινγκ,BrokenHillPublishersLtd.  
- Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

Journal of MarketResearch, 
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Journal of Business Research, 
Journal of the Academy of Marketing Science. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινό 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME283/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία τθσ εφαρμογισ τθσ ςχεδιαςτικισ ςκζψθσ και 
πρακτικισ ςτον ςχεδιαςμό υπθρεςιϊν που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και επικυμίεσ 
των χρθςτϊν/καταναλωτϊν, αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ μιασ διαςυνδεδεμζνθσ κοινωνίασ 
και προςφζρουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτισ εταιρείεσ παρόχουσ. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Κατανοιςουν τθ ςθμαςία των υπθρεςιϊν ςτθν ςφγχρονθ οικονομία 

 Εξοικειωκοφν με τισ υπάρχουςεσ προςεγγίςεισ ςτον ςχεδιαςμό, το μάρκετινγκ και τθ 
διοίκθςθ υπθρεςιϊν 

 Εφαρμόηουν τθ ςχεδιαςτικι ςκζψθ ςτον ςχεδιαςμό υπθρεςιϊν 

 Αποκτιςουν μια βακιά κατανόθςθ των κεωριϊν και μεκόδων χρθςιμοποιοφνται για 
τθν ςχεδιαςμό υπθρεςιϊν. 

 Εφαρμόηουν τον ςχεδιαςμό υπθρεςιϊν ςτον ςχεδιαςμό για τον δθμόςιο τομζα. 
Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
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Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Οριςμόσ των υπθρεςιϊν 

2. Η οικονομία των υπθρεςιϊν 

3. χεδιαςμόσ, μάρκετινγκ και διοίκθςθ υπθρεςιϊν 

4. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ 

5. χεδιαςμόσ υπθρεςιϊν 

6. Η διαδικαςία ςχεδιαςμοφ υπθρεςιϊν 

7. Ζρευνα και ανάλυςθ 

8. Ανάπτυξθ ιδεϊν ςτον ςχεδιαςμό υπθρεςιϊν 

9. Πρωτοτυποποίθςθ και δοκιμζσ 

10. Εφαρμογι και αξιολόγθςθ υπθρεςιϊν 

11. χεδιαςμόσ υπθρεςιϊν για τον δθμόςιο τομζα 

12. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ 

13. Παρουςίαςθ εργαςιϊν 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ-Εργαςτιρια 
Πράξθσ 

13 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

20 

Εκπόνθςθ project 
ομαδικοφ 

16 
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για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

φνολο Μακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

χεδιαςτικι εργαςία (100%) 

 

Ή Σελικι Εξζταςθ (100%) 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Schneider, J. & Stickdorn, M., This is Service Design Thinking Bispublishers, 2013 
2. Penin, L., An Introduction to Service Design: Designing the Invisible, 2018 
3. Γοφναρθσ π. & Καραντινοφ Κ., Μάρκετινγκ Τπθρεςιϊν, 2014 
4. Αυλωνίτθσ Γ.Ι. & Παπαςτακοποφλου Π., Αποτελεςματικι διοίκθςθ χαρτοφυλακίου προϊόντων και 
υπθρεςιϊν, 2004 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME155/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σο περιβάλλον ςτο οποίο λειτουργοφν οι επιχειριςεισ ςιμερα είναι ζντονα ανταγωνιςτικό και 
απαιτθτικό. Η παγκοςμιοποίθςθ τθσ οικονομίασκακϊσ και θ πολυδιάςτατθ  τεχνολογικι αλλαγι ζχει 
δθμιουργιςει μια διαφορετικι πραγματικότθτα ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων. Είναι 
επίςθσ γνωςτό ότι θ τεχνολογία από μόνθ τθσ πλζον δεν μπορεί να προςδϊςει αυτόματα τθν 
επικυμθτι αφξθςθ τθσ απόδοςθσ. Οι λεγόμενοι μαλακοί παράγοντεσ (όραμα, ςχζςεισ με 
προμθκευτζσ και προςωπικό, αφοςίωςθ και εκπαίδευςθ, καινοτομία κ.λ.π.) δεν λαμβάνονται 
αρκοφντωσ ςοβαρά υπόψθ, παρόλο που παίηουν ςπουδαίο ρόλο ςτθν απόδοςθ και τθ βιωςιμότθτα 
μιασ επιχείρθςθσ. Η διοίκθςθ των ανκρωπίνων πόρων μπορεί να γίνει θ κινθτιριοσ δφναμθ για μια 
επιχείρθςθ. Ζτςι, εάν προςπακιςει να αλλάξει τθν κουλτοφρα τθσ και επενδφςει ςτουσ ανκρϊπουσ 
τθσ με το να τουσ εκπαιδεφςει, παρακινιςει και εμπνεφςει τότε βρίςκεται ςε καλό ςθμείο ςτο 
δρόμο προσ τθν αριςτεία και τθν ΔΟΠ. Προςοχι λοιπόν πρζπει να δοκεί όχι μόνο ςτουσ εξωτερικοφσ 
αλλά και τουσ εςωτερικοφσ πελάτεσ και ςτθ δθμιουργία ενόσ δυναμικοφ περιβάλλοντοσ, πνεφματοσ 
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ςυνεργαςίασ και μιασ κοινισ γλϊςςασ. 

Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζρκουν ςε επαφι με τισ κυριότερεσ ςφγχρονεσ 
κεωρίεσ και πρακτικζσ τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ και τθσ Επιχειρθςιακισ Αριςτείασ, οι οποίεσ 
ςυνιςτοφν ταυτόχρονα αντικείμενο επιςτθμονικισ ζρευνασ και επιχειρθματικισ πρακτικισ ςτο 
ςφγχρονο κόςμο των επιχειριςεων, και οι οποίεσ ςυνδιαμορφϊνουν τθ νζα οικονομία τθσ γνϊςθσ. 

. 

Μαθησιακοί στόχοι και αποτελζσματα μάθησης 

Με το πζρασ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει: 

 Αντίλθψθ και κατανόθςθ του ςφγχρονου επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςε κζματα ΕΑ και ΔΟΠ 
που άπτονται τθσ επιτυχοφσ λειτουργίασ τουσ. 

 Επαφι και εμπζδωςθ των αρχϊν και του τρόπου λειτουργίασ των ςφγχρονων ςυςτθμάτων 
Επιχειρθματικισ Αριςτείασ και ΔΟΠ 

 Εξοικείωςθ με τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ και τα εργαλεία τθσ ΕΑ και ΔΟΠ κακϊσ και με τα 
ςυςτιματα μζτρθςθσ, διαχείριςθσ και διαςφάλιςθσ 

 Μελζτθ περιπτϊςεων ςτθ βιομθχανία, τισ καταςκευζσ, τθν υγεία, τθν εκπαίδευςθ, κ.α 
 Σα ςτοιχεία των ςυςτθμάτων ΔΟΠ ΚΑΙ ΕΑ και τα κυριότερα προβλιματα που καλοφνται να 

αντιμετωπίςουν. 
 θμαντικζσ μεκοδολογίεσ και επιχειρθςιακά πλαίςια οργάνωςθσ για τθν ΔΟΠ και τθν επίτευξθ 

ΕΑ  
 Ποια εργαλεία και μζκοδοι είναι κατάλλθλα για τθν εκάςτοτε επιχείρθςθ και με ποιόν τρόπο 

πρζπει να ςχεδιαςκεί και υλοποιθκεί ζνα ςφςτθμα ΔΟΠ - ΕΑ 
 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

τα πλαίςια του μακιματοσ και τθσ διδαςκαλίασ καλλιεργοφνται γενικζσ ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ που αφοροφν: 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Σθν προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Εργαςία ςε διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Λιψθ αποφάςεων 

 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολφ-πολιτιςμικότθτα 
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 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι – επιςκόπθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνουΔΟΠ και ΕΑ.  

2. Ιςτορικι αναδρομι. χζςθ και όρια. Βαςικοί Άξονεσ και Εργαλεία Ποιότθτασ. 

3.  Ζλεγχοσ Ποιότθτασ και Εργαλεία Αριςτείασ: 6S, Λιτι διοίκθςθ-παραγωγι, ςυνεχισ 

βελτίωςθκ.α. 

4. Διεκνι Πρότυπα Ποιότθτασ και Βραβεία Επιχειρθματικισ Αριςτείασ 

5. υςτιματα Διαχείριςθσ και Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ, ISO 

6. Μεκοδολογίεσ και Πλαίςια Μζτρθςθσ τθσ ΔΟΠ και τθσ ΕΑ 

7. Κόςτοσ Ποιότθτασ 

8. Διαχείριςθ Πνευματικοφ και Διανοθτικοφ Κεφαλαίου – θ ςχζςθ τθσ ΔΟΠ και ΕΑ με τθν 

καινοτομία  

9. Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ: Προςεγγίςεισ και Διεκνι Πρότυπα 

10. Ικανοποίθςθ Πελάτθ: κεωρθτικά πλαίςια και πρακτικζσ προςεγγίςεισ 

11. Κλαδικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων και ςφγχρονεσ τάςεισ: Βιομθχανία, Μεταφορζσ και 

Καταςκευζσ 

12. Κλαδικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων και ςφγχρονεσ τάςεισ: Τπθρεςίεσ, Δθμόςιοσ Σομζασ, 

Σουριςμόσ, Τγεία, Παιδεία 

13. φνοψθ - ανακεφαλαίωςθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σο μάκθμα διδάςκεται πρόςωπο με πρόςωπο και 

ςυγκεκριμζνα μζςω διαλζξεων πρόςωπο με πρόςωπο 

(3 ϊρεσ/βδομάδα)   

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Οι διαλζξεισ του μακιματοσ γίνονται με τθ βοικεια - 

χριςθ διαφανειϊν. Επίςθσ,  κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, 

όταν γίνεται αναφορά ςε διάφορουσ ιςτότοπουσι 

κρίνεται απαραίτθτθ θ παρουςίαςθ του ςχετικοφ 

περιεχομζνου. Χρθςιμοποιείται το e-Class για τθν 

ανάρτθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ (ςε θλεκτρονικι 

μορφι), κακϊσ και για ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ 

των φοιτθτϊν. Η επικοινωνία εκτόσ μακιματοσ με 

τουσ φοιτθτζσ, γίνεται μζςω e-Class, 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ι με δια ηϊςθσ 

ςυνάντθςθ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ – Αςκιςεισ  39 

  

Αυτοτελισ μελζτθ 36 

  

φνολο Μακιματοσ 75 
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Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ 
ατομικισ (ι ομαδικισ) εργαςίασ (γραπτι εργαςία -
αναφορά και δθμόςια παρουςίαςθ) όςο και 
προφορικι εξζταςθ. 
 
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 
1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ περιεχομζνου γραπτισ 
εργαςίασ:  
• Διερεφνθςθ κεματολογίασ και ανεφρεςθσ 
πλθροφοριϊν και βιβλιογραφίασ ςε εφροσ και βάκοσ  
• Χριςθ πολλαπλισ βιβλιογραφίασ  
• Κατάλλθλθ δομι, ροι λόγου και ορκι χριςθ 
τθσ γλϊςςασ 
• Αξιόπιςτθ και άρτια ανάλυςθ του 
αντικειμζνου 
• Κριτικι ςκζψθ και ςυηιτθςθ 
• Επαρκισ κάλυψθ του κζματοσ 
 
2. Κριτιρια αξιολόγθςθσ παρουςίαςθσ: 
• Οργάνωςθ και επαγγελματιςμόσ τθσ 
παρουςίαςθσ  
• Κάλυψθ και εμβάκυνςθ κζματοσ - χριςθ 
εποπτικϊν μζςων, ςχθμάτων, πινάκων, χρωμάτων, 
κλπ.  
• Ικανότθτεσ επικοινωνίασ και διάδραςθσ 
• Σιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ παρουςίαςθσ  
• Σρόποσ αντιμετϊπιςθσ των ερωτιςεων 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Επιλογζσ υγγραμμάτων Μακιματοσ από ςφςτθμα Εφδοξοσ: 

1. *κωδ. Ευδόξου59394399]: Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ, Γεϊργιοσ Σςιότρασ, 2016 

2. *κωδ. Ευδόξου77112295]: φγχρονεσ Μζκοδοι ςτθν Διοίκθςθ και Σεχνολογία 

Ποιότθτασ, Σςαροφχασ Παναγιϊτθσ και Ντζλιου Κλεοπάτρα, 2017 

3. Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ και Επιχειρθςιακι Αριςτεία, Ιωάννθσ Μεταξάσ και 

Δθμιτριοσ Κουλουριϊτθσ, 2020(υπό ζκδοςθ) 

4. Διαχείριςθ Ποιότθτασ και Οργανωςιακι Αριςτεία, Goetsch-David, 2013 

 

- υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
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 Total Quality Management & Business Excellence 

 Benchmarking: An InternationalJournal  

 International Journal of Quality & Reliability Management 

 Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism 

 International Journal of ProductionResearch 

 Managing Service Quality: An International Journal 

 Measuring Business Excellence  

 Quality Assurance in Education 

 TQM Magazine 

 Quality & Quantity 

 Business Strategy and theEnvironment 

 Tourism Management 

 Journal of OperationsManagement 

 International Journal of Operations and Production Management 

 etc 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 6 (ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γ7Τ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΕ ΣΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (CAD) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME100/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν εισαγωγήτων βαςικϊν αρχϊντου ςχεδιαςμοφ με τθ βοικεια υπολογιςτϊν 

(CAD-Computer AidedDesign). υγκεκριμζνα ςτον ςχεδιαςμό απλϊν και ςφνκετων 

ςυναρμολογοφμενων μθχανολογικϊν διατάξεων με τθ χριςθ λογιςμικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Ο υποψιφιοσ Μθχανικόσ μετά το πζρασ του μακιματοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηει 

τριςδιάςτατα προοπτικά ςχζδια κοινϊν μθχανολογικϊν διατάξεων κακϊσ και των επιμζρουσ 

τμθμάτων τουσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

 

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων. 

 Λιψθ αποφάςεων. 

 Αυτόνομθ εργαςία. 

 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 

 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων 
(ςε εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 

 1
θ
 : Ειςαγωγι 

 2
θ
 : Περιβάλλον SolidWorks, File→New→Part/Assembly/Drawing, Options, Customize-

Keyboard/Mouse Gestures, Feature Manager Design Tree, System Feedback 

 3
θ
 : Part, 2D Sketching, New Part, Sketch Geometry (Point, Lines, Circles, Rectangles)  

 4
θ
 : Part, 2D Sketching, Sketch Geometry (Slots, Polygons, Arcs, Ellipse) 

 5
θ
 : Part, Sketch Relations (Coincident, Merge, Horizontal, Parallel, Perpendicular, 

Intersection, Equal, Midpoint, Tangent), Dimensions  

 6
θ
 : Part, State of the Sketch (fully, under, over defined), Sketch Tools (Trim, Mirror, Fillet, 

Chamfer)  

 7
θ
 : Part, Sketch Tools (Linear Pattern, Circular Pattern) 

 8
θ
 : 3D Sketch for adding or removing material (Extrude, Cut) 

 9
θ
 : 3D Sketch for adding or removing material (Revolve, Swept, Loft, Fillet) 

 10
θ
 : 3D Part, Features (Linear Pattern, Circular Pattern, Combine κλπ.), Evaluate 

 11
θ
 : Drawing, View Layout, View palette, Drawing Views 

 12
θ
 : Drawing, Edit Sheet Format, Sheet Properties, Annotation 

 13
θ
 : Assembly 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθν διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

 Χριςθ εξειδικευμζνου Λογιςμικοφ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 13 

Εργαςτήρια 
Προετοιμαςία Εργαςτηρίων 
Εςτιάηουν ςτθ μελζτθ αςκιςεων 
πράξθσ και μελζτθσ περιπτϊςεων 
Μικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ 
εξάςκθςθσ 

26 
36 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 

75 
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για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 
 
 
 
 
 
 

πιςτωτική μονάδα) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

υμπεραςματική 

 Γραπτή εξζταςη περιόδου (100%) περιλαμβάνει τθν 
ςχεδίαςθ κζματοσ ςε Η/Τ με χριςθ εξειδικευμζνου 
λογιςμικοφ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Σριςδιάςτατθ (3D) χεδίαςθ με Η/Τ: ToSolidWorks ςτθν πράξθ. Δρ. Κωνςταντίνοσ Γ. 

Ανκιμίδθσ, Εκδόςεισ Ζυγόσ, ISBN 978-618-5063-05-4 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

Οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
πραγματοποιοφνται εμβόλιμα 
μετά τθν ολοκλιρωςθ 
αντίςτοιχων κεματικϊν 
ενοτιτων κι αφοφ ο φοιτθτισ 
ζχει λάβει τισ απαιτοφμενεσ 
γνϊςεισ ζτςι ϊςτε να είναι ςε 
κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ 
απαιτιςεισ 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΠΕΡΙΟΧΘ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME281/ 

https://pme.duth.gr/courses/διαχείριςθ-κινδφνων-ζργων/ 

 
 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» είναι να αναδείξει τθν 

αναγκαιότθτα γνϊςθσ χειριςμοφ τεχνικϊν και εργαλείων για τθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ των κινδφνων που ςυναντϊνται κατά τθν 

υλοποίθςθ ζργων, με δεδομζνεσ τισ απαιτιςεισ για ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ τθσ 

υλοποίθςθσ, κακϊσ και τθν καλφτερθ δυνατι χριςθ των διακζςιμων πόρων. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Διαχείριςθ Αβεβαιότθτασ - Κίνδυνοι 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Κατανόθςθ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν, τθσ αναγκαιότθτασ 
για διαχείριςθ τθσ επικινδυνότθτασ /αβεβαιότθτασ που 
ςυναντάται ςε ζργα 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Αβεβαιότθτα 

 Κίνδυνοι και Διαχείριςθ 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Να μποροφν οι φοιτθτζσ να ορίηουν τθν αβεβαιότθτα και 

να αναγνωρίηουν βαςικζσ μεκόδουσ εκτίμθςθσ κινδφνων 
 

ii. Κίνθτρα για Συπικζσ Διεργαςίεσ Διαχείριςθσ Κινδφνων 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να ζρκει ο φοιτθτισ ςε επαφι με τα βαςικά κίνθτρα για 
τισ τυπικζσ διεργαςίεσ διαχείριςθσ κινδφνων (RMP) 
 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Ανάλυςθ ωφελειϊν τεκμθρίωςθσ 

 Ποςοτικι ανάλυςθ 

 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των 
φοιτθτϊν και ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ των εφαρμογϊν με τθ 
κεωρία   
 

 
iii. Ανάλυςθ κι Εντοπιςμόσ των Διαφόρων Ειδϊν Κινδφνου 
κοπόσ και Επιμζρουσ Να αντιλθφκεί ο φοιτθτισ τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ κι 

Σο μάκθμα ζχει ωσ ςτόχο να αναλφςει τισ δυνατότθτεσ ποςοτικοποίθςθσ των 

κινδφνων κακϊσ και να εκπαιδεφςει τουσ φοιτθτζσ ςτο πεδίο τθσ διαχείριςθσ 

κινδφνων κακιςτϊντασ τουσ ικανοφσ να αναγνωρίηουν και να διαχειρίηονται 

αποτελεςματικά τουσ κινδφνουσ κατά τθν υλοποίθςθ ζργων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε διαχείριςθσ κινδφνων ζργων 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ επίλυςθσ πραγματικϊν 

προβλθμάτωνεντοπιςμοφ, ανάλυςθσ κι αντιμετϊπιςθσ ρίςκου  

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια εργαςτθριακϊν αςκιςεων 
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τόχοι: εντοπιςμοφ παραγόντων που μποροφν να αποτελζςουν 
Κινδφνουσ   
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Ανάλυςθ παραγόντων κινδφνου 
 Ειςαγωγι ςτθν ποςοτικοποίθςθ των κινδφνων 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ παραδειγμάτων και διαρκισ ςυηιτθςθ με τουσ 
φοιτθτζσ  επί των ςυμπεραςμάτων που εξάγονται από τθν 
αντιμετϊπιςθ κάκε παραδείγματοσ 
 

 
iv. Μζκοδοι Ποιοτικισ Ανάλυςθσ Κινδφνων 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να εμβακφνει  ο φοιτθτισ ςτισ υπάρχουςεσ μεκόδουσ και 
τεχνικζσ για ποιοτικι ανάλυςθ κινδφνων. Επίςθσ, να 
ειςαχκεί ςτθν ζννοια τθσ ποιοτικισ αξιολόγθςθσ και 
ιεράρχθςθσ κινδφνων ϊςτε να εκτιμθκοφν τα διάφορα 
ςενάρια ζκβαςθσ του ζργου 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Ειςαγωγι και εμβάκυνςθ ςε ζννοιεσ  όπωσ θ 
Διακινδφνευςθ, οι Ποιοτικζσ Κλίμακεσ, Κατάταξθ 
Κινδφνων και Πίνακασ Κινδφνου 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: 

 
Επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν 
 

 
v. Μζκοδοι Ποςοτικισ Ανάλυςθσ Κινδφνων 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να γίνει ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτουσ τρόπουσ  
εκτίμθςθσ πικανοτιτων εμφάνιςθσ γεγονότων ϊςτε να 
εκτιμθκοφν τα διάφορα ςενάρια εξζλιξθσ τθσ υλοποίθςθσ 
του ζργου  
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Σεχνικζσ εκτίμθςθσ αναμενόμενθσ τιμισ 

 Δζνδρα ςφαλμάτων και γεγονότων 

 Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ 
 

Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ εφαρμογϊν με τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν και 
ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ των αςκιςεων με τθ κεωρία 
 

 
vi. Μζκοδοι Αντιμετϊπιςθσ Κινδφνων 

 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

 
Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τθ διαδικαςία διερεφνθςθσ 
επιλογϊν και ενεργειϊν ϊςτε να μειωκοφν οι κίνδυνοι 
κατά τθν υλοποίθςθ ζργων  

 
Παρουςίαςθ του Θζματοσ: 

 
 Αποφυγι – Μεταφορά Κινδφνου 

 Μετριαςμόσ – Αποδοχι  Κινδφνου 

 Εκμετάλλευςθ Ευκαιριϊν 

 Διαμοιραςμόσ  Ευκαιριϊν 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: 

 
Παράλλθλθ αντιμετϊπιςθ παραδειγμάτων και εφαρμογϊν 
με τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν   
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vii. Αξιολόγθςθ Κινδφνων  
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να αναγνωρίηουν οι φοιτθτζσ τθ ςθμαςία τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ κινδφνων και να είναι ςε κζςθ να διεξάγουν 
τζτοιου είδουσ αξιολογιςεισ  
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ Κινδφνων 

 Εργαλεία Αξιολόγθςθσ 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων με τθ ςυμμετοχι των 

φοιτθτϊν   
 

 
viii. Παρακολοφκθςθ Κινδφνων 

κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να κατανοιςει ο φοιτθτισ τθ λειτουργία του ςταδίου τθσ 
παρακολοφκθςθσ, και να εμπεδϊςει τθν ουςιαςτικι κζςθ 
που καταλαμβάνει ςτον κφκλο τθσ διαδικαςίασ 
διαχείριςθσ του κινδφνου 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ ενεργειϊν 
αντιμετϊπιςθσ κινδφνων και προπομπϊν 
εμφάνιςθσ 

 Εντοπιςμόσ και διαχείριςθ νζων Κινδφνων 

 Ομαδοποίθςθ ςτοιχείων και δεδομζνων για τθ 
διαχείριςθ Κινδφνων 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Παράλλθλθ επίλυςθ αςκιςεων με χριςθ εξειδικευμζνου 

λογιςμικοφ και τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν. Δίδεται 
ζμφαςθ ςτθ ςφνδεςθ των εφαρμογϊν με τθ κεωρία 
 

 
ix. Διαχείριςθ Κινδφνων που Δρομολογοφνται ςε Διάφορα τάδια του Κφκλου Ηωισ ενόσ 

Ζργου  
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ το ρόλο τθσ Διαχείριςθσ 
Κινδφνων ςε όλα τα ςτάδια του Κφκλου Ηωισ ενόσ Ζργου 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Κφκλοσ Ηωισ Ζργου και επιςκόπθςθ Κινδφνων ςε 
κάκε φάςθ 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ 

 
 

x. Διαχείριςθ Ζργων με τθ Μζκοδο τθσ Κρίςιμθσ Αλυςίδασ 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να εμπεδϊςουν οι φοιτθτζσ τον τρόπο λειτουργίασ τθσ 
μεκόδου τθσ Κρίςιμθσ Αλυςίδασ 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Κρίςιμθ Αλυςίδα 

 Εκτίμθςθ και ειςαγωγι χρονικϊν περικωρίων 
προφφλαξθσ χρονοδιαγράμματοσ (buffers) 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ αςκιςεων εφαρμογισ του μεκόδου  
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xi. Ανάλυςθ Επίδραςθσ Κινδφνων ςτα Οικονομικά των Ζργων 
κοπόσκαιΕπιμζρουστόχοι: Να είναι ςε κζςθ οι φοιτθτζσ να αντιμετωπίςουν 

πραγματικά παραδείγματα επίδραςθσ κινδφνων ςε 
οικονομικοφσ δείκτεσ που επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ 
ζργων 
 

ΠαρουςίαςθτουΘζματοσ:  Ανάλυςθ περιπτϊςεων ζργων με αβζβαιθ 
διάρκεια δραςτθριοτιτων 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ παραδειγμάτων με τθ βοικεια εξειδικευμζνου 

λογιςμικοφ  
 

xii. Ανάλυςθ Κινδφνων ςτθ Διαχείριςθ Χαρτοφυλακίων Ζργων 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ  
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Χαρτοφυλάκια Ζργων  

 Κίνδυνοι κατά των υλοποίθςθ πολλαπλϊν ζργων 
ταυτόχρονα   

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ παραδειγμάτων αντιμετϊπιςθσ κινδφνων ςε 

χαρτοφυλάκια ζργων με χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ  
 

xiii. Αντιμετϊπιςθ Περιπτϊςεων Ζργων με χριςθ Εξειδικευμζνου Λογιςμικοφ 
κοπόσ και Επιμζρουσ 
τόχοι: 

Να ζρκουν ςε επαφι οι φοιτθτζσ με τισ βαςικότερεσ 
πραγματικζσ εφαρμογζσ διαχείριςθσ Κινδφνων και να είναι 
ςε κζςθ να τισ αντιμετωπίςουν με χριςθ κατάλλθλου 
λογιςμικοφ πακζτου 
 

Παρουςίαςθ του Θζματοσ:  Ανάλυςθ περιπτϊςεων 

 Επίλυςθ με χριςθ λογιςμικοφ 

 
Εφαρμογι – Εμπζδωςθ: Επίλυςθ παραδειγμάτων με χριςθ λογιςμικοφ ανοιχτοφ 

κϊδικα 
 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και 

ςτο εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Θ διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ των 

φοιτθτϊν ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ:eclass.duth.gr 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονταινα 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσγια απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτιριο 13 

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

7 

φνταξθ ζκκεςθσ 
πεπραγμζνων 
εργαςτθρίου 

4 

Αυτοτελισ μελζτθ 25 

φνολο Μακιματοσ  75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτά, μετά το 
πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ, 
ςυνικωσ, πζντε άγνωςτων κεμάτων.  
Σα κζματα αφοροφν μεκόδουσ εντοπιςμοφ, ανάλυςθσ 
κινδφνων, κακϊσ και διαδικαςίεσ μείωςθσ τθσ 
επίδραςθσ κινδφνων ςε  χρονοδιαγράμματα ζργων.  
Θ ςυμμετοχι κάκε άςκθςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 
κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  
Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ εξζταςθ 
λαμβάνει χϊρα με κλειςτά βοθκιματα και δεν 
επιτρζπεται κανενόσ είδουσ μζςo επικοινωνίασ (π.χ. 
κινθτό τθλζφωνο). 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Chapman C., Ward S., (2009), Διαχείριςθ Κινδφνων Ζργων, Εκδόςεισ Επίκεντρο,  
 
Κθρυττόπουλοσ, Κ., (2006), Εγχειρίδιο Διαχείριςθσ Κινδφνων Ζργων, Εκδόςεισ 
Κλειδάρικμοσ, Ακινα 
 
Project Management Institute Inc., (2009), Practice Standard for Project Risk Management, 
Project Management Institute 
 
 
- Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

Risk Analysis 
ASCE Journal of Construction Engineering and Management 
International Journal of Project Management 
Safety Science 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θ01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ 
ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME276/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα αφορά τθ χριςθ Η/Τ για τθν μίμθςθ τθσ λειτουργίασ δυναμικϊν, ςτοχαςτικϊν 
ςυςτθμάτων (διακριτϊν γεγονότων) με ςκοπό τθν αποτίμθςθ διάφορων μζτρων απόδοςθσ 
αυτϊν. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να : 

 Κατανοεί τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα ενόσ ςυςτιματοσ διακριτϊν γεγονότων, τθ 
δομι του ςχετικοφ αλγόρικμου προςομοίωςθσ και τθ διαδικαςία μοντελοποίθςθσ 

 Τλοποιεί προςομοιωτζσ δυναμικϊν ςυςτθμάτων ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ 
γενικισ χριςθσ, π.χ. C/C++ 

 Τλοποιεί προςομοιωτζσ ςυςτθμάτων ςε εξειδικευμζνα πακζτα λογιςμικοφ ανοιχτοφ 
κϊδικα, π.χ. JaamSim 
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Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Λιψθ αποφάεςων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι – ςφςτθμα/μοντζλο/διαδικαςία μοντελοποίθςθσ, τφποι μοντζλων, είδθ 

προςομοίωςθσ, εφαρμογζσ και πλεονεκτιματα τθσ προςομοίωςθσ 

2. Κατθγορίεσ ςυςτθμάτων – ταξινόμθςθ κατθγοριϊν ςυςτθμάτων, χαρακτθριςτικά 

ςυςτθμάτων διακριτϊν γεγονότων, παραδείγματα/εφαρμογζσ ςυςτθμάτων διακριτϊν 

γεγονότων 

3. Οδθγοφμενθ-από-γεγονότα (event-oriented) μεκοδολογία προςομοίωςθσ Ι – ςτοιχεία 

μοντζλου προςομοίωςθσ (ςφνολο γεγονότων, εφικτά γεγονότα, μεταβλθτζσ χρόνου 

κλπ.), δομι αλγόρικμου προςομοίωςθσ 

4. Οδθγοφμενθ-από-γεγονότα (event-oriented) μεκοδολογία προςομοίωςθσ ΙΙ – ζλεγχοσ 

(control), εφικτζσ ενζργειεσ ελζγχου, ςυνάρτθςθ μετάβαςθσ κατάςταςθσ-ενζργειασ 

ελζγχου, παραδείγματα 

5. Οδθγοφμενθ-από-διεργαςίεσ (process-oriented) μεκοδολογία προςομοίωςθσ – 

οντότθτεσ, διεργαςίεσ, πόροι, ουρζσ, μοντελοποίθςθ απλοφ ςυςτιματοσ διακριτϊν 

γεγονότων 

6. Πρακτικι εργαςία Ι – ανάπτυξθ ενόσ απλοφ μοντζλου διακριτϊν γεγονότων ςε γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ γενικισ χριςθσ 

7. Πρακτικι εργαςία ΙΙ – υλοποίθςθ ςυναρτιςεων ςτατιςτικϊν δεδομζνων εξόδου ςε 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ γενικισ χριςθσ, εκτζλεςθ πειραμάτων 

8. Πρακτικι εργαςία ΙΙΙ –ανάπτυξθ απλοφ μοντζλου προςομοίωςθσ διακριτϊν γεγονότων 

ςε λογιςμικοφ ανοιχτοφ κϊδικα, 3Dγραφικά και animation 

9. Πρακτικι εργαςία ΙV–ανάπτυξθ μοντζλων ουρϊν M/M/1 και M/M/cςε λογιςμικό 

ανοιχτοφ κϊδικα, αποτίμθςθ μζτρων απόδοςθσ ςυςτιματοσ, εκτζλεςθ πειραμάτων 

10. Πρακτικι εργαςία V – ανάπτυξθ μοντζλων προςομοίωςθσ ςυςτθμάτων flow-shopκαι 

flexibleflow-shopςε λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα, αποτίμθςθ μζτρων απόδοςθσ 

ςυςτιματοσ, μελζτθ ςυμπεριφοράσ ςυςτιματοσ 

11. Ανάλυςθ εργαςιϊν εξαμινου – Αντικείμενο τθσ διάλεξθσ είναι θ παρουςίαςθ (ςτουσ 

φοιτθτζσ) και θ ςυηιτθςθ των κεμάτων των εργαςιϊν (projects) του εξαμινου 

12. Πρόοδοσ εργαςιϊν εξαμινου - κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να λυκοφν 

απορίεσ ςτισ ομάδεσ φοιτθτϊν που ζχουν λάβει εργαςία ι/και να βελτιϊςουν 

τθ ςχεδίαςθ του ζργου τουσ 
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13. Πρόοδοσ εργαςιϊν εξαμινου ΙΙ - κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ επίλυςθ 

των τελικϊν αποριϊν/προβλθμάτων πριν τθν τελικι εξζταςθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα και 

αςκιςεισ εφαρμογϊν ςτο εργαςτιριο) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (παρουςιάςεισ 
powerpoint, πλατφόρμα αςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ eclass, email) 

 Αξιοποίθςθ λογιςμικϊν προγραμματιςμοφ 
γενικισ χριςθσ (MSVisualStudio)και 
εξειδικευμζνων πακζτων προςομοίωςθσ 
(JaamSim, Anylogic, Arena) 

 Πλζον των διαφανειϊν, αναρτϊνται ςτο 
eclassοι αςκιςεισ που εξετάςτθκαν ςτα 
εργαςτιρια του μακιματοσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 13 

Εκπόνθςθ εργαςίασ 
(project) 

36 

ύνολο Μαθήματος 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 Οι φοιτθτζσ αναλαμβάνουν εργαςία εξαμινου 

(project)το οποίο υλοποιοφν ςε ολιγομελείσ 

ομάδεσ ι ατομικά 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταςτικισ περιόδου 

υπάρχει προφορικι εξζταςθ των φοιτθτϊν 

πάνω ςτο αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ 

 Η τελικι βακμολογία (100%) προκφπτει από 

τθν αξιολόγθςθ των παραδοτζων τθσ εργαςίασ 

και τθν προφορικι εξζταςθ  
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5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κουϊκόγλου Β., Κωνσταντάς Δ., 2016, Προσομοίωση συστημάτων διακριτών 

γεγονότων, Εκδόσεις Δίσιγμα ΙΚΕ 

 Ρουμελιώτης Μ., ουραβλάς ., 2015, Σεχνικές Προσομοίωσης, Εκδόσεις Σζιόλα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ Δ.Π.Θ. 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Z15 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

Διαλζξεισ (Θεωρία, Αςκιςεισ) 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/ 
https://eclass.duth.gr/courses/TME245/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Α. Λογική του μαθήματοσ 

Σο ςυγκεκριμζνο μάκθμα, εντάςςεται ςτων κορμό των μακθμάτων «επιςτημονικήσ περιοχήσ» τθσ 
επιςτιμθσ του Μηχανικοφ Παραγωγήσ και Διοίκηςησ (ΜΠΔ), και το γνωςτικό του αντικείμενο (ι 
πεδίο), ςχετίηεται με τισ ζννοιεσ του κινδφνου (risk), τθσ βλάβθσ (hazard), τθσ αςφάλειασ (safety), 
κακϊσ και τθσ διαχείριςθσ τθσ επικινδυνότθτασ/διακινδφνευςθσ (risk management), τθσ ανάλυςθσ 
και εκτίμθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ (risk analysis & risk assessment) και τθν λιψθ απόφαςθσ 
(decision making), ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ και υγιεινισ τθσ εργαςίασ. 
    
 Β. Μαθηςιακοί ςτόχοι 
• Θ ανάπτυξθ ικανοτιτων διοίκθςθσ ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων που κα 
βοθκιςουν τουσ Μθχανικοφσ να προςκζςουν αξία ςτουσ οργανιςμοφσ που κα εργαςτοφν. 
• Θ κατανόθςθ των εργαλείων που απαιτοφνται για τθν ανάλυςθ των κινδφνων και τθν εκτίμθςθ τθσ 
διακινδφνευςθσ/επικινδυνότθτασ ςτουσ οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ, οι Μθχανικοί Παραγωγισ & 
Διοίκθςθσ,  αποτελοφν (ι κα αποτελζςουν), τα εν δυνάμει ςτελζχθ τουσ.   
• Θ ανάπτυξθ εκείνων των δεξιοτιτων αναλυτικισ ςκζψθσ που απαιτοφνται για τθν επιλογι 
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ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων μζςα από μια πλειάδα επιλογϊν, όςο αφορά ςτθν αςφάλεια τθ 
διαχείριςθ των κινδφνων ςτουσ επαγγελματικοφσ χϊρουσ εργαςίασ. 
• Θ κατάρτιςθ των φοιτθτϊν ςτο πολφ ςθμαντικό πεδίο τθσ Αςφάλειασ και Τγιεινισ τθσ Εργαςίασ 
(ΑΤΕ) κακιςτϊντασ τουσ (μετά τθν λιψθ του πτυχίου τουσ) ικανοφσ Σεχνικοφσ Αςφαλείασ, οι οποίοι 
κα μποροφν να πραγματοποιοφν ςε μία παραγωγικι διαδικαςία ι ςε ζνα τεχνικό ςφςτθμα, τθν 
ανάλυςθ τθσ επικινδυνότθτασ (risk analysis), τθν ποιοτικι εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ (qualitative 
risk assessment), και τθν ποςοτικι εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ (quantitative risk assessment).  
• Να βοθκθκοφν οι απόφοιτοι του Σμιματοσ Μθχκϊν Παρ/γισ & Διοίκθςθσ του  Δ.Π.Θ. ςτθν άςκθςθ 
του επαγγζλματόσ τουσ, ςτθν παρακολοφκθςθ Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων πουδϊν ςτουσ 
τομείσ τθσ Διοίκθςθσ Σεχνικϊν υςτθμάτων ι τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, κακϊσ και ςτθν 
επικοινωνία τουσ με τουσ κεράποντεσ τθσ Θζμιδοσ (=Νομικοφσ). 
 

 
Γ. Αποτελζςματα μάθηςησ 
 
Γνώςεισ και Κατανόηςη 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 
• Αξιολογιςουν με κριτικό τρόπο τθ ςφγχρονθ κεωρία τθσ αςφάλειασ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων 
• Επιδείξουν ςε βάκοσ γνϊςεισ των διαφορετικϊν τεχνικϊν ανάλυςθσ κινδφνων και αςτοχιϊν 
ςυςτθμάτων 
• Κατανοοφν τα βαςικά και κρίςιμα χαρακτθριςτικά των  ηθτθμάτων αςφάλειασ ςυςτθμάτων και 
διαχείριςθσ κινδφνων 
• Επιδείξουν ςε βάκοσ γνϊςεισ των διαφορετικϊν τεχνικϊν ανάλυςθσ και εκτίμθςθσ τθσ 
διακινδφνευςθσ/επικινδυνότθτασ ςυςτθμάτων  
• Αναγνωρίςουν και κατανοιςουν τουσ παράγοντεσ κλειδιά τθσ επιτυχίασ ενόσ οργανιςμοφ (ι μίασ 
επιχείρθςθσ), όςο αφορά ςτθν αςφάλεια ςυςτθμάτων και τθ διαχείριςθ κινδφνων 
• Γνωρίηουν τα βαςικά εργαλεία και τισ τεχνικζσ ανάλυςθσ και εκτίμθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ ςτουσ 
χϊρουσ εργαςίασ, και πωσ αυτά χρθςιμοποιοφνται για να εξαςφαλίςουν τθν επιτυχι διαχείριςθ του 
κινδφνου 
• υνεργαςτοφν με τουσ ςυμφοιτθτζσ του για να δθμιουργιςουν και να παρουςιάςουν μία γραπτι 
εκτίμθςθ τθσ διακινδφνευςθσ ωσ μελζτθ περίπτωςθσ (case study) ζργου.   
 
Διανοητικζσ ικανότητεσ 
Με τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να: 
• Αναπτφξουν δεξιότθτεσ αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ ςχετικζσ με τθν αςφάλεια ςυςτθμάτων και 
τθ διαχείριςθ κινδφνων 
 
Άλλεσ ικανότητεσ 

 Προςζγγιςθ λογικισ και διανοθτικισ τεκμθρίωςθσ απζναντι ςτθ μάκθςθ. 

 Ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ του προςωπικοφ φόρτου εργαςίασ. 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ ορκϊν επιχειρθμάτων 
(ςε εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ). 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ και δθμιουργίασ νζων ιδεϊν. 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ φοιτθτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, με τθ χριςθ επιχειρθμάτων ςε 
εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ 

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ νζων ιδεϊν των ιδίων και ςυναδζλφων ςπουδαςτϊν 

 Διαχείριςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςυναδζλφουσ ςπουδαςτζσ και ακαδθμαϊκό προςωπικό 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία  
• Παρουςίαςθ του κεωρθτικοφ υπόβακρου τθσ αςφάλειασ ςυςτθμάτων και τθσ διαχείριςθσ 
κινδφνων, με εςτίαςθ ςτισ (και ανάπτυξθ των) κάτωκι βαςικϊν διαςτάςεων: 

a. Ειςαγωγι ςτθν Αςφάλεια - Πλαίςια κεϊρθςθσ τθσ Αςφάλειασ 
b. Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ Κινδφνου 
c. Εκτίμθςθ Επικινδυνότθτασ -Σεχνικζσ Εκτίμθςθσ Επικινδυνότθτασ 
d. Σεχνικζσ Ανάλυςθσ Ατυχθμάτων, Αςτοχιϊν & Επικινδυνότθτασ 
e. Σεχνικζσ Ανάλυςθσ Ατυχθμάτων, Αςτοχιϊν 
f. υςτιματα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ - Ανάπτυξθ Γραπτϊν Διαδικαςιϊν 

Πρακτικό Μζροσ Μαθήματοσ  
• Ανάλυςθ επικινδυνότθτασ ςε πραγματικι παραγωγικι διαδικαςία (βιομθχανικι, βιοτεχνικι, κλπ) 
• Ποιοτικι και ποςοτικι εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ ςε πραγματικι παραγωγικι διαδικαςία   
• Εφαρμογι τεχνικϊν εκτίμθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ ςε πραγματικι παραγωγικι διαδικαςία (όπωσ 
θ PRAT, θ τεχνικι του Πίνακα Απόφαςθσ DMRA, FTA, κλπ)   
• Εκπόνθςθ μελζτθσ επικινδυνότθτασ ςε επιχείρθςθ 

 
Αναλυτικά: 

1. Σο κεωρθτικό υπόβακρο και το νομικό πλαίςιο τθσ Αςφάλειασ & Τγιεινισ τθσ Εργαςίασ (ΑΤΕ). 
Πθγζσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. Αρχζσ πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. Εντοπιςμόσ 
των πθγϊν κινδφνου ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ. Ανάλυςθ των μζτρων πρόλθψθσ και αςφάλειασ. 
Διαχείριςθ του επαγγελματικοφ κινδφνου.  

2. Θεςμικά όργανα ΑΤΕ. Τποχρεϊςεισ  Εργοδοτϊν.  

3. Φυςικοί παράγοντεσ ςτθν ΑΤΕ. Θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία ςτθν ΑΤΕ. Θόρυβοσ ςτθν ΑΤΕ και 
διαχείριςι του. Θερμικζσ ςυνκικεσ (μικροκλίμα) ςτθν ΑΤΕ. υνκικεσ φωτιςμοφ ςτο εργαςιακό 
περιβάλλον.  

4. Δονιςεισ ςτθν εργαςία. Χθμικοί Παράγοντεσ ςτθν ΑΤΕ. Βιολογικοί Παράγοντεσ. Εργονομικοί 
παράγοντεσ. Οργανωτικοί Κίνδυνοι.  

5. Μζτρα πρόλθψθσ και αςφάλειασ. Είδθ πρόλθψθσ. Προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά τθν χριςθ 
εξοπλιςµοφ εργαςίασ. Διαδικαςία αςφαλοφσ ςυντιρθςθσ μθχανϊν. Αςφαλισ διακίνθςθ φορτίων. 
Εργαςία υπό ςυνκικεσ φψουσ. Eλάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ ςτισ 
ενδοεπιχειρθςιακζσ μεταφορζσ και μετακινιςεισ.  

6. Πυραςφάλεια και πυροπροςταςία. χεδιαςμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ 
χϊρων εργαςίασ.  

7. ιμανςθ χϊρων εργαςίασ. Μζςα ατομικισ προςταςίασ.  

8. Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ Κινδφνου – Μζροσ A’ 
8.1 Θ ζννοια τθσ γραπτισ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου - Θεςμικό πλαίςιο 
8.2 τάδια εκτίμθςθσ κινδφνου και επικινδυνότθτασ 
8.3 Κίνδυνοι για τθν αςφάλεια (μθχανικοί/θλεκτρικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι πυρκαγιϊν και 
εκριξεων)  
8.4 Κίνδυνοι για τθν υγεία από ςυνεχι ζκκεςθ (φυςικοί κίνδυνοι, χθμικοί παράγοντεσ, 
βιολογικοί παράγοντεσ, ακτινοβολίεσ)   
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8.7 Παραδείγματα 

 9. Εκτίμθςθ Επαγγελματικοφ Κινδφνου – Μζροσ Β’ 
9.1 Σεχνικζσ Προκαταρκτικισ Ανάλυςθσ Επικινδυνότθτασ (Preliminary Hazard Analysis / 
Preliminary Risk Analysis)  
9.2 Αναγνϊριςθ και αξιολόγθςθ κινδφνων με τθν τεχνικι BOW-TIE 
9.3 Παραδείγματα 

10. Εκτίμθςθ Επικινδυνότθτασ -Σεχνικζσ Εκτίμθςθσ Επικινδυνότθτασ – Μζροσ Α’ 
10.1 Εκτίμθςθ τθσ Επικινδυνότθτασ (Risk Assessment)  
10.2 Σεχνικζσ Εκτίμθςθσ τθσ Επικινδυνότθτασ (Risk Assessment Techniques) - 
Κατθγοριοποίθςθ: Αιτιοκρατικζσ Σεχνικζσ (Deterministic Techniques), Πικανοκρατικζσ 
Σεχνικζσ (Stochastic Techniques)  
10.3 Θ τεχνικι DMRA του διςδιάςτατου Πίνακα Εκτίμθςθσ τθσ Επικινδυνότθτασ (Risk Matrix 
or Decision Matrix Risk  Assessment) 
10.4 Παραδείγματα 

11. Εκτίμθςθ Επικινδυνότθτασ -Σεχνικζσ Εκτίμθςθσ Επικινδυνότθτασ – Μζροσ Β’ 
11.1 Θ τεχνικι PRAT εκτίμθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ (Proportional Risk Assessment Technique) 
11.2 Πικανοκρατικά Μοντζλα και Σεχνικζσ: (i) Μοντζλα μζςου χρόνου βλάβθσ και 
επιδιόρκωςθσ MTTF/MTTR (Mean Time to Failure and Repair), (ii) Μοντζλο μζςου χρόνου 
μεταξφ βλαβϊν MTBF (Mean Time Between Failures), (iii) Μοντζλο Time at Risk Failure (TRF), 
(iv) Μοντζλο Poisson, (v) Δίκτυα Bayes (Bayesian Networks), (vi) Σεχνικζσ Ανάλυςθσ 
Χρονοςειρϊν (Techniques of Time-Series Analysis) 
11.3 Παραδείγματα 

12. Σεχνικζσ Ανάλυςθσ Ατυχθμάτων, Αςτοχιϊν & Επικινδυνότθτασ 
12.1 Θ Σεχνικι του Δζνδρου Αςτοχιϊν (Fault-Tree Analysis Technique) 
12.2 Θ Σεχνικι του Δζνδρου Γεγονότων (Event-Tree Analysis Technique) 
12.3 Παραδείγματα 

13. Εφαρμοςμζνθ ανάλυςθ επικινδυνότθτασ ςε βιομθχανία. 
   

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία (π.χ. προβολι διαφανειϊν, 
χριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ)   

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

 Επικοινωνία των φοιτθτϊν με τον διδάςκοντα: Δια 
ηϊςθσ, τθλεφωνικά, κακϊσ και θλεκτρονικά (email)  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου (hrs) 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ-Εφαρμογζσ 13 

Ομαδικι ι Ατομικι Εργαςία     16 

Αυτοτελισ μελζτθ 20 

φνολο Μαθήματοσ 
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά πιςτωτικι μονάδα) 

75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 

I. Γραπτή τελική εξζταςη (βακμολογικισ βαρφτθτασ 
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Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

τουλάχιςτον 70%) που περιλαμβάνει  

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ι/και ανάπτυξθσ και 
κριτικισ ςκζψθσ 

- υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 
- Επίλυςθ προβλθμάτων   

II. υγγραφή και Παρουςίαςη Ομαδικήσ ή Ατομικήσ  

Εργαςίασ (βακμολογικισ βαρφτθτασ 30% το μζγιςτο) 

 

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 
1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ περιεχομζνου γραπτισ 

εργαςίασ:  

 Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν ςε βάκοσ 

 Χριςθ πολλαπλισ βιβλιογραφίασ  

 Κατάλλθλθ δομι, ροι λόγου και ορκι χριςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ 

 Αξιόπιςτθ ανάλυςθ του αντικειμζνου 

 Κριτικι ςκζψθ και ςυηιτθςθ 

 Επαρκισ κάλυψθ του κζματοσ 
 

2. Κριτιρια αξιολόγθςθσ παρουςίαςησ γραπτισ εργαςίασ 
(ομαδικισ & ατομικισ): 

 Οργάνωςθ τθσ παρουςίαςθσ  

 Επαγγελματιςμόσ ςτθν παρουςίαςθ  

 Χριςθ ςχθμάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ.  

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ με το ακροατιριο 

 Ακριβισ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ 
παρουςίαςθσ  

 Σρόποσ αντιμετϊπιςθσ των ερωτιςεων από το 
ακροατιριο  

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ/εξζταςθσ είναι τα Ελλθνικά. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βαςικά υγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Σίτλοσ Εκδότησ 

978-960-418-
633-4 

Μαρχαβίλασ 
Παναγιϊτθσ 

2016 
Διαχείριςθ Αςφάλειασ 

και Τγιεινισ τθσ 
Εργαςίασ 

ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ 
& ΤΙΟΙ Α.Ε. 

 
Πρόςθετα ςυγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερο-
μηνία 

Σίτλοσ Εκδότησ 

978-1-905209-
30—9 

Limnios 
Nikolaos 

2007 Fault Trees ISTE Ltd, London 

978-960-7678-
87-4 

Σαργουτηίδθσ 
Αντϊνιοσ 

2007 

Σο φαινόμενο του 
εργατικοφ ατυχιματοσ: 
Μοντζλα ατυχθμάτων, 

Ανκρϊπινο λάκοσ, 
Αντίλθψθ κινδφνου 

Ελλθνικό Ινςτιτοφτο 
Τγιεινισ & Αςφάλειασ 

(ΕΛΙΝΤΑΕ) 
 

http://www.elinyae.gr  

978-960-418-647-1 
Κοντογιάννθσ 

Θωμάσ 
2017 

Εργονομικζσ 

Προςεγγίςεισ ςτθ 

Διοίκθςθ και Διαχείριςθ 

τθσ Αςφάλειασ 

Εκδόςεισ Σηιόλα, 

Θεςςαλονίκθ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 3 3 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

--- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

--- 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Με δεδομζνεσ τισ εξελίξεισ ςτουσ τομείσ τθσ γεω-πλθροφορικισ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ και το 
γεγονόσ ότι ςε μεγάλο τμιμα των αποφάςεων που λαμβάνεται κακθμερινά διαπιςτϊνεται ρθτι ι 
άρρθτθ εμπλοκι χωρικά εξαρτθμζνων διαςτάςεων τα ΧΤΑ γνωρίηουν ραγδαία ανάπτυξθ. Σα 
γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν (GIS) και οι δυνατότθτεσ που διακζτουν για τθν ανάκτθςθ, 
ειςαγωγι και επεξεργαςία τθσ χωρικισ πλθροφορίασ γνωρίηουν ραγδαία ανάπτυξθ τθν τελευταία 
δεκαετία. Η χρθςιμότθτα τουσ ζχει αναγνωριςτεί ςε πλικοσ προβλθμάτων που άπτονται τθσ 
ειδικότθτασ του Μθχανικοφ Παραγωγισ & Διοίκθςθσ. Η ςυνφπαρξθ υςτθμάτων Διαχείριςθσ 
Βάςεων Δεδομζνων και Βάςεων Μοντζλων ςε κοινό περιβάλλον εργαςίασ ζχει αναγνωρίςει διεκνϊσ 
τον ρόλο των ςφγχρονων λογιςμικϊν GIS ωσ Χωρικά υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων. Η χριςθ 
των GIS επιτρζπει ςτουσ αποφοίτουσ του Σμιματοσ να αντιμετωπίςουν ηθτιματα αιχμισ που 
αφοροφν ςτθν αξιοποίθςθ και τον ςχεδιαςμό ενεργειακϊν ζργων με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ των 
Ανανεϊςιμϊν Πθγϊν Ενζργειασ (αιολικι, θλιακι βιομάηα), τθν δρομολόγθςθ ςτόλου οχθμάτων, τθν 
αναηιτθςθ κζςεων εγκατάςταςθσ και τθ διάκεςθ μονάδων και αποκθκϊν.  Σο μάκθμα αποςκοπεί 
ςτθν ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ που διζπουν τθ λειτουργία ενόσ GIS και τθν 
εκμάκθςθ ςχετικοφ λογιςμικοφ.   

Με το πζρασ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να: 

 Κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που διζπουν τθν επιςτθμονικι περιοχι 

 Διακρίνουν και να μοντελοποιοφν χωρικζσ οντότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ ανάλογα με τθν 
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κλίμακα μελζτθσ. 

 Τλοποιοφν χωρικζσ βάςεισ δεδομζνων και να αντλοφν δεδομζνα από αναλογικζσ και 
ψθφιακζσ πθγζσ. 

 Αςκοφν χωρικά και μθ χωρικά ερωτιματα ςτα δεδομζνα τουσ 

 Τλοποιοφν χωρικζσ πράξεισ και αναλφςεισ για τον εντοπιςμό κζςεων εγκατάςταςθσ 

 Διαμορφϊνουν χαρτογραφικζσ ςυνκζςεισ για τθν παρουςίαςθ των δεδομζνων και των 
αποτελεςμάτων τουσ. 

 Γνωρίηουν τισ βαςικζσ πτυχζσ των πλατφόρμασ λογιςμικοφ Γεωγραφικϊν υςτθμάτων 
Πλθροφοριϊν 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

- Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

- Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
- Λιψθ αποφάςεων  
- Αυτόνομθ εργαςία  
- Ομαδικι εργαςία  
- Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
- Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
- Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θεωρία 

 Μοντελοποίθςθ χωρικϊν δεδομζνων: Διακριτά και ςυνεχι γεωγραφικά φαινόμενα. 
Διανυςματικι και ψθφιδωτι ανάλυςθ. Κλίμακα μελζτθσ. 

 Δθμιουργία και άντλθςθ χωρικϊν δεδομζνων: Πθγζσ άντλθςθσ χωρικϊν δεδομζνων. 
Ψθφιοποίθςθ χωρικϊν δεδομζνων. υςτιματα Προβολισ. 

 Διαχείριςθ δεδομζνων Ι: Περιγραφικά δεδομζνα, πίνακεσ περιγραφικϊν δεδομζνων. 
Πράξεισ μεταξφ των πεδίων δεδομζνων. φνδεςθ και ςυςχζτιςθ πινάκων δεδομζνων 

 Διαχείριςθ δεδομζνων ΙΙ: Δθμιουργία χωρικϊν βάςεων δεδομζνων. Ειςαγωγι αρχείων και 
λίςτεσ τιμϊν. Δθμιουργία και διόρκωςθ τοπολογίασ και ςυνοδευτικοί πίνακεσ. 

 Διαχείριςθ δεδομζνων ΙΙΙ: Εφαρμογι χωρικϊν και μθ ερωτθμάτων ςτα δεδομζνα. 

 Χωρικζσ Αναλφςεισ Ι: Διανυςματικζσ αναλφςεισ  

 Χωρικζσ Αναλφςεισ ΙΙ: Ψθφιδωτζσ αναλφςεισ  

 Χαρτογραφικζσ αποδόςεισ χωρικϊν δεδομζνων: Διαμόρφωςθ χάρτθ και εποπτικά ςτοιχεία 
χαρτϊν 

Αςκήςεισ Πράξησ 

 Επίδειξθ εφαρμογϊν ςε ηθτιματα αξιοποίθςθσ των ανανεϊςιμϊν μορφϊν ενζργειασ. 

 Επίδειξθ εφαρμογϊν ςε ηθτιματα εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.  

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 
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Εκμάκθςι λογιςμικοφ ςε αίκουςα λογιςμικοφ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Προβολι διαφανειϊν ςτισ διαλζξεισ. 

 Αξιοποίθςθ αίκουςασ υπολογιςτϊν του Σμιματοσ 

 Αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσe-class. 

 Χριςθ λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων εργαςίασ και 
εκμάκθςθ ςχετικϊν ςυναρτιςεων. 

 Γνωςτοποίθςθ διαςτθμάτων ςε εβδομαδιαίο επίπεδο 
επαφισ με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκήςεισ Πράξησ 13 

Αυτοτελήσ μελζτη 36 

Σφνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
πιςτωτική μονάδα) 

75 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
I. υγγραφή και Παρουςίαςη Ομαδικήσ Εργαςίασ 

(100%) που περιλαμβάνει: 

- Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε κατάλλθλο λογιςμικό.Οι 
φοιτθτζσ αξιολογοφνται βάςει τθσ ορκότθτασ και τθσ 
πλθρότθτασ των απαντιςεων/εργαςιϊν τουσ κακϊσ 
και βάςει τθσ παρουςίαςθσ των ςχετικϊν 
αποτελεςμάτων. 

- Τλοποίθςθ υπολογιςτικϊν μοντζλων ςε περιβάλλον 
φφλλων εργαςίασ ςε κζμα επιλογισ των φοιτθτϊν.  

 
Σα κριτιρια τθσ αξιολόγθςθσ αφοροφν ςτθν κατανόθςθ 
των μεκόδων και των μοντζλων που ζχουν εφαρμόςει 
κατά τθν εκπόνθςθ του κζματοσ τουσ 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βαςικά υγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Τίτλοσ Εκδότησ 

978-618-5242-57-2 

Σςουχλαράκθ 
Α., Αχιλλζωσ 
Γ., Κουργιαλάσ 
Ν. 

2019 
Μακαίνοντασ τα GIS ςτθν 

Πράξθ - Το ArcGIS 10.5 
Δίςιγμα 

978-618-5242-11-4 
Κουτςόπουλοσ 

Κ. 
2017 

Γεωγραφικά Συςτιματα 

Πλθροφοριϊν και Ανάλυςθ 

Χϊρου 

Δίςιγμα 

Πρόςθετα ςυγγράμματα 

ISBN υγγραφζασ Ημερομηνία Τίτλοσ Εκδότησ 

9789604612659 Longley P.A, 2010 Συςτιματα και Επιςτιμθ Κλειδάρικμοσ 
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Goodchild 

M.F., Maguire 

D.J., Rhind 

D.W. 

Γεωγραφικϊν Πλθροφοριϊν 

(GIS) 

     

 
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 

1θ διάλεξθ Βαςικζσ ζννοιεσ. Μορφζσ δεδομζνων, τφποι διανυςματικϊν δεδομζνων, ψθφιδωτά 
δεδομζνα. Διαχείριςθ των δεδομζνων. Οντότθτεσ και γραφικά. Δθμιουργία 
χαρτογραφικϊν υποβάκρων και χαρτογραφικι απεικόνιςθ δεδομζνων. Ειςαγωγι 
εποπτικϊν μζςων και χαρτϊν αναφοράσ. 

2θ διάλεξθ Γεω-αναφορά αναλογικϊν δεδομζνων και παραγωγι διανυςματικϊν δεδομζνων 
(ψθφιοποίθςθ). Σεχνικζσ θμιαυτόματθσ ψθφιοποίθςθσ. 

3θ διάλεξθ Διαχείριςθ περιγραφικϊν δεδομζνων. Δθμιουργία πίνακα περιγραφικϊν δεδομζνων. 
Άντλθςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων. Τπολογιςτικά πεδία. υςχετίςεισ πινάκων (Join, 
Relate). Ερωτιματα επιλογισ χωρικϊν δεδομζνων α/ με περιγραφικά κριτιρια β/ με 
χωρικά κριτιρια. 

4θ διάλεξθ Ειςαγωγι δεδομζνων από διαφορετικζσ πθγζσ παραγωγισ ψθφιακϊν δεδομζνων  
(π.χ. Google Earth, Google Maps, Open Street Map, ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ). 

5θ διάλεξθ Δθμιουργία και διαχείριςθ χωρικϊν βάςεων δεδομζνων (γεωβάςεων). Τποςφνολά και 
όρια τιμϊν. χζςεισ οντοτιτων. Δθμιουργία και ενθμζρωςθ Γεωβάςθσ. Δθμιουργία 
επιπζδων. 

6θ διάλεξθ Χωρικζσ αναλφςεισ με διανυςματικά δεδομζνα. Ζνωςθ, διαίρεςθ, διαςταφρωςθ. 
Πράξεισ εγγφτθτασ και επικάλυψθσ. Γεωκωδικοποίθςθ δεδομζνων. 

7θ διάλεξθ Ψθφιδωτά δεδομζνα. Σριςδιάςτατθ απεικόνιςθ γεωγραφικϊν δεδομζνων. Χάρτεσ 
κλίςεων, προςανατολιςμοφ, ςκιαςμζνου ανάγλυφου και ορατότθτασ. 

8θ διάλεξθ υνεχι γεωγραφικά φαινόμενα και άλγεβρα ψθφιδωτϊν. Μπουλιανζσ επικαλφψεισ. 
9θ διάλεξθ Αναλφςεισ καταλλθλότθτασ περιοχϊν. 
10θ διάλεξθ Ειδικά κεφάλαια Ι. Η χωρικι κακαρι παροφςα αξία 
11θ διάλεξθ Ειδικά κεφάλαια ΙΙ. Ανάλυςθ Καταλλθλότθτασ περιοχϊν για τθν υλοποίθςθ αιολικϊν 

πάρκων 
12θ διάλεξθ Ειδικά κεφάλαια ΙΙΙ. Χωροκζτθςθ και Διάκεςθ Αποκθκϊν 
13θ διάλεξθ Ειδικά κεφάλαια ΙV. Δρομολόγθςθ τόλου Οχθμάτων 

 
θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει 
μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το επόμενο 
μάκθμα. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινό 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΙ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ 
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η 
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

Οι ϊρεσ των  εργαςτθριακϊν και φροντιςτθριακϊν αςκιςεων 
είναι ενδεικτικζσ. Οι αςκιςεισ και τα  εργαςτιρια 
πραγματοποιοφνται με το πζρασ τθσ κάκε μακθςιακισ  ενότθτασ, 
ζτςι ϊςτε ο φοιτθτισ να ζχει αρκετζσ γνϊςεισ για το μάκθμα, που 
του δίνουν τθν δυνατότθτα να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
άςκθςθσ . (βλζπε παρακάτω αναλυτικι περιγραφι κάκε 
διδακτικισ εβδομάδασ).  
 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME297/ 

https://pme.duth.gr/courses/Σεχνολογία Τλικϊν ΙΙ/ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου 
επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 

του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ Σεχνολογία Τλικϊν Ι. Αρχικά 
περιγράφονται διεξοδικά οι  θλεκτρικζσ, κερμικζσ, και μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν.  
Αναπτφςςονται με λεπτομζρεια  οι μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ μετριςεων θλεκτρικϊν,  
κερμικϊν και  μαγνθτικϊν ιδιοτιτων, κακϊσ  και  ο τρόποσ  χαρακτθριςμοφ τθσ 
κρυςταλλοδομισ τόςο των  μεταλλικϊν όςοι των κεραμικϊν  υλικϊν. Επιπλζον  ζμφαςθ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

i. Ειςαγωγι 

το ειςαγωγικό αυτό μάκθμα γίνεται μία παρουςίαςθ  τθσ φλθσ και του 

τρόπου που κα διδαχκεί ςτο μάκθμα. Αναλφεται θ διάρκρωςθ των 

μακθμάτων, των εργαςτθρίων και των  φροντιςτθριακϊν αςκιςεων και 

ενθμερϊνονται για τον  τρόπο επικοινωνίασ με τουσ διδάςκοντεσ. Επιπλζον, 

γίνεται μία ςφντομθ αναςκόπθςθ του μακιματοσ ΣΤΙ.  

ii. Ηλεκτρικζσ Ιδιότθτεσ Τλικϊν 

Νόμοσ του Ohm, Ηλεκτρικι ειδικι αγωγιμότθτα, Θεωρία Ενεργειακϊν ηωνϊν 

ςτα ςτερεά, Αγωγιμότθτα  Μοντζλο ηωνϊν και ατομικϊν Δεςμϊν, κινθτικότθτα 

δίνεται ςτα διαγράμματα  και ςτουσ  μεταςχθματιςμοφσ φάςεων, και αναλφεται  θ 
μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ  των ιδιοτιτων των υλικϊν ςαν αποτζλεςμα των ανωτζρω 
διεργαςιϊν. Σα μθ μεταλλικά υλικά, όπωσ κεραμικά, πολυμερι και ςφνκετα υλικά 
παρουςιάηονται επίςθσ αλλά ςε μικρότερθ ζκταςθ..  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια καείναι ςε κζςθ να: 

 Περιγράφει πολφπλοκζσ κρυςταλλικζσ δομζσ των μετάλλων και των κεραμικϊν.  

 Αναγνωρίηει τισ μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν.  

 Τπολογίηει από μετριςεισ μαγνιτιςθσ κερμοκραςίεσ  Curie, Neel,  μeff, βρόχο 

υςτζρθςθσ κ.λ.π. 

 Επιλφεικαι να αναλφει διαγράμματα περίκλαςθσ τόςο ακτίνων Χ όςο και 

νετρονίων με προςομοίωςθ τθσ δομισχρθςιμοποιϊντασ τα 

προγράμματαFullProfκαι Amphorea.  

 Τπολογίηει  τθν πυκνότθτα μεταλλικοφ κράματοσ.  

 Τπολογίηει τισ βαςικζσ  μαγνθτικζσ δομζσ  ςε διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ.  

 Αναγνωρίηει τισ διαφορετικζσ φάςεισ ςε τριμερι διαγράμματα φάςεων. 

 Εντοπίηει τισ κερμοκραςίεσ και τισ ςυςτάςεισ όλων των φάςεων 

μεταςχθματιςμοφ ςε τριαδικό διάγραμμα φάςεων. 

Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα 
Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και 
ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ (hands on experience) ςε  τεχνικζσ περίκλαςθσ 

ακτίνων Χ ςε περιβάλλον  προςομοίωςθσ  εργαςτθρίου.  

 Ατομικζσ εργαςίεσ προςομοίωςθσ ιδιοτιτων υλικϊν   ςτα πλαίςια 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων. 
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θλεκτρονίων Ηλεκτρικά Χαρακτθριςτικά εμπορικϊν κραμάτων, Ηλεκτρικι 

Αγωγι Ιόντων κεραμικϊν, χωρθτικότθτα , θλεκτρονικι πόλωςθ , Διθλεκτρικά 

υλικά, ιδθροθλεκτριςμόσ , Πιεηοθλεκτριςμόσ. 

iii. Θερμικζσ  Ιδιότθτεσ Τλικϊν  

Θερμοχωρθτικότθτα, Θερμικι διαςτολι, Θερμικι αγωγιμότθτα, Θερμικζσ 

Σάςεισ .   

iv. Προςμίξεισ - Ημιαγωγοί – Τπεραγωγοί  

Ημιαγωγιμότθτα,  Επίδραςθ προςμίξεων- εμπλουτιςμόσ , ενδογενείσ 

θμιαγωγοί,  εξωγενείσ θμιαγωγοί τφπου n και p, ευκινθςία φορζων, 

Ημιαγωγικζσ Διατάξεισ, Τπεραγωγιμότθτα .    

v. Μαγνθτικζσ Ιδιότθτεσ Τλικϊν Ι 

Βαςικζσ αρχζσ, Οριςμοί, Μαγνθτικζσ ροπζσ, Διαμαγνθτιςμόσ, 

Παραμαγνθτιςμόσ ιδθρομαγνθτιςμόσ , Αντιςιδθρομαγνθτιςμόσ, 

ιδθριμαγνθτιςμόσ, Θερμοκραςία κ Μαγνθτικι ςυμπεριφορά. 

vi. Μαγνθτικζσ Ιδιότθτεσ Τλικϊν ΙΙ 

Μαγνθτικζσ Περιοχζσ, Βρόχοι Τςτζρθςθσ, Μαγνθτικι Ανιςοτροπία, Μαλακά και 

κλθρά μαγνθτικά υλικά, Εμπορικοί Μαγνιτεσ. 

vii. Μαγνθτικζσ Ιδιότθτεσ Τλικϊν ΙII 

Μαγνθτικζσ μετριςεισ , Η Επιδεκτικότθτα ςε τατικά και Εναλλαςςόμενα 

μαγνθτικά πεδία .     

viii. Περίκλαςθ νετρονίων Ι– Ανιχνευτζσ  

Φαινόμενο περίκλαςθσ, Νόμοσ  του Bragg, τεχνικζσ περίκλαςθσ, Μθχανιςμοί 

περίκλαςθσ. Περίκλαςθ νετρονίων, Τπολογιςμόσ απλϊν μαγνθτικϊν δομϊν 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με προςομοίωςθ μαγνθτικϊν κραμάτων. 

ix. Μελζτθ Μαγνθτικισ δομισ Τλικϊν 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ -Project. 

x. Μθχανικζσ ιδιότθτεσ μετάλλων και Νετρόνια 

Μεταβολι τθσ Δομισ και Ανίχνευςθ  των Σάςεων  και τθσ Παραμόρφωςθσ με 

πειράματα περίκλαςθσ νετρονίων ςε  Δοκιμζσ εφελκυςμοφ, κλίψθσ, διάτμθςθσ 

και ςτρζψθσ.   

xi. Σριμερι Διαγράμματα φάςεωνΜετάλλων  Ι 

Ανάλυςθ των μεταλλικϊν τριαδικϊνυςτθμάτων Cu-Ni-Zn / Cu-Ni- Sn. 

xii. Σριμερι Διαγράμματα φάςεων Κεραμικϊν ΙΙ 

Ανάλυςθ του  Κεραμικοφ τριαδικοφ  φςτθματοσ  CaO-Al2O3-SiO2 

Παραδείγματα.  

xiii. Επαναλθπτικζσ φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αφομοίωςθ από το φοιτθτι των βαςικϊν 

εννοιϊν που διδάχτθκε κατά τθ διάρκεια του εξαμινου 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν τάξθ και το εργαςτιριο 

προςομοίωςθ) 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Η διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται με 

διαφάνειεσ που αναρτϊνται, ςτθν πλατφόρμα 

αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ eclass. 

Ικανόσ αρικμόσ αςκιςεων κακϊσ και κεμάτων 

παρελκόντων εξεταςτικϊν περιόδων αναρτϊνται 

λυμζνεσ, μετά το τζλοσ τθσ ςχετικισ ενότθτασ από τον 

διδάςκοντα ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ eclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονταινα 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσγια απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςωemail ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ υλοποιοφνται ςε 

πρόγραμμα προςομοίωςθσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αςκιςεισ 13 

Προετοιμαςία για τισ 
αςκιςεισ 

13 

Αυτοτελισ μελζτθ 23 

  

φνολοΜακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται μετά το πζρασ του 
εξαμινου και περιλαμβάνει τθν  εξζταςθ τθσ 
ολοκλιρωςθσκαι παρουςίαςθσ  του Project (IX) 
βακμολογείται 60/100 και προφορικι /γραπτι  
εξζταςθ με τθν  επίλυςθ δυο αγνϊςτων αςκιςεων 
40/100  με υποχρεωτικι βακμολογία 30/20 . Οι 
αςκιςεισ είναι ςυνδυαςτικζσ και ςχεδιαςμζνεσ ζτςι 
ϊςτε να καλφπτουν όλθ τθν διδαχκείςα φλθ  Οι 
αςκιςεισ είναι ιςοδφναμεσ . Η  διαμόρφωςθ τθσ 
βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 
κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  
Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Η εξζταςθ 
λαμβάνει χϊρα με ανοικτά βοθκιματα και ςθμειϊςεισ 
και δεν επιτρζπεται κανενόσ είδουσ μζςo 
επικοινωνίασ (π.χ. κινθτό τθλζφωνο). 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία:-  

1 Μεταλλογνωςία, 3θ Ζκδοςθ Σριανταφυλλίδθσ Κ. 978-960-418-595-5 

2 Φυςικι μεταλλουργία, 1θ Ζκδοςθ Χαϊδεμενόπουλοσ 
Γρθγόρθσ 

960-418-117-3 

3 Σεχνολογία Μθχανολογικϊν Τλικϊν 
Ζκδοςθ: 2θ/2010 

Fischer U. 978-960-331-465-3 

4 Τλικά, Δομι, Ιδιότθτεσ και Σεχνολογικζσ 
Εφαρμογζσ, 7θ Ζκδοςθ 

Askeland Donald, 
Wendelin Wright 

978-960-418-615-0 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινό 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ τρατθγικόΜάρκετινγκ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

- 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΠΙΛΟΓΘ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Eclass: τρατθγικό Μάρκετινγκ 

Δικτυακόσ Σόποσ Σμιματοσ: τρατθγικό Μάρκετινγκ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα εξετάηει βαςικέσ έννοιεσ και κέματα πο υ αφορούν ςτθ λθ́ψθ ςτρατθγικών 
αποφάςεων ςχετιηόμενων με τθν κακοδιγθςθ τθσ προςπάκειασ μάρκετινγκ , πράγμα 
αναγκαίο για τθν επιβίωςθ και ανάπτυξθ μιασ επιχείρθςθσ ςτο ραγδαία μεταβαλλόμενο και 
δφςβατο επιχειρθματικό περιβάλλον. 

Ιδιαίτερα το μάκθμα επικεντρώνεται ςτθ διεργαςία του ςτρατθγικού μάρκετινγκ , θ 
οποία αποτελείται από τισ παρακάτω βαςικζσ δραςτθριότθτεσ: 
1. Ανάλυςθ ςτρατθγικισ κατάςταςθσ , θ οποία τθν ανάλυςθ τθσ αγοράσ και του 

ανταγωνιςμοφ, τθν τμθματοποίθςθ αγοράσ και τθ ςυνεχθ́ εκμάκθςθ τθσ αγοράσ, 

2. χεδιαςμόσ ςτρατθγικϊν μάρκετινγκ , θ οποία εξετάηει τισ ςτρατθγικέσ ςτόχευςθσ και 

τοποκζτθςθσ, τισ ςτρατθγικέσ ςχέςεων μάρκετινγκ και το ςχεδιαςμό νέων προϊόντων, 

3. Ανάπτυξθ προγράμματοσ μάρκετινγκ , θ οποία αποτελείται από τισ ςτρατθγικέσ 

προϊόντοσ, διανομισ, τιμολόγθςθσ και προβολισ ειδικά ςχεδιαςμζνων για τθν ικανοποίθςθ 

των αναγκών των ςτοχευόμενων αγοραςτών και 
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4. Τλοποίθςθ και διοίκθςθ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ , θ οποία εξετάηει κέ ματα που 

αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ. 

Μεγάλθζμφαςθδίδεται, πζραν τθσ ανάπτυξθσ , κατανόθςθσ και παροχισ του 
απαραίτθτου πλαιςίου -κεωρθτικοφ υποβάκρου γνϊςεων , ςτθν εμπεριςτατωμένθ 
παρουςίαςθ και κατανόθςθ τθσ αξίασ του ςτρατθγικού ςχεδιαςμού , τθ κέςθ του μέςα ςτο 
τρικυμιϊδεσ και άκρωσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον που ςυνκζτει το ςφγχρονο 
επιχειρθςιακό ςτερζωμα, τα ρόλο του και τθ ςυμβολθ́ του ςτθν κατανόθςθ και δθμιουργία 
ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ ςτθν παρουςίαςθ και εμπράγματθ χριςθ των εργαλείων 
που επικουρούν ςτθν αντίλθψθ και κατανόθςθ των μεταβλθτών που ςυνκέτουν τον 
επιχειρθςιακό ςτίβο. 

Επιπλζον, υπογραμμίηεται ότι, μεγάλοσ βακμόσ βαρφτθτασ δίνεται και ςτθν κατανόθς θ 
και ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ χρθ́ςθσ διαγνωςτικών εργαλείων τα οποία ουςιαςτικά 
κακιςτοφν το ςφνολο τθσ διαδικαςίασ του ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ 
προςανατολιςμζνο ςτθν πρακτικι και εμπράγματθ εφαρμογι του κεωρθτικοφ πλαιςίου με 
ζγκυρο, αξιόπιςτο και εμπεριςτατωμζνο τρόπο αφοφ μζςω αυτϊν επιδιϊκεται θ ενεργόσ 
ςυμμετοχι, εμπλοκι και ανάμιξθ με διαδραςτικό και βιωματικό τρόπο ςτο ςφνολο τθσ 
ανωτζρωδιαδικαςίασςχεδιαςμοφ και υλιποίθςθσ. 

 
Σο μάκθμα έχει τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ:  

1. Απόκτθςθ καιαφομοίωςθ των βαςικϊν κεωρθτικϊνγνϊςεωνγφρωαπό  τθ ςτρατθγικι,  

το ςτρατθγικό μάρκετινγκκαι τθ ςτρατθγικι διοίκθςθ μάρκετινγκ. 

2. Εξοικείωςθ με τθν ζννοια τθσ δθμιουργίασ και παροχισ υπζρτερθσ αξίασ για τον πελάτθ 

και το μάρκετινγκ. 

3. Εμβάκυνςθ ςε κζματα ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ μάρκετινγκ. 

4. Εξοικείωςθ με τθν ζννοια του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ και ανάπτυξθ κριτικισ 

ςκζψθσ που ενιςχφει προςπάκειεσ για τθν αναγνϊριςι του. 

5. Εξοικείωςθ, κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ ςχεδίου μάρκετινγκ και των 

κεμάτων που αναδφονται με τθν υλοποίθςι του. 

6. Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ καιυλοποίθςθσ ςτρατθγικϊν 

μάρκετινγκ, κακϊσ και του ελζγχου τθσ ορκισ εφαρμογισ τουσ. 

7. Εκμάκθςθβαςικϊναναλυτικϊνεργαλείων και τεχνικϊν  που ζχουν αναπτυχκεί και 

εφαρμόηονται για τον αποτελεςματικό και αποδοτικό χειριςμό κεμάτωνςτρατθγικού 

μάρκετινγκ και ςτρατθγικισ διοίκθςθσ μάρκετινγκ, όπωσ θ ανάλυςθ εξωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ και ευκαιριϊν, θ ανάλυςθ πωλιςεων, κλπ. 

8. Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ να γίνονται τα αναδυόμενα ςτρατθγικά 

προβλιματαμάρκετινγκ κατανοθτά, προκειμζνου να είναι δυνατό με βάςθ το κεωρθτικό 

υπόβακρο και τα εργαλεία που παρζχονται να αναπτφςςονται πρακτικζσ λφςεισ ςε αυτά. 

9. Εξοικείωςθ με περιπτϊςεισ ςτρατθγικϊν επιλογϊν, ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ και τθσ 

κριτικισ ςκζψθσ που απαιτοφνται προκειμζνου να γίνουν κατανοθτζσ οι προεκτάςεισ που 

λαμβάνει θ ενδεχόμενθ επιλογι υλοποίθςισ τουσ και θ εφαρμογι τουσ. 

10. Εξοικείωςθμε τθν πρακτικι προςζγγιςθ πάνω ςε ρεαλιςτικά και 

πραγματικάκζματαςτρατθγικοφ μάρκετινγκ , κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοοφ και 

υλοποίθςθσ ςτρατθγικϊν μάρκετινγκ, και 

11. Ανάπτυξθ τθσ Ικανότθτα να εντοπίηονται και να αξιοποιοφνται με κριτικό τρόπο οι 

ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτον τομζα του ςτρατθγικοφ μάρκετινγκ. 

Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
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(3) Π

ΕΡΙΕΧ

ΟΜΕΝ

Ο 

ΜΑΘΗ

ΜΑΣΟ

 

i. Ειςαγωγι 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκεί ο φοιτθτισ με το αντικείμενο 

τρατθγικοφ Μάρκετινγκκαι να κατανοιςει τθν ιδιαιτερότθτα και το ρόλοτθσ 

ςτρατθγικισγια τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και το Μάρκετινγκ. Κατά το 

μάκθμα αυτό ο φοιτθτισ αναμζνεται να αντιλθφκεί τθ ςφνδεςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

ςτρατθγικισ με τθν επιχειρθματικι πραγματικότθτα. Θα ζρκει ςε επαφι με 

βαςικζσ ζννοιεσ ςτρατθγικισ για το Μάρκετινγκ, τθσ αντίλθψθσ για τθ 

δθμιουργία αξίασ για τον καταναλωτι, με τθν ζννοια του ανταγωνιςτικοφ 

πλεονεκτιματοσ και τθν ανάγκθ για ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του Μάρκετινγκ το 

ειςαγωγικό αυτό μάκθμα γίνεται μία επιςκόπθςθ τθσ φλθσ που κα διδαχκεί ςτο 

μάκθμα, του τρόπου επικοινωνίασ με τουσ διδάςκοντεσ κακϊσ και τθσ 

διάρκρωςθσ των μακθμάτων, των αςκιςεων και εργαςιϊν. 

ii. τρατθγικι και τρατθγικόσ χεδιαςμόσ Μάρκετινγκ 

Κατά το μάκθμα αυτό ο φοιτθτισ κα γνωρίςει αναλυτικότερα τθ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ςτρατθγικισ Μάρκετινγκ και κα εμβακφνει ςε 

λεπτομζρειεσ που υποβοθκοφν ςτθ διαμόρφωςι τθσ. Θα γίνει λόγοσ για τθ 

ςυνειςφορά του περιβάλλοντοσ ςτθ διαδικαςία αυτι και για τθ ςθμαςία ενόσ 

προςανατολιςμοφ τθσ ςτρατθγικισ Μάρκετινγκ επιχείρθςθσ προσ τθν αγορά. 

iii. Σο Ανταγωνιςτικό Πλεονζκτθμα/ Σο χζδιο Μάρκετινγκ/ Ανάλυςθ 

Εξωτερικοφ Περιβάλλοντοσ και Ευκαιριϊν 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να γνωρίςει ζννοιεσ όπωσ το 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και το βιϊςιμο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, μζςα 

από τισ ςχετικζσ κεωρίεσ, αντίςτοιχεσ ςτρατθγικζσ και με χριςθ εργαλείων όπωσ 

θ ανάλυςθ SWOT.Ζπειτα κα γνωρίςει τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ ενόσ χεδίου 

Μάρκετινγκ και κα επιδιωχκεί να γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ με τον οποίο θ 

επιχείρθςθ καλείται να ανταποκρικεί ςτισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο 

περιβάλλον τθσ. Αναπτφςςονται περιπτϊςεισ ανάλυςθσ αυτοφ του τφπου, 

εργαλεία και αντίςτοιχεσ ςτρατθγικζσ. 

iv. Ανάλυςθ Πωλιςεων και Μζκοδοι Πρόβλεψθσ Πωλιςεων και Δυνατότθτασ 

Αγοράσ 

Επιδιϊκεται να γίνει κατανοθτι θ διαδικαςία ανάλυςθσ πωλιςεων, τα 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ 

ςτρατθγικι και τοΜάρκετινγκ. 

 Προςαρμογι ςε αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ.  

 Ανάπτυξθ κριτικισ ικανότθτασ κατά τθ λιψθ αποφάςεων ςε ςτρατθγικό επίπεδο. 

 Ομαδικι εργαςία ςτα πλαίςια αςκιςεων ι εργαςιϊν. 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 Άςκθςθ εποικοδομθτικισ επιςτθμονικισ κριτικισ. 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

 Προαγωγι αξιϊν κοινωνικισ, περιβαλλοντικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ. 
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βιματά τθσ, επίπεδα και τφποι πωλιςεων, και κάποιεσ ζννοιεσ 

χρθματοοικονομικζσ. Περιγράφονται μζκοδοι υπολογιςμοφ για τθ δυνατότθτα 

πωλιςεων και τθσ αγοράσ. 

v. Ανάλυςθ ελκυςτικότθτασ τθσ βιομθχανίασ και Ανάλυςθ Ανταγωνιςτϊν 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να αναπτυχκοφν ζννοιεσ όπωσ ο κφκλοσ 

ηωισ τθσ βιομθχανίασ, ο βακμόσ ελκυςτικότθτασ τθσ βιομθχανίασ και να 

περιγραφοφν ςτρατθγικζσ ςχετικζσ. Ζπειτα, αναπτφςςεται θ ανάλυςθ για τον 

ανταγωνιςμό, προςδιορίηοντασ το πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ αυτισ και τθ 

διαδικαςία, ενϊ περιγράφονται και αντίςτοιχεσ ςτρατθγικζσ.  

vi. Ανάλυςθ Πελατϊν 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ να αντιλθφκεί τθ ςχζςθ που 

ςυνδζει τθ ςυμπεριφορά του πελάτθ με τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικισ Μάρκετινγκ. 

Με χριςθ κατάλλθλων εργαλείων, κα μπορεί να προβεί ςε ανάλυςθ πελατϊν 

και τμθματοποίθςθ αγοράσ και τθν τοποκζτθςθ ενόσ προϊόντοσ ςε αυτι. 

vii. τρατθγικι Σμθματοποίθςθ, τόχευςθ και Σοποκζτθςθ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ να διδαχκεί αναλυτικά τισ βαςικζσ 

ζννοιεσ του τρατθγικοφ Μάρκετινγκ, τθσ Σοποκζτθςθσ, τθσ τόχευςθσ και τθσ 

Σοποκζτθςθσ. Αναπτφςςονται μεκοδολογίεσ και εργαλεία που εξυπθρετοφν 

αυτό το ςκοπό και παρακζτονται περιπτϊςεισ ςτρατθγικϊν. 

viii. τρατθγικζσ Διοίκθςθσ Προϊόντοσ και Ανάλυςθ Χαρτοφυλακίου Προϊόντων 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι ο φοιτθτισ γνωρίςει βαςικζσ ζννοιεσ για 

τθν ανάπτυξθ προϊόντοσ, όπωσ τον Κφκλο Ηωισ Προϊόντοσ, και να γνωρίςει 

ςτρατθγικζσ Μάρκετινγκ που αποςκοποφν ςτθ διαχείριςθ του προϊόντοσ και τθσ 

ανάπτυξισ του. 

ix. τρατθγικζσ Branding 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ εξοικείωςθ του φοιτθτι με τθν ζννοια 

τθσ μάρκασ και του branding. Θα γνωρίςει ςτοιχεία διοίκθςθσ για τθ μάρκα και 

ςτρατθγικζσ ςχετικζσ. 

x. τρατθγικζσ Σιμολόγθςθσ και Διανομισ Προϊόντων 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να εντρυφιςει ο φοιτθτισ ςε κζματα 

διαμόρφωςθσ ςτρατθγικισ τιμολόγθςθσκαι διαχείριςθσ του δικτφου διανομισ. 

Αναπτφςςονται βαςικζσ ζννοιεσ των δφο λειτουργιϊν και αντίςτοιχεσ ςτρτθγικζσ 

που αξιοποιοφνται. 

xi. τρατθγικζσ Ολοκλθρωμζνθσ Επικοινωνίασ Μάρκετινγκ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ περιγραφι των διεργαςιϊν 

ολοκλθρωμζνθσ επικοινωνίασ Μάρκετινγκ, και θ ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν που 

αποςκοποφν ςτθ διαχείριςθ ηθτθμάτων που άπτονται των διεργαςιϊν αυτϊν. 

xii. Ειδικζσ ςτρατθγικζσ Μάρκετινγκ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ αναλυτικι περιγραφι ςυγκεκριμζνων  

εξειδικευμζνων κατθγοριϊν ςτρατθγικϊν Μάρκετινγκ, μαηί με τισ ςυνκικεσ 

εφαρμογισ τουσ και τουσ ςκοποφσ τουσ. 

xiii. Εφαρμογι, Αξιολόγθςθ και Ζλεγχοσ του τρατθγικοφ χεδιαςμοφ Μάρκετινγ 

κοπόσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ περιγραφι των διαδικαςιϊν 

εφαρμογισ αξιολόγθςθσ και ελζγχου του τρατθγικοφ χεδιαςμοφ Μάρκετινγκ 

και τθσ ςθμαςίασ των δεδομζνων, τθσ πλθροφορίασ και τθσ εφαρμογισ 

Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Θ διδαςκαλία τθσ κεωρίασ του μακιματοσ γίνεται 

με διαφάνειεσ που αναρτϊνται για διευκόλυνςθ των 

φοιτθτϊν και ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσeclass. 

Οι φοιτθτζσ παροτρφνονται/ενκαρρφνονταινα 

επικοινωνοφν με τουσ διδάςκοντεσγια απορίεσ ι 

οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετίηεται με το μάκθμα, 

μζςω email ι / και με επίςκεψθ ςτο γραφείο του. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ 10 

Εργαςτιριο  

Προετοιμαςία για το 
εργαςτιριο 

 

φνταξθ ζκκεςθσ 
πεπραγμζνων εργαςτθρίου 

 

Αυτοτελισ μελζτθ 25 

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ εξζταςθ των φοιτθτϊν γίνεται γραπτϊσ, μετά το 
πζρασ του εξαμινου και περιλαμβάνει τθν επίλυςθ 
ςειράσαγνϊςτων αςκιςεων. 

Οι αςκιςεισ αυτζσ αφοροφν τθνεφαρμογι 
εργαλείων Μάρκετινγκ για αναλφςεισ περιπτϊςεων, 
τθν ανάπτυξθ αποκτθκείςασ γνϊςθσ από τθ ςυνολικι 
διδακτικι εμπειρία, κριτικι αντιμετϊπιςθ ρεαλιςτικϊν 
προβλθμάτων Μάρκετινγκ και ςφνδεςθ με τθ κεωρία. 

Θ αξία κακεμιάσ από τισ αςκιςεισ ςτθ διαμόρφωςθ 
τθσ βακμολογίασ αναγράφεται ςτο αντίγραφο των 
κεμάτων που μοιράηεται ςτο φοιτθτι.  

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι τα Ελλθνικά. Θ 
εξζταςθ λαμβάνει χϊρα με κλειςτά βοθκιματα και 
δεν επιτρζπεται κανενόσ είδουσ μζςo επικοινωνίασ 
(π.χ. κινθτό τθλζφωνο). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

ιϊμκοσ, Γ., (2018). τρατθγικόΜάρκετινγκ, BrokenHillPublishersLtd.  
- Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ 
ΣΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ9 EΞAMHNO ΠΟΤΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟΙ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΙ 
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν 

οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ, αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 3 
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου, Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ,  

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 
--- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME300/ 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου, που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ Γεωμετρικοί Μεταςχθματιςμοί παρζχει τθν δυνατότθτα 
ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ να αναπτφξουν τισ ικανότθτζσ  τουσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ  

- να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ γνϊςεισ Γραμμικισ Άλγεβρασ και Μακθματικισ Ανάλυςθσ ςε 
προβλιματα Κινθματικισ, Μθχανικισ και Ρομποτικισ, 

-να γνωρίηουν και να εφαρμόηουν τουσ βαςικοφσ γεωμετρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ του επιπζδου 
και του χϊρου, 

- να εφαρμόηουν τθ κεωρία πινάκων, προκειμζνου να εκφράςουν και να προγραμματίςουν ςτον 
υπολογιςτι τουσ γεωμετρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ, 

-να εφαρμόηουν τουσ γεωμετρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ, για να προςδιορίηουν τθ κζςθ ςτθν 
οποία κα βρεκεί το άκρο ενόσ ρομποτικοφ βραχίονα, 

- να μελετοφν τθ ςχετικι κίνθςθ ςυςτθμάτων ςυντεταγμζνων, 
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- να υπολογίηουν ταχφτθτα και επιτάχυνςθ κίνθςθσ του ενόσ ςυςτιματοσ ςε ςχζςθ με το άλλο, 

- να εφαρμόηουν τθν LU-παραγοντοποίθςθ και τθν διαγωνιοποίθςθ με blocks ςε πρακτικζσ 
εφαρμογζσ, 

- να προγραμματίηουν ςτον υπολογιςτι αλγορίκμουσ, που ζχουν μάκει ςτθ κεωρία ςε 
Mathematica και Matlab,  

- να αναγνωρίηουν τουσ γεωμετρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ, που εφαρμόηονται ςε μακθματικά 
μοντζλα υποςτιριξθσ των  διαδικαςιϊν λιψθσ απόφαςθσ ςτθν βιομθχανικι διοίκθςθ και 
γενικότερα ςτθν παραγωγι.  

Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ Γεωμετρικοί Μεταςχθματιςμοί παρζχει ςτθν/ςτον 
φοιτιτρια/φοιτθτι τθ δυνατότθτα: 

- να οργανϊνει και να χρθςιμοποιεί τθ γνϊςθ, που αποκτά ςτθν επίλυςθ ςυγκεκριμζνων 
προβλθμάτων, 

- να κατανοεί και να ςυνοψίηει επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςτουσ αντίςτοιχουσ μακθματικοφσ τομείσ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ, που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα; 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ 
ςκζψθσ 

 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν, Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων, Αυτόνομθ εργαςία, Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα, εβαςμόσ ςτο φυςικό 
περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα 
φφλου, Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
Διαιςκθτικι και ενορατικι άποψθ μακθματικϊν εννοιϊν και μεκόδων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ:   ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟΙ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΙ 
 
Κφριοσ ςκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να εφοδιάςει τθν/τον φοιτιτρια/φοιτθτι με τθν 
απαραίτθτθ και αναγκαία «γλϊςςα», για να μπορζςει να κατανοιςει, ερμθνεφςει, αξιολογιςει 
αλλά και να περιγράψει τόςο τισ ζννοιεσ, όςο και τα φαινόμενα που κα αντιμετωπίςει ςτθν φλθ 
των μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν του Σμιματοσ, όςο και να επιλφςει ςυγκεκριμζνα 
προβλιματα ςτθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ. 
 
το πρϊτο μζροσ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τθν ζννοια του 
γεωμετρικοφ μεταςχθματιςμοφ. Μελετοφν βαςικοφσ μεταςχθματιςμοφσ του επιπζδου και του 
χϊρου. Μακαίνουν, να εκφράηουν τουσ μεταςχθματιςμοφσ ωσ γινόμενο πινάκων και εκτιμοφν 
μεκόδουσ τθσ Γραμμικισ Άλγεβρασ, που ζχουν επινοθκεί για το ςκοπό αυτό: Ομογενείσ 
ςυντεταγμζνεσ, LU-παραγοντοποίςθ, πίνακεσ με blocks. Η ζκφραςθ των γεωμετρικϊν 
μεταςχθματιςμϊν με μορφι πινάκων ευνοεί τον προγραμματιςμό ςε υπολογιςτι  οποιαςδιποτε 
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τθσ κίνθςθσ.    
το δεφτερο μζροσ του μακιματοσ οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τθ μελζτθ τθσ 
κίνθςθσ, τθ ςχετικι κίνθςθ ςυςτθμάτων ςυντεταγμζνων, τον υπολογιςμό ταχφτθτασ και 
επιτάχυνςθσ του ενόσ ςυςτιματοσ ςε ςχζςθ με το άλλο. Σζλοσ, προγραμματίηουν ςε περιβάλλον 
Mathematica, Matlab και Geogebra πραγματικζσ κινιςεισ, που εφαρμόηονται ςτθν βιομθχανικι 
παραγωγι. 

 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο (Διαλζξεισ (δια ηϊςθσ) ςτο 

αμφικζατρο, εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ κεωρίασ με 

φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ (δια ηϊςθσ)  και 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (δια ηϊςθσ) ςτο εργαςτιριο 

Τπολογιςτικϊν Μακθματικϊν  του Σμιματοσ). 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

τισ διαλζξεισ των μακθμάτων και ςτισ φροντιςτθρικζσ 
αςκιςεισ χρθςιμοποιοφνται: 
α) Λογιςμικά παρουςίαςθσ (τφπου power point) 
β) Λογιςμικά διδιαςτατθσ και τριδιαςτατθσ απεικόνιςθσ, 
ςτατικισ και κινοφμενθσ  
(Geogebra, 3D Grapher, Mathematica) 
 
το εργαςτιριο χρθςιμοποιοφνται:  
α) Λογιςμικά παρουςίαςθσ (τφπου power point) 
β) Λογιςμικά ςυμβολικισ Άλγεβρασ (Mathematica, Matlab) 
 
Επιπλζον, οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ χρθςιμοποιοφν:  
εργαλεία αυτοματιςμοφ γραφείου,  
φυλλομετρθτζσ ιςτοφ (web browser),  
e-reader και ψθφιακά βιβλία,  
πλατφόρμα τθλεκπαίδευςθσ e-class ςτθ μελζτθ των 
θλεκτρονικϊν ςθμειϊςεων του μακιματοσ (διδακτικό 
υλικό), που είναι αναρτθμζνεσ  ςτο ψθφιακό αποκετιριο  
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME300 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν επικοινωνία τουσ με τον 
κακθγθτι.  
 
Η επικοινωνία φοιτθτϊν-κακθγθτι γίνεται:  
δια ηϊςθσ κατά τθν διάρκεια των διαλζξεων,  
δια ηϊςθσ ςτο γραφείο του κακθγθτι και  
μζςω e-mail. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια,  
Εργαςτθριακι Άςκθςθ,  
Άςκθςθ Πεδίου,  
Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο,  
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ),  
Κλινικι Άςκθςθ,  
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
 Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
 Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
 Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ  
Φροντιςτθριακζσ Αςκιςεισ   

26 
13 

Εξετάςεισ  2 
Ατομικι Μελζτθ 34 
φνολο φόρτου μαθήματοσ 75 
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δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ, ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

 

 
  Χρονικόσ προγραμματιςμόσ διαλζξεων 
 

Εβδομάδα  Θζμα διάλεξησ 
1θ διάλεξθ Παραδείγματα προβλθμάτων, που χρθςιμοποιοφν τθν ζννοια του γεωμετρικοφ 

μεταςχθματιςμοφ ςτθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ.  
2θ διάλεξθ Διανυςματικόσ Λογιςμόσ. Εςωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυςμάτων. 

Διανυςματικι εξίςωςθ ευκείασ και επιπζδου. 
3θ διάλεξθ Αδρανειακά ςυςτιματα ςυντεταγμζνων ςτο επίπεδο και ςτο χϊρο.  
4θ διάλεξθ Γεωμετρικοί μεταςχθματιςμοί ςτο επίπεδο.  

Πίνακεσ ςτροφισ, κατοπτριςμοφ, μεγζκυνςθσ και ςμίκρυνςθσ. 
5θ διάλεξθ Γεωμετρικοί μεταςχθματιςμοί ςτο χϊρο. 

 Πίνακεσ ςτροφισ, κατοπτριςμοφ, μεγζκυνςθσ, ςμίκρυνςθσ, ελίκωςθσ κ.λπ. 
6θ διάλεξθ  LU-Παραγοντοποίθςθ 
7θ διάλεξθ Πίνακεσ με blocks 
8θ διάλεξθ Ομογενείσ ςυντεταγμζνεσ και θ εφαρμογι αυτϊν  

ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ μεταφοράσ. 
9θ διάλεξθ Εφαρμογζσ των πινάκων μεταςχθματιςμοφ ςτθν ευκεία και αντίςτροφθ 

κινθματικι ανάλυςθ. Ιδιάηοντα ςθμεία.  
10θ διάλεξθ Κινθματικι ταχφτθτασ και επιτάχυνςθσ υλικοφ ςθμείου 
11θ διάλεξθ Σροχιακό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ςτο επίπεδο- 

Προγραμματιςμόσ τθσ αναπαράςταςθσ αυτοφ 
12θ διάλεξθ Σροχιακό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ςτο χϊρο-  

Προγραμματιςμόσ τθσ αναπαράςταςθσ αυτοφ 
13θ διάλεξθ Εφαρμογζσ τθσ Διαφορικισ Κινθματικισ Ανάλυςθσ 

 

 
θμείωςθ: Ακόμθ και αν κάποιοσ φοιτθτισ απουςιάςει από κάποιο μάκθμα, οφείλει να ζχει 
μελετιςει τθ ςχετικι φλθ του μακιματοσ και να ζχει προετοιμάςει τυχόν απαιτιςεισ για το 
επόμενο μάκθμα. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, 
Δοκιμαςία Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 
Δοκιμίων, Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι 
Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ 
Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι Ερμθνεία, Άλλθ / 
Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Η/Ο φοιτιτρια/φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει ζναν από 
τουσ παρακάτω τρόπουσ αξιολόγθςθσ: 
 
1

οσ
 τρόποσ: 

Δίωρθ γραπτι εξζταςθ του μακιματοσ ςτθν εξεταςτικι 
περίοδο του Ιανουαρίου και του επτεμβρίου. 
Η δίωρθ γραπτι εξζταςθ γίνεται ςτο αμφικζατρο. 
Παρζχονται ςτισ/ςτουσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ ςε ζντυπθ 
μορφι τζςςερα κζματα, που βακμολογοφνται ςυνολικά 
με 10 μονάδεσ. Οι μονάδεσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ 
αναγράφονται ςτο αντίςτοιχο κζμα.  
Επιτυχζσ κεωρείται το γραπτό, που ςυγκεντρϊνει 
τουλάχιςτον 5 (πζντε) από το ςφνολο των 10 μονάδων. 
 
2

οσ
 τρόποσ: 

Εκπόνθςθ γραπτισ εργαςίασ και προφορικι εξζταςθ 
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αυτισ. 
Η εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ γίνεται κατά τθ διάρκεια του 
εξαμινου. Δίνονται ςτθν/ςτον φοιτιτρια/ φοιτθτι 3 
κζματα με υποερωτιματα, τα οποία οφείλει να λφςει, 
ακολουκϊντασ τθ κεωρία, και ςτθ ςυνζχεια να τα 
προγραμματίςει με υπολογιςτι, κάνοντασ χριςθ των 
προγραμμάτων Mathematica, Matlab ι Geogebra. Οι 
μονάδεσ αξιολόγθςθσ κάκε κζματοσ αναγράφονται ςτο 
αντίςτοιχο κζμα. Σα 3 κζματα βακμολογοφνται ςυνολικά 
με 10 μονάδεσ. Η/Ο φοιτιτρια/ φοιτθτισ ςτο τζλοσ του 
εξαμινου παραδίδει τθν ολοκλθρωμζνθ εργαςία τθσ/του 
ςε ζντυπθ μορφι και υποςτθρίηει προφορικά τθν εργαςία 
τθσ/του ςε ϊρα και τόπο, που ορίηεται από το 
διδάςκοντα. 
Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από τον 
βακμό τθσ γραπτισ εργαςίασ (α) και τον βακμό τθσ 
προφορικισ εξζταςθσ (β) ςφμφωνα με τον τφπο:  
τελικόσ βακμόσ=α*0.5+b*0.5 
Επιτυχισ κεωρείται θ αξιολόγθςθ, που ςυγκεντρϊνει 
τουλάχιςτον 5 (πζντε) μονάδεσ από το ςφνολο των 10 
μονάδων. 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑΙ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΤΔΟΞΟ  
 

Βιβλίο [68382505]: Γραμμική Άλγεβρα Αναλσηική Γεωμεηρία και Εθαρμογές, 
Καδιανάκης Ν. Καρανάζιος Σ. Λεπηομέρειες 

Βιβλίο [204]: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, STRANG 
GILBERT Λεπηομέρειες 

Βιβλίο [68382520]: Γραμμική Άλγεβρα και Αναλσηική Γεωμεηρία, Φελλούρης 
Α. Λεπηομέρειες 

 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤΛΙΚΟ 
 

https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME300 
 

-Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

 

Discrete and Computational Geometry 

International Journal of Mathematics and Computer Science 

International Journal of Applied Mathematics and Mechanics 

International Journal of Differential Geometry 

International Journal of Engineering Science  

Bulletin of the Greek Mathematical Society 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠ0 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ο
– 9

Ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 
μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. 
Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 3 
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TME294/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελζσματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ οι φοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να δουλζψουν ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςτουσ φορείσ υποδοχείσ (εταιρίεσ, δθμόςιοι φορείσ) που κα 
επιλζξουν. το τζλοσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ κα ζχουν αποκτιςει ςθμαντικι εμπειρία ςχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίασ παραγωγικϊν μονάδων, εταιριϊν, φορζων και γενικότερα διαδικαςιϊν που 
αφοροφν τον Μθχανικό Παραγωγισ και Διοίκθςθσ και εφαρμόηονται ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 
εργαςίασ.  

 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

 
 Λιψθ αποφάςεων. 
 Αυτόνομθ εργαςία. 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ μζςω τθσ εναςχόλθςθσ με 
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πραγματικά προβλιματα Μθχανικοφ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ ςτον επιλεγμζνο φορζα 
υποδοχισ (εταιρίεσ, δθμόςιοι φορείσ) 

 Εφαρμογι των γνϊςεων ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ 
 Απόκτθςθ τεχνικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε πρακτικά κζματα Μθχανικοφ Παραγωγισ και 

Διοίκθςθσ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Η Πρακτικι Άςκθςθ (ΠΑ) διατίκεται ωσ κατ’ επιλογιν μάκθμα ςε φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ του 6ου, 

7ου, 8ου και 9ου εξαμινου ςπουδϊν με 3 ECTS και υλοποιείται ςε ζνα κφκλο κατά τθ διάρκεια των 

κερινϊν μθνϊν Ιουλίου και Αυγοφςτου (2 μινεσ) για κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

Πρακτικισ Άςκθςθσ οι φοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να δουλζψουν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 

εργαςίασ ςτουσ φορείσ υποδοχείσ (εταιρίεσ, δθμόςιοι φορείσ) που κα επιλζξουν. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρακτικι άςκθςθ (εργαςία) ςε επιλεγμζνουσ φορείσ 

υποδοχισ (εταιρίεσ, δθμόςιοι φορείσ) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

- 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Πρακτικι άςκθςθ 70 

Σεχνικι ζκκεςθ/αναφορά 5 

φνολο Μακιματοσ 75 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν βαςίηεται ςτθν ολοκλιρωςθ 
τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, που τεκμθριϊνεται από τθ 
ςυνεργαςία του Επιςτθμονικά Τπεφκυνου με τον φορζα 
υποδοχισ του κάκε φοιτθτι, και από τθν τελικι τεχνικι 
ζκκεςθ/αναφορά που κα παραδϊςει ο φοιτθτισ ςτον 
Επιςτθμονικό Τπεφκυνο  

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Μάθημα: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Κωδικός Μαθήματος TME165 

Διδάσκων: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Με την υπηρεσία duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: sspart@pme.duth.gr 

Με την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης   duth open e-class (e-
learning platform) 

Με τηλεφωνική επικοινωνία: 2541079341 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αναστασία Ταουκτσόγλου 

Κασσιανή Σκουλαρίκη 

Εξάμηνο:  1o (χειμερινό) 

Επίπεδο σπουδών: (2) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  

Τρόποι εξέτασης: (3) 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της 
εξέτασης). 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Τρόπος Εξέτασης  

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά, σε γκρουπ έως τριών ατόμων, σε 
ηλεκτρονική αίθουσα αντίστοιχη με αυτήν της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας, με την χρήση της υπηρεσίας duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 
πρόγραμμα (ημέρα και ώρα) της εξέτασης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και οι επιμέρους ομάδες (ημέρα και ώρα) και  το συγκεκριμένο link, με το 
οποίο οι εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, 
ανακοινώνονται από τον Διδάσκοντα, στην ιστοσελίδα duth open e-class του 
μαθήματος https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME165 

Επιπλέον, η συμμετοχή των εξεταζόμενων στις προφορικές ηλεκτρονικές εξετάσεις 
του μαθήματος προϋποθέτει την αποδοχή και συναίνεσή τους στα ακόλουθα: 

1. Να έχουν εγκαταστήσει τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή σε χώρο 
απομονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον. 

2. Να διαθέτουν κάμερα, όχι ενσωματωμένη σε κάποιο υπολογιστή ή laptop, 
αλλά ελεύθερη (συνδεδεμένη με τον Η/Υ), για να μπορεί να μετακινείται  
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και να απεικονίζει τόσο την/τον εξεταζόμενη/εξεταζόμενο, όσο και τον 
περιβάλλοντα χώρο, κατά τις υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή.   

3. Να διαθέτουν ηχεία (για να ακούνε τον διδάσκοντα-εξεταστή) και 
μικρόφωνο (για να απαντούν στις ερωτήσεις). 

4. Να διαθέτουν σταθερή σύνδεση με το internet  για την αποφυγή διακοπών 
ή κακής ποιότητας επικοινωνίας. 

5. Να διαθέτουν προς επίδειξη την φοιτητική ή αστυνομική τους ταυτότητα. 

6. Να συνεργάζονται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης ανάλογα με τις 
υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή. 

7. Να έχουν μπροστά τους (επάνω σε έδρανο) μόνο λευκές κόλλες Α4 
(περίπου 10) καθώς και μπλε στυλό (όχι μαλακό μολύβι), για να 
σημειώνουν τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων ή ασκήσεων και να εκτελούν 
αντίστοιχες πράξεις-ασκήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα-
εξεταστή.  

8. Να έχουν απομακρύνει από το έδρανο και από τον περιβάλλοντα χώρο 
τους, βιβλία ή σημειώσεις ή βοηθήματα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν το αδιάβλητο της διαδικασίας εξέτασης. 

9. Να αποτελούν το μοναδικό άτομο στον χώρο στον οποίο θα έχουν 
εγκαταστήσει τον υπολογιστή, την κάμερα, το μικρόφωνο και τα 
ακουστικά, για την ηλεκτρονική εξέταση. Οποιαδήποτε παρουσία άλλου 
ατόμου, πέραν της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου, στον 
προαναφερόμενο χώρο εξέτασης,  επιφέρει τον μηδενισμό  της/του 
εξεταζόμενης/εξεταζόμενου. 

10. Δεν θα πρέπει να μαγνητοσκοπούν κανένα σημείο της εξέτασης. 

11. Απαγορεύεται η ύπαρξη και χρήση κινητών τηλεφώνων  καθώς και κάθε 
άλλου ηλεκτρονικού μέσου (πέραν του συνδεδεμένου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο οι εξεταζόμενοι θα 
παρευρίσκονται, είτε στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής είτε στην 
ηλεκτρονική αίθουσα της εξέτασης. 

12. Απαγορεύεται η επικοινωνία της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου  με 
οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα, πέραν των διδασκόντων-εξεταστών,  
μέσω του υπολογιστή ή μέσω άλλου προγράμματος  ή  ιστοσελίδας. 

13. Στην περίπτωση που θα υπάρξει διακοπή της σύνδεσης πέραν των πέντε 
(5) λεπτών η εξέταση ακυρώνεται.  

14. Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτασης κάθε φοιτήτριας/ φοιτητή, 
καθορίζεται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα στο e-class 
του μαθήματος 
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME165. Στην ίδια 
ανακοίνωση αναρτάται και το συγκεκριμένο link με το οποίο οι 
εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, την 
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα  
https://eclass.duth.gr/modules/document/index.php?course=TME165 . 

15. Στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής οι εξεταζόμενοι θα παρευρίσκονται 
σε αναμονή, για όση ώρα χρειαστεί (μέσα στα χρονικά πλαίσια του 
ωρολογίου προγράμματος της εξέτασης), έως ότου κληθούν από τον 
διδάσκοντα-εξεταστή προς εξέταση.  

16. Μετά το πέρας της εξέτασης οι εξεταζόμενοι αποχωρούν από την 
συγκεκριμένη συνεδρίαση και δεν παραμένουν στην (ηλεκτρονική) 
αίθουσα αναμονής .  

 
 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
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 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

Με τηλεφωνική επικοινωνία αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

387



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΗΥ 

Κωδικός Μαθήματος Α2Υ 

Διδάσκων: ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

skatsav@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Εξάμηνο:  1ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτές ασκήσεις μέσω SKYPE FOR BUSINESS & e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

09-07-2020 17:00-18:00 

Κάθε φοιτητής / φοιτήτρια πρέπει να απαντήσει σε δύο 
ασκήσεις, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου του. Υπάρχουν 
τρεις σειρές θεμάτων, και σε κάθε σειρά υπάρχουν δύο 
ασκήσεις. Κάθε άσκηση, σε κάθε σειρά, βαθμολογείται με 
πέντε (5) μονάδες. 

1. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ΜΕΣΩ 

SKYPE, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 16:40,  έχοντας άμεσα 

διαθέσιμη τη φοιτητική και την αστυνομική τους 

ταυτότητα. Η Σύνδεση θα παραμείνει ενεργή σε όλη τη 

διάρκεια της εξέτασης. Θα γίνει έλεγχος 

ταυτοπροσωπείας, τόσο στην αρχή όσο και κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης.  

2. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα συνδεθούν στο ακόλουθο 

link,  
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3. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ e-mail 

(&pme.duth.gr) 

4. Όσοι και όσες θα συμμετέχουν στην εξέταση: 

i. πρέπει να έχουν ελέγξει τη λειτουργικότητα της 

συσκευής ήχου και video που θα χρησιμοποιήσουν, 

και να έχουν ευχέρεια χρήσης 

ii. να είναι εξοικειωμένοι με τη φωτογράφηση (ή τη 

διαδικασία σάρωσης – scanning) των σελίδων και 

τη δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου, που θα 

περιλαμβάνει όλες τις σελίδες, σε μορφή .rar ή .zip. 

Η φωτογράφηση – σάρωση των σελίδων δεν θα 

πρέπει να δημιουργεί αρχεία υπερβολικού 

μεγέθους!!! (στα μεγάλα αρχεία θα υπάρξει 

καθυστέρηση στην υποβολή, και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!! ΜΗΝ 

ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ).  

iii. να υποβάλλουν το αρχείο των απαντήσεων μέσω 

του συστήματος open e-class, από όπου θα δοθούν 

και τα θέματα, ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ (upload) του 

αρχείου με τις απαντήσεις!!! 

iv. να υποβάλλουν μία κενή σελίδα με τον Α.Μ. και 

το ονοματεπώνυμό τους εφόσον αποχωρήσουν 

χωρίς να απαντήσουν στα θέματα. 

v. Εφόσον απαντήσουν χειρόγραφα θα πρέπει  

1. να χρησιμοποιήσουν στυλό με μεγάλο 

πάχος γραφής, ώστε το κείμενο να είναι 

ευανάγνωστο 

2. να γράφουν μόνον στη μία σελίδα κάθε 

φύλλου χαρτιού που θα χρησιμοποιήσουν 

3. σε κάθε σελίδα να υπάρχει ο Α.Μ. και το 

ονοματεπώνυμο 

4. να υπάρχει αρίθμηση των σελίδων 

vi. Εφόσον χρησιμοποιήσουν αρχεία πηγαίου κώδικα 

(.c, .cpp): 
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1. Θα πρέπει να αποστείλουν μόνον τα δύο 

αρχεία πηγαίου κώδικα, σε συμπιεσμένη 

μορφή ενός και μόνον αρχείου, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω και τις οδηγίες που 

ακολουθούν και αφορούν στην ονομασία 

του αρχείου υποβολής των απαντήσεων. 

2. Στην αρχή κάθε αρχείου πηγαίου κώδικα, 

υπό μορφή σχολίων, θα υπάρχει το 

ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου, 

ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος  

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 

Κωδικός Μαθήματος TME166 

Διδάσκων: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Με την υπηρεσία duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: sspart@pme.duth.gr 
,  ataoukts@pme.duth.gr  

Με την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης   duth open e-class (e-
learning platform) 

Με τηλεφωνική επικοινωνία: 2541079341, 2541079337 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Κασσιανή Σκουλαρίκη 

Εξάμηνο:  1o (χειμερινό) 

Επίπεδο σπουδών: (2) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  

Τρόποι εξέτασης: (3) 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (υπό την προϋπόθεση, 
ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας 
της εξέτασης). 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Τρόπος Εξέτασης  

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά, σε γκρουπ έως τριών ατόμων, σε 
ηλεκτρονική αίθουσα αντίστοιχη με αυτήν της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας, με την χρήση της υπηρεσίας duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 
πρόγραμμα (ημέρα και ώρα) της εξέτασης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και οι επιμέρους ομάδες (ημέρα και ώρα) και  το συγκεκριμένο link, με το 
οποίο οι εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, 
ανακοινώνονται από τον Διδάσκοντα, στην ιστοσελίδα duth open e-class του 
μαθήματος 

 https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME166 

Επιπλέον, η συμμετοχή των εξεταζόμενων στις προφορικές ηλεκτρονικές εξετάσεις 
του μαθήματος προϋποθέτει την αποδοχή και συναίνεσή τους στα ακόλουθα: 

1. Να έχουν εγκαταστήσει τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή σε χώρο 
απομονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον. 
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2. Να διαθέτουν κάμερα, όχι ενσωματωμένη σε κάποιο υπολογιστή ή 
laptop, αλλά ελεύθερη (συνδεδεμένη με τον Η/Υ), για να μπορεί να 
μετακινείται  και να απεικονίζει τόσο την/τον εξεταζόμενη/εξεταζόμενο, 
όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, κατά τις υποδείξεις του διδάσκοντα-
εξεταστή.   

3. Να διαθέτουν ηχεία (για να ακούνε τον διδάσκοντα-εξεταστή) και 
μικρόφωνο (για να απαντούν στις ερωτήσεις). 

4. Να διαθέτουν σταθερή σύνδεση με το internet  για την αποφυγή 
διακοπών ή κακής ποιότητας επικοινωνίας. 

5. Να διαθέτουν προς επίδειξη την φοιτητική ή αστυνομική τους ταυτότητα. 

6. Να συνεργάζονται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης ανάλογα με τις 
υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή. 

7. Να έχουν μπροστά τους (επάνω σε έδρανο) μόνο λευκές κόλλες Α4 
(περίπου 10) καθώς και μπλε στυλό (όχι μαλακό μολύβι), για να 
σημειώνουν τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων ή ασκήσεων και να εκτελούν 
αντίστοιχες πράξεις-ασκήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα-
εξεταστή.  

8. Να έχουν απομακρύνει από το έδρανο και από τον περιβάλλοντα χώρο 
τους, βιβλία ή σημειώσεις ή βοηθήματα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν το αδιάβλητο της διαδικασίας εξέτασης. 

9. Να αποτελούν το μοναδικό άτομο στον χώρο, στον οποίο θα έχουν 
εγκαταστήσει τον υπολογιστή, την κάμερα, το μικρόφωνο και τα 
ακουστικά, για την ηλεκτρονική εξέταση. Οποιαδήποτε παρουσία άλλου 
ατόμου, πέραν της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου, στον 
προαναφερόμενο χώρο εξέτασης,  επιφέρει τον μηδενισμό  της/του 
εξεταζόμενης/εξεταζόμενου. 

10. Δεν θα πρέπει να μαγνητοσκοπούν κανένα σημείο της εξέτασης. 

11. Απαγορεύεται η ύπαρξη και χρήση κινητών τηλεφώνων  καθώς και κάθε 
άλλου ηλεκτρονικού μέσου (πέραν του συνδεδεμένου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο οι εξεταζόμενοι θα 
παρευρίσκονται, είτε στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, είτε στην 
ηλεκτρονική αίθουσα της εξέτασης. 

12. Απαγορεύεται η επικοινωνία της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου  με 
οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα, πέραν των διδασκόντων-εξεταστών,  
μέσω του υπολογιστή ή μέσω άλλου προγράμματος  ή  ιστοσελίδας. 

13. Στην περίπτωση που θα υπάρξει διακοπή της σύνδεσης πέραν των πέντε 
(5) λεπτών η εξέταση ακυρώνεται.  

14. Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτασης κάθε φοιτήτριας/ φοιτητή, 
καθορίζεται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα στο e-class 
του μαθήματος 
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME166. Στην ίδια 
ανακοίνωση αναρτάται και το συγκεκριμένο link με το οποίο οι 
εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, την 
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα  
https://eclass.duth.gr/modules/document/index.php?course=TME166 . 

15. Στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής οι εξεταζόμενοι θα παρευρίσκονται 
σε αναμονή, για όση ώρα χρειαστεί (μέσα στα χρονικά πλαίσια του 
ωρολογίου προγράμματος της εξέτασης), έως ότου κληθούν από τον 
διδάσκοντα-εξεταστή προς εξέταση.  

16. Μετά το πέρας της εξέτασης οι εξεταζόμενοι αποχωρούν από την 
συγκεκριμένη συνεδρίαση και δεν παραμένουν στην (ηλεκτρονική) 
αίθουσα αναμονής .  

 
 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 
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(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης, που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων, ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές, που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους, 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων, ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων, να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων, ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων, να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞ’ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι 

(Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης) 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι 

Κωδικός Μαθήματος Β11ΑΥ 

Διδάσκων Μπότσαρης Ν. Παντελής 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

panmpots@pme.duth.gr, ckyritsi@pme.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: Κυρίτση Χάιδω 

Εξάμηνο: 1ο 

Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω Open eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 28-08-2020. Η εξέταση θα γίνει με 
χρονοπρογραμματισμό δηλ. με καθορισμένη ώρα 
έναρξης και λήξης ξεκινώντας στις 10.00 το πρωί. Η 
εξέταση θα έχει συνολική διάρκεια 60 λεπτά.  
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Open eclass 
και θα είναι γραπτή εξ’ αποστάσεως (εργασίες). Κάθε 
εξεταζόμενη/-ος  θα απαντά σε ένα συγκεκριμένο θέμα 
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ της/-ου. Για τον 
λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΕΣ/-ΟΙ οι χρήστες 
που εμφανίζονται στο μάθημα θα διαγραφούν και 
ΟΣΕΣ/-ΟΙ από εσάς επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
εξεταστική του Ιουνίου παρακαλούνται να 
ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΟΥΝ στο μάθημα μέσω eclass ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 
24/08/2020 διαφορετικά ΔΕΝ ΘΑ μπορέσουν να 
λάβουν μέρος στις εξετάσεις. Η εξέταση θα 
πραγματοποιηθεί με τις/-ους φοιτήτριες/-ες μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Σε ειδικές περιπτώσεις παραμένει στην διακριτική 
ευχέρεια του διδάσκοντα και η δυνατότητα 
πραγματοποίησης προφορικής εξέτασης σε συνδυασμό 
με την γραπτή εξέταση κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με 
την/-ον εξεταζόμενη/-ο. 
Αναλυτικές οδηγίες θα υπάρχουν στις επεξηγήσεις των 
γραπτών εξετάσεων. 
Καθ’ όλη την διάρκεια της εξ’ αποστάσεως γραπτής 
εξέτασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη η ταυτότητα σας 
καθώς και τα τεχνικά μέσα (κάμερα, μικρόφωνο) για την 
δυνατότητα ταυτοποίηση σας, μέσω του SKYPE FOR 
BUSINESS, αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  
λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εξέτασης. 
Προς ενημέρωσή σας, ο σύνδεσμος του Δ.Π.Θ.: 
http://duth.gr/Επικαιρότητα/ανακοίνωση-προς-τους-
διδάσκοντες-και-τους-εξεταζόμενους-φοιτητές-του-δπθ-
αναφορικά-με-την-διεξαγωγή-εξ-αποστάσεως-εξετάσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Συστήματα διοίκησης για μηχανικούς 

Κωδικός Μαθήματος Α7Υ 

Διδάσκων: Δημήτριος Χατζούδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Α. e-mail: 
dchatzoudes@yahoo.gr 
dchatzou@pme.duth.gr 
 

Β. Ημέρες και ώρες ηλεκτρονικού γραφείου (ισχύουν μέχρι 31 Αυγούστου, με 
εξαίρεση τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου): 
Τρίτη, 18:00 με 21:00 
Τετάρτη, 18:00 με 21:00 
Σύνδεσμος: https://rebrand.ly/Chatzoudes_Virtual_Office 

Επόπτες / 
Επιτηρητές: 

Πρόδρομος Χατζόγλου /  
Μαρία Τζάστα 

Εξάμηνο:  Χειμερινό Εξάμηνο (Υποχρεωτικό Μάθημα) 

Επίπεδο σπουδών: Μάθημα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: 

Προφορική εξέταση, με εξ αποστάσεως μεθόδους 

 Εξομοίωση της προφορικής εξέτασης με την αναμονή των φοιτητών έξω από το 
γραφείο του εξεταστή. 

 Συμμετοχή αποκλειστικά με τον Ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών, και 
έλεγχος ταυτοπροσωπίας με επίδειξη Αστυνομικής ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

 

Οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης: 
Η εξέταση θα είναι ατομική (κάθε φοιτητής θα εξετάζεται ξεχωριστά). 

 

(α)  Όλοι οι φοιτητές θα εισέλθουν στο χώρο της εξέτασης την ημερομηνία 
και ώρα που έχει ορισθεί (Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020, στις 9:00). 

(β)  Θα δοθούν σύντομες προφορικές οδηγίες (9:00 με 9:10) και, στη 
συνέχεια, όλοι οι φοιτητές θα αποχωρήσουν από την τηλεδιάσκεψη. 

(γ)  Μόλις αποχωρήσουν, οι φοιτητές θα προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά 
στην ίδια τηλεδιάσκεψη, αλλά αυτή τη φορά θα παραμείνουν στο χώρο 
αναμονής (δεν θα γίνει άμεσα αποδοχή της συμμετοχής τους). 

 
 
 

396



 

(δ)  Για την πραγματοποίηση της εξέτασης, θα γίνεται αποδοχή της εισόδου 
κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Οι υπόλοιποι φοιτητές θα βρίσκονται στο χώρο 
αναμονής και θα περιμένουν να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στο χώρο 
της εξέτασης. Επομένως, κάποιος φοιτητής θα εξετασθεί, για 
παράδειγμα, στις 9:10, ενώ κάποιος άλλος στις 11:40 (η επιλογή των 
φοιτητών θα γίνεται με τυχαίο τρόπο και όχι με αλφαβητική σειρά). 

Τρόπος εκφώνησης θεμάτων: 
Τα θέματα θα προβάλλονται στην επιφάνεια της τηλεδιάσκεψης 
(κοινή χρήση οθόνης). 

Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: Skype for Business / Skype Meetings 
(σύνδεση μόνο με Ιδρυματικό λογαριασμό). Η κάμερα θα παραμένει ανοιχτή 
σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: Υπολογιστής / 
κινητό τηλέφωνο, Σύνδεση στο διαδίκτυο (προτείνεται η ενσύρματη σύνδεση, 
αν είναι διαθέσιμη), Σύνδεση στο Skype for Business (Skype Meetings) με 
Ιδρυματικό λογαριασμό, Κάμερα, Μικρόφωνο. 

Υπερσύνδεσμος σύνδεσης με την εικονική αίθουσα: 
https://meet.lync.com/duth/dchatzou/YAYJ8D6X 

Ημερομηνίες και ώρες εξέτασης: 
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 (9:00 με 12:00) 

Χρονική διάρκεια της εξέτασης: 
15-20 λεπτά για κάθε φοιτητή 

Τρόπος βαθμολόγησης: 
Τέσσερις Ερωτήσεις / Ασκήσεις (με βαρύτητα 2,5 η κάθε μια). 

Συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: 
100% 

Τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της εξέτασης: 

 Κάθε φοιτητής θα εξετάζεται σε διαφορετικά θέματα. 

 Στην κάθε εξέταση, θα παρευρίσκεται και τρίτο άτομο (π.χ., μέλος ΔΕΠ ή 
υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος), ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
διασφάλιση της όλης διαδικασίας. 

 Η κάμερα του κάθε φοιτητή θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης. 

 Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε από τον Καθηγητή, ούτε από 
τους φοιτητές) η καταγραφή της αξιολόγησης, είτε με χρήση κάποιου 
λογισμικού, είτε με τρίτα μέσα. 

 

Είναι υποχρεωτική η επίδειξη Αστυνομικής ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο 
πλαίσιο της ταυτοπροσωπίας κατά τη διάρκεια της προφορικής αξιολόγησης. 

Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business / 
Skype Meetings και Ιδρυματικού λογαριασμού. 

Είναι υποχρεωτική η δυνατότητα ορθής χρήσης κάμερας και μικροφώνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Φυσική 

Κωδικός Μαθήματος Α9Υ 

Διδάσκων: Γεώργιος Γκαϊντατζής 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

geogai@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  1ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype for Business 
και με τη χρήση της πλατφόρμας e-class. Ο σύνδεσμος θα 
αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά σε 
αυτούς που έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει 
γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι 
φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης 
με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης θα γίνει 
επιλεκτική ταυτοποίηση με την επίδειξη της φοιτητικής 
ταυτότητας. Τα θέματα θα αναρτώνται στο ενεργό 
εργαλείο «Εργασίες» του e-class και είναι διαθέσιμα για 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Μέσα σε αυτό το 
διάστημα ο φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει χειρόγραφα 
σε λευκή κόλλα, να τη σκανάρει και να την ανεβάσει στο 
ενεργό εργαλείο «Εργασίες». Σε περίπτωση αδυναμίας 
ανάρτησης έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή της 
εκπρόθεσμης ανάρτησης ώστε να είναι δυνατή η 
καταγραφή του χρόνου της ανάρτησης των απαντήσεων. 
Επίσης, είναι δυνατή η αποστολή των απαντήσεων στο e-
mail του διδάσκοντα. 
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(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

399



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Πιθανότητες και Στατιστική 

Κωδικός Μαθήματος ΤΜΕ303 

Διδάσκων: Κοντάκος Σταύρος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

skontako@sw.duth.gr 

skon2915dt@gmail.com 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Β 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της πλατφόρμας e-class, 
και της πλατφόρμας skype for business.  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 
eclass, εφόσον προηγηθεί ταυτοποίηση των φοιτητών 
μέσω του SKYPE FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα 
αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά 
στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 
το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
Στη συνέχεια από το menu Εργασίες στο eclass οι φοιτητές 
θα πρέπει να κατεβάσουν τα θέματα των εξετάσεων, όταν 
αυτά ενεργοποιηθούν, και στη συνέχεια σε 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα να απαντήσουν και να 
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επισυνάψουν τις λύσεις με μορφή φωτογραφιών κάτω 
ακριβώς από τις αντίστοιχες εκφωνήσεις. Το τελικό αρχείο 
με τα θέματα και τις λύσεις θα πρέπει να υποβληθεί στο 
eclass από τους φοιτητές. 
 
Η συνολική καθαρή διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες, 
ενώ απαιτείται και περίπου μία ώρα για επίλυση τυχόν 
προβλημάτων που θα προκύψουν και για το ανέβασμα 
των αρχείων στο eclass. 
 

 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

402



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος  

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙI 

Κωδικός Μαθήματος ΤΜA225 

Διδάσκων: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Με την υπηρεσία duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: sspart@pme.duth.gr 
,  ataoukts@pme.duth.gr  

Με την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης   duth open e-class (e-
learning platform) 

Με τηλεφωνική επικοινωνία: 2541079341, 2541079337 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Κασσιανή Σκουλαρίκη 

Εξάμηνο:  2o (εαρινό) 

Επίπεδο σπουδών: (2) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  

Τρόποι εξέτασης: (3) 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (υπό την προϋπόθεση, 
ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας 
της εξέτασης). 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Τρόπος Εξέτασης  

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά, σε γκρουπ έως τριών ατόμων, σε 
ηλεκτρονική αίθουσα αντίστοιχη με αυτήν της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας, με την χρήση της υπηρεσίας duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 
πρόγραμμα (ημέρα και ώρα) της εξέτασης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και οι επιμέρους ομάδες (ημέρα και ώρα) και  το συγκεκριμένο link, με το 
οποίο οι εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, 
ανακοινώνονται από τον Διδάσκοντα, στην ιστοσελίδα duth open e-class του 
μαθήματος 

 https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMA225 

Επιπλέον, η συμμετοχή των εξεταζόμενων στις προφορικές ηλεκτρονικές εξετάσεις 
του μαθήματος προϋποθέτει την αποδοχή και συναίνεσή τους στα ακόλουθα: 

1. Να έχουν εγκαταστήσει τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή σε χώρο 
απομονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον. 
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2. Να διαθέτουν κάμερα, όχι ενσωματωμένη σε κάποιο υπολογιστή ή 
laptop, αλλά ελεύθερη (συνδεδεμένη με τον Η/Υ), για να μπορεί να 
μετακινείται  και να απεικονίζει τόσο την/τον εξεταζόμενη/εξεταζόμενο, 
όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, κατά τις υποδείξεις του διδάσκοντα-
εξεταστή.   

3. Να διαθέτουν ηχεία (για να ακούνε τον διδάσκοντα-εξεταστή) και 
μικρόφωνο (για να απαντούν στις ερωτήσεις). 

4. Να διαθέτουν σταθερή σύνδεση με το internet  για την αποφυγή 
διακοπών ή κακής ποιότητας επικοινωνίας. 

5. Να διαθέτουν προς επίδειξη την φοιτητική ή αστυνομική τους ταυτότητα. 

6. Να συνεργάζονται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης ανάλογα με τις 
υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή. 

7. Να έχουν μπροστά τους (επάνω σε έδρανο) μόνο λευκές κόλλες Α4 
(περίπου 10) καθώς και μπλε στυλό (όχι μαλακό μολύβι), για να 
σημειώνουν τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων ή ασκήσεων και να εκτελούν 
αντίστοιχες πράξεις-ασκήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα-
εξεταστή.  

8. Να έχουν απομακρύνει από το έδρανο και από τον περιβάλλοντα χώρο 
τους, βιβλία ή σημειώσεις ή βοηθήματα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν το αδιάβλητο της διαδικασίας εξέτασης. 

9. Να αποτελούν το μοναδικό άτομο στον χώρο, στον οποίο θα έχουν 
εγκαταστήσει τον υπολογιστή, την κάμερα, το μικρόφωνο και τα 
ακουστικά, για την ηλεκτρονική εξέταση. Οποιαδήποτε παρουσία άλλου 
ατόμου, πέραν της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου, στον 
προαναφερόμενο χώρο εξέτασης,  επιφέρει τον μηδενισμό  της/του 
εξεταζόμενης/εξεταζόμενου. 

10. Δεν θα πρέπει να μαγνητοσκοπούν κανένα σημείο της εξέτασης. 

11. Απαγορεύεται η ύπαρξη και χρήση κινητών τηλεφώνων  καθώς και κάθε 
άλλου ηλεκτρονικού μέσου (πέραν του συνδεδεμένου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο οι εξεταζόμενοι θα 
παρευρίσκονται, είτε στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, είτε στην 
ηλεκτρονική αίθουσα της εξέτασης. 

12. Απαγορεύεται η επικοινωνία της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου  με 
οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα, πέραν των διδασκόντων-εξεταστών,  
μέσω του υπολογιστή ή μέσω άλλου προγράμματος  ή  ιστοσελίδας. 

13. Στην περίπτωση που θα υπάρξει διακοπή της σύνδεσης πέραν των πέντε 
(5) λεπτών η εξέταση ακυρώνεται.  

14. Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτασης κάθε φοιτήτριας/ φοιτητή, 
καθορίζεται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα στο e-class 
του μαθήματος 
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMA225. Στην ίδια 
ανακοίνωση αναρτάται και το συγκεκριμένο link με το οποίο οι 
εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, την 
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα  
https://eclass.duth.gr/modules/document/index.php?course=TMA225 . 

15. Στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής οι εξεταζόμενοι θα παρευρίσκονται 
σε αναμονή, για όση ώρα χρειαστεί (μέσα στα χρονικά πλαίσια του 
ωρολογίου προγράμματος της εξέτασης), έως ότου κληθούν από τον 
διδάσκοντα-εξεταστή προς εξέταση.  

16. Μετά το πέρας της εξέτασης οι εξεταζόμενοι αποχωρούν από την 
συγκεκριμένη συνεδρίαση και δεν παραμένουν στην (ηλεκτρονική) 
αίθουσα αναμονής .  

 
 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 
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(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης, που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων, ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές, που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους, 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων, ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων, να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων, ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων, να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Κωδικός Μαθήματος Γ4Υ 

Διδάσκων: Επικ. Καθ. Ζήνων Βλαχοστέργιος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Email, τηλεφωνικά, Skype for business 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος ΜΠΔ 

Εξάμηνο:  2ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) - Γραπτή εξέταση με τη χρήση του eClass, σάρωση των γραπτών και 
ανέβασμά τους στην πλατφόρμα. 

- Προφορική εξέταση με τη χρήση του λογισμικού Skype for Business. 

- Συνδυασμός γραπτής και προφορικής εξέτασης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξέτασης 
διασφαλίζεται με ταυτοποίηση των φοιτητών με την ακαδημαϊκή 
τους ταυτότητα και τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού για 
τη σύνδεσή τους στις εφαρμογές. Επίσης, τα στοιχεία 
διασταυρώνονται από τον διδάσκων αλλά και από τον 
επόπτη/επιτηρητή. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

- Για την γραπτή εξέταση, δίνεται το κάθε θέμα ξεχωριστά (όχι όλα 
μαζί) και ανακοινώνεται στους φοιτητές ο χρόνος που θα έχουν στη 
διάθεσή τους για την επίλυσή του, τη σάρωση της λύσης και το 
ανέβασμα στο σύστημα eClass. Τα νούμερα που δίνονται στα 
προβλήματα είναι προσωπικά για κάθε φοιτητή και βασίζονται στο 
ΑΕΜ τους. Παράλληλα, οι φοιτητές είναι συνδεδεμένοι στο Skype For 
Business για επιτήρηση και απαραίτητες διευκρινήσεις. Εφόσον 
επιτρέπεται από τον αριθμό των φοιτητών, οι κάμερες και τα 
μικρόφωνα παραμένουν ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 
- Για την προφορική εξέταση, γίνονται ομάδες από 1 έως 3 άτομα 
(ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών) που ανακοινώνεται στους 
φοιτητές πριν την εξέταση. Γίνονται σε όλους οι ίδιες ερωτήσεις με 
δεδομένο χρόνο για τις απαντήσεις τους. Τα μικρόφωνα και οι 
κάμερες είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

406



- Σε περίπτωση συνδυασμένης εξέτασης, με εφαρμογή των 
παραπάνω μεθόδων, γίνεται διαπίστωση αν ο φοιτητής έγραψε ο 
ίδιος στο γραπτό κομμάτι. Η τελική βαθμολογία βασίζεται στο γραπτό 
που έχει ανέβει στο eClass και πιστοποιείται και διορθώνεται είτε 
θετικά είτε αρνητικά, αν κριθεί αναγκαίο, με τη βοήθεια της επίδοσης 
στα προφορικά. 
Σε όλες τις περιπτώσεις το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξέτασης 
διασφαλίζεται με ταυτοποίηση των φοιτητών με την ακαδημαϊκή 
τους ταυτότητα και τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού για 
τη σύνδεσή τους στις εφαρμογές. Επίσης, τα στοιχεία 
διασταυρώνονται από τον διδάσκων αλλά και από τον 
επόπτη/επιτηρητή.  

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ C++ 

Κωδικός Μαθήματος Β5Υ 

Διδάσκων: ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

skatsav@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Εξάμηνο:  2ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτές ασκήσεις μέσω SKYPE FOR BUSINESS & e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

23-06-2020 15:00 – 17:00 

Κάθε φοιτητής / φοιτήτρια θα πρέπει να απαντήσει σε 
δύο ασκήσεις, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του 
αριθμού μητρώου του. Υπάρχουν δύο τρεις σειρές 
ασκήσεων, με δύο ασκήσεις σε κάθε σειρά. Η 
βαθμολογία κάθε άσκησης, σε κάθε σειρά, είναι 5 
μονάδες. 

1. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ΜΕΣΩ 
SKYPE, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 14:40,  έχοντας άμεσα 
διαθέσιμη τη φοιτητική και την αστυνομική τους 
ταυτότητα. Η Σύνδεση θα παραμείνει ενεργή σε όλη 
τη διάρκεια της εξέτασης. Θα γίνει έλεγχος 
ταυτοπροσωπείας, τόσο στην αρχή όσο και κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης.  

2. Οι φοιτητές και φοιτήτριες με Αριθμό Μητρώου έως 
και 91999 θα συνδεθούν στο ακόλουθο link,  
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https://meet.lync.com/duth/skatsav/8OF4QM24 

3. Οι φοιτητές και φοιτήτριες με Αριθμό Μητρώου από 
92000 και μετά θα συνδεθούν στο ακόλουθο link,  

https://meet.lync.com/duth/skatsav/5NS6Y7GR 

4. Όσοι και όσες θα συμμετέχουν στην εξέταση: 

i. πρέπει να έχουν ελέγξει τη λειτουργικότητα της 
συσκευής ήχου και video που θα 
χρησιμοποιήσουν, και να έχουν ευχέρεια 
χρήσης 

ii. να είναι εξοικειωμένοι με τη φωτογράφηση (ή 
τη διαδικασία σάρωσης – scanning) των σελίδων 
και τη δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου, που 
θα περιλαμβάνει όλες τις σελίδες, σε μορφή .rar 
ή .zip. Η φωτογράφηση – σάρωση των σελίδων 
δεν θα πρέπει να δημιουργεί αρχεία 
υπερβολικού μεγέθους!!! (στα μεγάλα αρχεία 
θα υπάρξει δυσκολία υποβολής). 

iii. να υποβάλλουν το αρχείο των απαντήσεων 
μέσω του συστήματος open e-class, από όπου 
θα δοθούν και τα θέματα. 

iv. να υποβάλλουν μία κενή σελίδα με τον Α.Μ. και 
το ονοματεπώνυμό τους εφόσον αποχωρήσουν 
χωρίς να απαντήσουν στα θέματα. 

v. στο αρχείο των θεμάτων θα ζητηθεί η αποστολή 
του συμπιεσμένου αρχείου των απαντήσεων και 
σε έναν (εφεδρικό) λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μέσω του ιδρυματικού e-mail.  

vi. Εφόσον απαντήσουν χειρόγραφα θα πρέπει  

1. να χρησιμοποιήσουν στυλό με μεγάλο 
πάχος γραφής, ώστε το κείμενο να είναι 
ευανάγνωστο 

2. να γράφουν μόνον στη μία σελίδα κάθε 
φύλλου χαρτιού που θα 
χρησιμοποιήσουν 

3. σε κάθε σελίδα να υπάρχει ο Α.Μ. και το 
ονοματεπώνυμο 

4. να υπάρχει αρίθμηση των σελίδων 

vii. Εφόσον χρησιμοποιήσουν αρχεία πηγαίου 
κώδικα (.c, .cpp): 

1. Θα πρέπει να αποστείλουν μόνον τα 
αρχεία πηγαίου κώδικα, σε συμπιεσμένη 
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μορφή ενός και μόνον αρχείου, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

2. Στην αρχή κάθε αρχείου πηγαίου 
κώδικα, υπό μορφή σχολίων, θα υπάρχει 
το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός 
Μητρώου. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Μάθημα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Κωδικός Μαθήματος TME169 

Διδάσκων: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Με την υπηρεσία duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: sspart@pme.duth.gr 

Με την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης   duth open e-class (e-
learning platform) 

Με τηλεφωνική επικοινωνία: 2541079341 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αναστασία Ταουκτσόγλου 

Κασσιανή Σκουλαρίκη 

Εξάμηνο:  2o (εαρινό) 

Επίπεδο σπουδών: (2) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  

Τρόποι εξέτασης: (3) 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της 
εξέτασης). 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Τρόπος Εξέτασης  

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά, σε γκρουπ έως τριών ατόμων, σε 
ηλεκτρονική αίθουσα αντίστοιχη με αυτήν της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας, με την χρήση της υπηρεσίας duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 
πρόγραμμα (ημέρα και ώρα) της εξέτασης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και οι επιμέρους ομάδες (ημέρα και ώρα) και  το συγκεκριμένο link, με το 
οποίο οι εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, 
ανακοινώνονται από τον Διδάσκοντα, στην ιστοσελίδα duth open e-class του 
μαθήματος https://eclass.duth.gr/courses/TME169/ 

Επιπλέον, η συμμετοχή των εξεταζόμενων στις προφορικές ηλεκτρονικές εξετάσεις 
του μαθήματος προϋποθέτει την αποδοχή και συναίνεσή τους στα ακόλουθα: 

1. Να έχουν εγκαταστήσει τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή σε χώρο 
απομονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον. 

2. Να διαθέτουν κάμερα, όχι ενσωματωμένη σε κάποιο υπολογιστή ή laptop, 
αλλά ελεύθερη (συνδεδεμένη με τον Η/Υ), για να μπορεί να μετακινείται  
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και να απεικονίζει τόσο την/τον εξεταζόμενη/εξεταζόμενο, όσο και τον 
περιβάλλοντα χώρο, κατά τις υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή.   

3. Να διαθέτουν ηχεία (για να ακούνε τον διδάσκοντα-εξεταστή) και 
μικρόφωνο (για να απαντούν στις ερωτήσεις). 

4. Να διαθέτουν σταθερή σύνδεση με το internet  για την αποφυγή διακοπών 
ή κακής ποιότητας επικοινωνίας. 

5. Να διαθέτουν προς επίδειξη την φοιτητική ή αστυνομική τους ταυτότητα. 

6. Να συνεργάζονται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης ανάλογα με τις 
υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή. 

7. Να έχουν μπροστά τους (επάνω σε έδρανο) μόνο λευκές κόλλες Α4 
(περίπου 10) καθώς και μπλε στυλό (όχι μαλακό μολύβι), για να 
σημειώνουν τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων ή ασκήσεων και να εκτελούν 
αντίστοιχες πράξεις-ασκήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα-
εξεταστή.  

8. Να έχουν απομακρύνει από το έδρανο και από τον περιβάλλοντα χώρο 
τους, βιβλία ή σημειώσεις ή βοηθήματα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν το αδιάβλητο της διαδικασίας εξέτασης. 

9. Να αποτελούν το μοναδικό άτομο στον χώρο στον οποίο θα έχουν 
εγκαταστήσει τον υπολογιστή, την κάμερα, το μικρόφωνο και τα 
ακουστικά, για την ηλεκτρονική εξέταση. Οποιαδήποτε παρουσία άλλου 
ατόμου, πέραν της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου, στον 
προαναφερόμενο χώρο εξέτασης,  επιφέρει τον μηδενισμό  της/του 
εξεταζόμενης/εξεταζόμενου. 

10. Δεν θα πρέπει να μαγνητοσκοπούν κανένα σημείο της εξέτασης. 

11. Απαγορεύεται η ύπαρξη και χρήση κινητών τηλεφώνων  καθώς και κάθε 
άλλου ηλεκτρονικού μέσου (πέραν του συνδεδεμένου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο οι εξεταζόμενοι θα 
παρευρίσκονται, είτε στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής είτε στην 
ηλεκτρονική αίθουσα της εξέτασης. 

12. Απαγορεύεται η επικοινωνία της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου  με 
οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα, πέραν των διδασκόντων-εξεταστών,  
μέσω του υπολογιστή ή μέσω άλλου προγράμματος  ή  ιστοσελίδας. 

13. Στην περίπτωση που θα υπάρξει διακοπή της σύνδεσης πέραν των πέντε 
(5) λεπτών η εξέταση ακυρώνεται.  

14. Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτασης κάθε φοιτήτριας/ φοιτητή, 
καθορίζεται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα στο e-class 
του μαθήματος. Στην ίδια ανακοίνωση αναρτάται και το συγκεκριμένο link 
με το οποίο οι εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα 
αναμονής, την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα  
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME169. 

15. Στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής οι εξεταζόμενοι θα παρευρίσκονται 
σε αναμονή, για όση ώρα χρειαστεί (μέσα στα χρονικά πλαίσια του 
ωρολογίου προγράμματος της εξέτασης), έως ότου κληθούν από τον 
διδάσκοντα-εξεταστή προς εξέταση.  

16. Μετά το πέρας της εξέτασης οι εξεταζόμενοι αποχωρούν από την 
συγκεκριμένη συνεδρίαση και δεν παραμένουν στην (ηλεκτρονική) 
αίθουσα αναμονής .  

 
 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
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 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

Με τηλεφωνική επικοινωνία αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

413



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Ερευνητική μεθοδολογία 

Κωδικός Μαθήματος Β12Υ 

Διδάσκων: Πρόδρομος Χατζόγλου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Α. e-mail: 
Πρόδρομος Χατζόγλου:  pchatzog@pme.duth.gr 
Δημήτριος Χατζούδης:  dchatzou@pme.duth.gr 
 

Β1. Πρόδρομος Χατζόγλου: Ημέρες & ώρες ηλεκτρονικού γραφείου (ισχύουν 
μέχρι 31 Αυγούστου, με εξαίρεση τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου): 
Τρίτη, 13:00 με 15:00 
Τετάρτη, 13:00 με 15:00 
Σύνδεσμος: https://meet.lync.com/duth/pchatzog/FOUAX3R1 
 

Β2. Δημήτριος Χατζούδης: Ημέρες & ώρες ηλεκτρονικού γραφείου (ισχύουν 
μέχρι 31 Αυγούστου, με εξαίρεση τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου): 
Τρίτη, 18:00 με 21:00 
Τετάρτη, 18:00 με 21:00 
Σύνδεσμος: https://rebrand.ly/Chatzoudes_Virtual_Office 

Επόπτες / 
Επιτηρητές: 

Δημήτριος Χατζούδης /  
Δέσποινα Ιωακειμίδου, Μαρία Τζάστα 

Εξάμηνο:  Εαρινό Εξάμηνο (Μάθημα Υποχρεωτικό) 

Επίπεδο σπουδών: Μάθημα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: 

Γραπτή εξέταση, με εξ αποστάσεως μεθόδους (eclass & Skype for Business) 

 Εξομοίωση πραγματικής γραπτής εξέτασης, με θέματα που θα «μοιραστούν» 
κατά την έναρξη της εξέτασης - και όχι νωρίτερα. 

 Εξομοίωση πραγματικής γραπτής εξέτασης, με χρονικό περιορισμό και μη 
αποδοχής εκπρόθεσμων απαντήσεων. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

 

Οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης: 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση δύο εργαλείων: 
(1) Skype for Business, (2) open eClass. 
 

(α) Όλοι οι φοιτητές θα εισέλθουν στο χώρο της τηλεδιάσκεψης (με τη χρήση 
του Skype for Business) την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί η 
εξέταση του μαθήματος (Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020, στις 8:00). 
Στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη θα παραμείνουν μέχρι και το τέλος της 

414



εξέτασης. 

(β) Θα δοθούν σύντομες προφορικές οδηγίες από τον διδάσκοντα καθηγητή 
(8:00 με 8:10), αναφορικά με την εξέταση του θεωρητικού μέρους του 
μαθήματος. 

(γ) Στη συνέχεια (8:15), θα πραγματοποιηθεί η εξέταση στο θεωρητικό μέρος 
του μαθήματος. Τα «θέματα» θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στο e-Class. 
Θα δοθεί συγκεκριμένος χρόνος στους φοιτητές (8:15 μέχρι 8:55), 
προκειμένου να τα απαντήσουν και να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους. 

(δ) Μετά την ολοκλήρωση και υποβολή των απαντήσεων στο θεωρητικό 
μέρος του μαθήματος, θα δοθούν νέες σύντομες προφορικές οδηγίες 
από τον διδάσκοντα καθηγητή (9:00 με 9:10), αναφορικά με την εξέταση 
του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. 

(ε) Στη συνέχεια (9:15), θα πραγματοποιηθεί η εξέταση στο εργαστηριακό 
μέρος του μαθήματος. Τα «θέματα» θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στο e-
Class. Θα δοθεί συγκεκριμένος χρόνος στους φοιτητές (9:15 μέχρι 9:55), 
προκειμένου να τα απαντήσουν και να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους. 

Οδηγίες χορήγησης των θεμάτων: Όπως προαναφέρθηκε, τα θέματα θα 
χορηγηθούν μέσω της εφαρμογής open eClass, έπειτα από προφορικές 
οδηγίες που θα δοθούν μέσω της τηλεδιάσκεψης (Skype for Business).  

Τρόπος υποβολής των απαντήσεων: Τα θέματα θα απαντηθούν και θα 
υποβληθούν με τη χρήση της εφαρμογής open eClass. 

Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: Skype for Business & Open eClass 
(σύνδεση μόνο με Ιδρυματικό λογαριασμό). 

Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: Υπολογιστής, 
Σύνδεση στο διαδίκτυο (προτείνεται η ενσύρματη σύνδεση, αν είναι 
διαθέσιμη), Σύνδεση στο Skype for Business με Ιδρυματικό λογαριασμό, 
Σύνδεση στο open eClass με Ιδρυματικό λογαριασμό, Κάμερα, Μικρόφωνο. 

Υπερσύνδεσμος σύνδεσης με την εικονική αίθουσα: 
https://meet.lync.com/duth/dchatzou/K20513YH 

Ημερομηνία και ώρες εξέτασης: 
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 (8:00 με 11:00) 

Χρονική διάρκεια της εξέτασης: 
Θεωρία: 60 λεπτά. 
Εργαστήριο SPSS: 60 λεπτά. 

Τρόπος βαθμολόγησης: 
Θεωρία (50% επί του βαθμού της εξ’ αποστάσεως εξέτασης): 
Ασκήσεις (Πολλαπλής επιλογής - Μοναδικής Απάντησης, Σωστό - Λάθος, 
Συμπλήρωση Κενών, Ταίριασμα, Ελεύθερου Κειμένου). 
Εργαστήριο SPSS (50% επί του βαθμού της εξ’ αποστάσεως εξέτασης): 
Ασκήσεις (Πολλαπλής επιλογής - Μοναδικής Απάντησης, Σωστό - Λάθος, 
Συμπλήρωση Κενών, Ταίριασμα, Ελεύθερου Κειμένου). 

Συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: 
50% 
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Τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της εξέτασης: 

 Θα υπάρχουν διαφορετικές σειρές θεμάτων, οι οποίες θα δοθούν σε 
διαφορετικές ομάδες φοιτητών. Τα μέλη της κάθε ομάδας θα «βλέπουν» 
τις ερωτήσεις σε διαφορετική σειρά, ενώ σε διαφορετική σειρά θα 
βρίσκονται και οι εναλλακτικές επιλογές στα θέματα πολλαπλής επιλογής. 

 Η κάμερα του κάθε φοιτητή θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης. 

 Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε από τον Καθηγητή, ούτε από 
τους φοιτητές) η καταγραφή της αξιολόγησης, είτε με χρήση κάποιου 
λογισμικού, είτε με τρίτα μέσα. 

 

Είναι υποχρεωτική η επίδειξη Αστυνομικής ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο 
πλαίσιο της ταυτοπροσωπίας κατά τη διάρκεια της εξέτασης (αν κάτι τέτοιο 
ζητηθεί από τον εξεταστή). 

Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business 
και Ιδρυματικού λογαριασμού. Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στο open 
eClass μέσω Ιδρυματικού λογαριασμού. 

Είναι υποχρεωτική η δυνατότητα ορθής χρήσης κάμερας και μικροφώνου. 

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρμα open eClass, 
πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. 

 

 

Φοιτητές που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (σύμφωνα με τη δική τους 

δήλωση) και ημερομηνία εξέτασης τους: 

ΑΕΜ: Ημερομηνία εξέτασης: Ώρα εξέτασης: 

 

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 

8:00 με 11:00 
 
 
Προσοχή: Η εξέταση ξεκινάει στις 8:00 
για όλους τους συμμετέχοντες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι 

Κωδικός Μαθήματος Γ3Υ 

Διδάσκων: ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

skatsav@pme.duth.gr 

jsiou@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Εξάμηνο:  3ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτές ασκήσεις μέσω SKYPE FOR BUSINESS & e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09-09-2020 , ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 17:00-19:00 

Κάθε φοιτητής / φοιτήτρια θα πρέπει να απαντήσει σε 
μια σύνθετη άσκηση 8 υποερωτήσεων. Υπάρχουν 5 
σειρές θεμάτων για άρτιους και περιττούς αριθμούς 
μητρώου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού 
μητρώου των εξεταζομένων Η βαθμολογία της άσκησης 
είναι 100. 

Οι απαντήσεις στα θέματα θα δοθούν με χειρόγραφη 
λύση σε χαρτί Α4. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΥΛΟ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ. Σε κάθε μία από τις σελίδες θα 
πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου και το 
ονοματεπώνυμό σας. Η κάθε σελίδα θα πρέπει να 
αποθηκευτεί ως φωτογραφία (jpg, jpeg) μέσω scanning, 
πριν ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ μέσω του eclass & ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ μέσω 
email, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Όλες οι 
φωτογραφίες θα αποσταλούν ως ένα ενιαίο αρχείο σε 
συμπιεσμένη μορφή .zip ή .rar. Η υποβολή μπορεί να 
γίνει και σε μορφή ενός αρχείου .pdf. Το αρχείο θα έχει 
ως όνομα τον αριθμό μητρώου & τα αρχικά του 
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ονοματεπωνύμου σας με κεφαλαίους λατινικούς 
χαρακτήρες. 

Αν αποχωρήσετε χωρίς να απαντήσετε στα θέματα 
πρέπει να υποβάλλετε μία κενή σελίδα με το 
ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου σας !!!!! 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΠΔ 

Μάθημα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος Θ02 

Διδάσκων: Σωτήριος ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

spapant@pme.duth.gr 

6974-697932 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  3 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή και προφορική εξέταση εξ αποστάσεως  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Ακολουθεί 

 

Γραπτή εξέταση 

1. Οδηγίες πραγματοποίησης της γραπτής εξέτασης:  

> ΣΥΝΔΕΣΗ. Θα συνδεθείτε μέσω της εφαρμογής MS teams σε ομάδες 9 ατόμων. 

> ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ. Πρέπει στην κάμερα να εμφανίζονται η επιφάνεια εργασίας, το 
γραπτό σας και τα 2 χέρια σας. 

> Θεωρείστε ότι στην οθόνη του εξεταστή θα εμφανίζεστε σε μορφή landscape (πλάγια). 

> ΘΕΜΑΤΑ. Τα θέματα θα σας εκφωνηθούν από τον καθηγητή. 

> ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Θα έχετε 16 λεπτά να απαντήσετε, 8 για κάθε ερώτηση. 

> ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Μετά το τέλος κάθε ερώτησης πρέπει να τραβήξετε μια γραμμή 
ακριβώς κάτω από την τελευταία γραμμή της απάντησής σας στην ερώτηση αυτή. 

> ΛΗΨΗ SCREENSHOT. Μετά το τέλος του χρόνου των απαντήσεων θα πρέπει να 
τοποθετήσετε το γραπτό σας πλάγια ώστε να ληφθεί screenshot. 

> ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αφού αποσυνδεθείτε, θα έχετε 10 λεπτά για να στείλετε 
φωτογραφία του γραπτού σας σε email . 

2. Τρόπος εκφώνησης θεμάτων: Τα θέματα θα σας εκφωνηθούν από τον καθηγητή 

3. Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: MS teams, εφαρμογή απoστολής φωτογραφιών σε 
email 
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4. Απαραίτητα τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 
επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας): Μικρόφωνο, 
κάμερα, σύνδεση με το διαδίκτυο, φωτογραφική μηχανή ή σκάνερ 

5. Οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 
αποστολής του υπερσυνδέσμου: Θα ανακοινωθεί στο eClass 

6. Οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης): Θα σας 
σταλεί email 

7. Η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη): 30 λεπτά (16 λεπτά για να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις) 

8. Ο τρόπος βαθμολόγησης: 2 ερωτήσεις, 5 βαθμοί/ερώτηση 

9. Η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: Η γραπτή εξέταση δεν συμμετέχει στον 
τελικό βαθμό αλλά η επιτυχής ολοκλήρωσή της είναι προϋπόθεση για να συμμετάσχει 
κάποιος στην προφορική εξέταση 

10. Οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης: 
προφορική εξέταση 

Προφορική εξέταση 

1. Οδηγίες πραγματοποίησης της γραπτής εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων): Κάθε ένας 
εξετάζεται ατομικά 

> Δικαίωμα συμμετοχής θα έχετε μόνο αν περάσετε τη γραπτή εξέταση 

2. Τρόπος εκφώνησης θεμάτων: Τα θέματα θα εκφωνηθούν από τον καθηγητή. 

3. Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: Skype for business 

4. Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 
επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας): Σύνδεση με το 
διαδίκτυο, κάμερα 

5. Οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 
αποστολής του υπερσυνδέσμου: Θα ανακοινωθεί στο eClass 

6. Οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης): Θα 
ανακοινωθούν ώρες εξέτασης και θα μπορείτε να επιλέξετε 

7. Η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη): 20 λεπτά 

8. Ο τρόπος βαθμολόγησης: 2 ερωτήσεις, 5 βαθμοί/ερώτηση 

9. Η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: 100% (όσοι συμμετείχαν στις ερωτήσεις 
στο τέλος των παραδόσεων θα βαθμολογηθούν και σε αυτές) 

10. Οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης: 
προφορική εξέταση 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 
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χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος ΣΤ9Υ 

Διδάσκων: Επικ. Καθ. Ζήνων Βλαχοστέργιος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Email, τηλεφωνικά, Skype for business 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος ΜΠΔ 

Εξάμηνο:  3ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) - Γραπτή εξέταση με τη χρήση του eClass, σάρωση των γραπτών και 
ανέβασμά τους στην πλατφόρμα. 

- Προφορική εξέταση με τη χρήση του λογισμικού Skype for Business. 

- Συνδυασμός γραπτής και προφορικής εξέτασης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξέτασης 
διασφαλίζεται με ταυτοποίηση των φοιτητών με την ακαδημαϊκή 
τους ταυτότητα και τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού για 
τη σύνδεσή τους στις εφαρμογές. Επίσης, τα στοιχεία 
διασταυρώνονται από τον διδάσκων αλλά και από τον 
επόπτη/επιτηρητή. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

- Για την γραπτή εξέταση, δίνεται το κάθε θέμα ξεχωριστά (όχι όλα 
μαζί) και ανακοινώνεται στους φοιτητές ο χρόνος που θα έχουν στη 
διάθεσή τους για την επίλυσή του, τη σάρωση της λύσης και το 
ανέβασμα στο σύστημα eClass. Τα νούμερα που δίνονται στα 
προβλήματα είναι προσωπικά για κάθε φοιτητή και βασίζονται στο 
ΑΕΜ τους. Παράλληλα, οι φοιτητές είναι συνδεδεμένοι στο Skype For 
Business για επιτήρηση και απαραίτητες διευκρινήσεις. Εφόσον 
επιτρέπεται από τον αριθμό των φοιτητών, οι κάμερες και τα 
μικρόφωνα παραμένουν ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 
- Για την προφορική εξέταση, γίνονται ομάδες από 1 έως 3 άτομα 
(ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών) που ανακοινώνεται στους 
φοιτητές πριν την εξέταση. Γίνονται σε όλους οι ίδιες ερωτήσεις με 
δεδομένο χρόνο για τις απαντήσεις τους. Τα μικρόφωνα και οι 
κάμερες είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
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- Σε περίπτωση συνδυασμένης εξέτασης, με εφαρμογή των 
παραπάνω μεθόδων, γίνεται διαπίστωση αν ο φοιτητής έγραψε ο 
ίδιος στο γραπτό κομμάτι. Η τελική βαθμολογία βασίζεται στο γραπτό 
που έχει ανέβει στο eClass και πιστοποιείται και διορθώνεται είτε 
θετικά είτε αρνητικά, αν κριθεί αναγκαίο, με τη βοήθεια της επίδοσης 
στα προφορικά. 
Σε όλες τις περιπτώσεις το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξέτασης 
διασφαλίζεται με ταυτοποίηση των φοιτητών με την ακαδημαϊκή 
τους ταυτότητα και τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού για 
τη σύνδεσή τους στις εφαρμογές. Επίσης, τα στοιχεία 
διασταυρώνονται από τον διδάσκων αλλά και από τον 
επόπτη/επιτηρητή.  

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΣΤΑΤΙΚΗ 

Κωδικός Μαθήματος Γ5Υ 

Διδάσκων: ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

skatsav@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Εξάμηνο:  3ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτές ασκήσεις μέσω SKYPE FOR BUSINESS & e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

18-06-2020 17:00-19:00 

Κάθε φοιτητής / φοιτήτρια θα πρέπει να απαντήσει σε 
τρεις ασκήσεις, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του 
αριθμού μητρώου του. Υπάρχουν δύο σειρές θεμάτων 
για άρτιους και περιττούς αριθμούς μητρώου. Η 
βαθμολογία των ασκήσεων είναι κατά σειρά 5, 2.5 και 
2.5. 

Οι απαντήσεις στα θέματα θα δοθούν με χειρόγραφη 
λύση σε χαρτί Α4. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΥΛΟ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΦΗΣ. Σε κάθε μία από τις σελίδες θα 
πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου και το 
ονοματεπώνυμό σας. Η κάθε σελίδα θα πρέπει να 
αποθηκευτεί ως φωτογραφία (jpg, jpeg) μέσω scanning, 
πριν ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ μέσω του eclass & ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ μέσω 
email, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Όλες οι 
φωτογραφίες θα αποσταλούν ως ένα ενιαίο αρχείο σε 
συμπιεσμένη μορφή .zip ή .rar. Η υποβολή μπορεί να 
γίνει και σε μορφή ενός αρχείου .pdf. Το αρχείο θα έχει 
ως όνομα τον αριθμό μητρώου & τα αρχικά του 
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ονοματεπωνύμου σας με κεφαλαίους λατινικούς 
χαρακτήρες. 

Αν αποχωρήσετε χωρίς να απαντήσετε στα θέματα 
πρέπει να υποβάλλετε μία κενή σελίδα με το 
ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου σας !!!!! 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Μάρκετινγκ 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Ζ06 

Διδάσκων: Φωτιάδης Θωμάς 

Τρόπος 
επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

Email: dr.fotiadis.thomas@gmail.com 

Τηλ.: 5050364496  

Επόπτες/Επιτη
ρητές: (1) 

Κοκμοτός Ευθύμιος 

Εξάμηνο:  3ο 

Επίπεδο 
σπουδών: (2) 

ΠΠΣ 

Τρόποι 
εξέτασης: (3) 

Γραπτή, εξ’ αποστάσεως εξέταση 

Οδηγίες 
υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Οδηγίες 

(1)  Η εξ΄αποστάσεως εξέταση με ανοικτά βιβλία, αποτελείται από 3 

ερωτήματα με διαφορετική βαρύτητα  το καθένα  (συνολικά 100 

μονάδες), και συνολικά η εξέταση έχει  βαρύτητα 100% επί του τελικού 

βαθμού με τον οποίο θα αξιολογηθείτε στο μάθημα. 

(2)  Απαντήστε άμεσα και με σαφήνεια όλα τα ερωτήματα. Εξηγήστε 

προσεκτικά τις απαντήσεις που θα δώσετε. Τυχόν περιστατικά 

λογοκλοπής (τα οποία εντοπίζονται εύκολα μέσω λογισμικού 

εντοπισμού πιθανής λογοκλοπής) θα τιμωρούνται βάσει του 

κανονισμού του Πανεπιστημίου. 

(3)  Η κάθε απάντηση θα βαθμολογηθεί με βάση την ακρίβειά της, το 

πόσο ολοκληρωμένη είναι, καθώς και την ποιότητα παρουσίασής 

της.  Η βαρύτητα της κάθε ερώτησης στον τελικό βαθμό της εργασίας, 

αναγράφεται στο τέλος της κάθε ερώτησης. Απαντήστε ευθέως και με 

σαφήνεια τα ερωτήματα. Εξηγήστε/ στοιχειοθετήστε και τεκμηριώσατε 

προσεκτικά τις απαντήσεις που θα δώσετε. 

Τονίζεται ότι: 
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Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εμπεριστατωμένη και αποτελεσματική 

χρήση του εύρους της αντίστοιχης ύλης του ορθού/ενδεδειγμένου 

θεωρητικού πλαισίου με την προσαρμοσμένη εφαρμογή του στο 

εκάστοτε ζητούμενο-ερωτήματα της εργασίας. Μπορείτε να 

αιτιολογήστε και τεκμηριώστε κάθε απάντησή σας χρησιμοποιώντας 

διαγράμματα, σχήματα και πίνακες εάν το κρίνετε απαραίτητο. 

Χρησιμοποιείστε δομημένο λόγο και κάνετε δόκιμη χρήση του 

ορθού/ενδεδειγμένου θεωρητικού υπόβαθρου (εμπεριστατωμένα – όχι 

με στείρα παράθεσή του), αποφεύγοντας τις γενικότητες. 

Μπορείτε να συμβουλευτείτε βιβλία, σημειώσεις και διαδικτυακές 

πηγές κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αλλά οι απαντήσεις σας πρέπει να 

είναι προϊόν δικού σας πνευματικού μόχθου και αποτέλεσμα 

αποκλειστικά δικής σας εργασίας. 

Δεν επιτρέπεται να ζητήσετε ή να λάβετε βοήθεια από άλλους, ούτε να 

παράσχετε βοήθεια σε άλλους, σε θέματα σχετικά με την εξέταση. 

Παραδείγματα πράξεων που συνιστούν παραβίαση της ακαδημαϊκής 

εντιμότητας είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αντιγραφή ή 

παράφραση περιεχομένου από βιβλιογραφικές πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών πηγών, η συζήτηση των θεμάτων 

με άλλους φοιτητές, και η αναζήτηση βοήθειας επί συγκεκριμένων 

ερωτήσεων σε διαδικτυακά φόρα, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών δικτύων. Όλα τα εξεταστικά δοκίμια θα ελεγχθούν ως προς 

την πρωτοτυπία τους με τους ίδιους μηχανισμούς και εργαλεία 

λογισμικού που χρησιμοποιεί το ΔΠΘ για τον έλεγχο των εργασιών των 

φοιτητών. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της ακαδημαϊκής 

εντιμότητας ή λογοκλοπή θα εφαρμόζονται οι Κανονισμοί του ΔΠΘ. 

 
Ο διδάσκων, έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει την εξέταση σε όσους 

φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Εάν φοιτητής συμμετάσχει 

στην εξέταση, ενώ δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, η εξέταση 

θεωρείται ως μη γενόμενη και το γραπτό του δεν βαθμολογείται. 

 
Προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των εξεταζόμενων, κάθε φοιτητής 

καλείται να καταθέσει το αρχείο του μέσα από τη διαδικασία που 

προβλέπεται για την παράδοση εργασιών με χρήση της πλατφόρμας του 

e- Class. Προφανώς για να μπορεί κάποιος να παραδώσει, θα πρέπει να 

έχει δηλώσει το μάθημα τόσο στη γραμματεία, όσο και στην πλατφόρμα 

και άρα η κατάθεση του αρχείου γίνεται αποκλειστικά με χρήση του 

ακαδημαϊκού λογαριασμού στην πλατφόρμα. Οποιοσδήποτε τρόπος και 

συνθήκες για να παραδώσει κάποιος το αρχείο του πέρα από τα όσα 

ρυθμίζει η προβλεπόμενη διαδικασία, δε θα γίνονται αποδεκτά. 
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 (4)  Το γραπτό κείμενο θα αναρτηθεί σε μορφή Word, .doc ή .docx. 

Χρησιμοποιήστε διάστιχο διπλού διαστήματος και μέγεθος γραμμάτων 

12 points σε γραμματοσειρά Arial. 

Κάθε φοιτητής που ολοκληρώνει το δοκίμιό του, το αναρτά στο χώρο 

υποβολής της Τελικής Εξέτασης του eClass. Το όνομα του αρχείου με το 

δοκίμιο πρέπει να έχει τη μορφή: 

«Ονοματεπώνυμο_Αριθμός_φοιτητικής_ταυτότητας_Κωδικός_ΜΑΘΗ

ΜΑΤΟΣ_Ημερομηνία_Δοκίμιο» με λατινικούς χαρακτήρες. 

Για παράδειγμα, το δοκίμιο του φοιτητή ΤΑΔΕ ΤΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με αριθμό 

φοιτητικής ταυτότητας 000001000001, στην εξέταση του Μάρκετινγκ 

την ΧΧη ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 θα πρέπει να περιέχεται σε αρχείο με όνομα: 

«ΤΑΔΕ_ΤΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_000001000001_κωδικός_μαθήματος_στο_eclass

_ΧΧ_ΙΟΥΝΙΟΥ_2020_Dokimio». 

(5)  Η εργασία σας θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσα σε 
αποκλειστικό χρονικό διάστημα 90 λεπτών από την στιγμή ανάρτησης/ 
ανακοίνωσης των θεμάτων. Τυχόν καθυστέρηση στην υποβολή της, 
συνεπάγεται μη βαθμολόγησή της. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Μάθημα: ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

Κωδικός Μαθήματος TME244 

Διδάσκων: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Με την υπηρεσία duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: sspart@pme.duth.gr 

Με την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης   duth open e-class (e-
learning platform) 

Με τηλεφωνική επικοινωνία: 2541079341 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αναστασία Ταουκτσόγλου 

Κασσιανή Σκουλαρίκη 

Εξάμηνο:  4o (εαρινό) 

Επίπεδο σπουδών: (2) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  

Τρόποι εξέτασης: (3) 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της 
εξέτασης). 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Τρόπος Εξέτασης  

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά, σε γκρουπ έως τριών ατόμων, σε 
ηλεκτρονική αίθουσα αντίστοιχη με αυτήν της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας, με την χρήση της υπηρεσίας duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 
πρόγραμμα (ημέρα και ώρα) της εξέτασης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και οι επιμέρους ομάδες (ημέρα και ώρα) και  το συγκεκριμένο link, με το 
οποίο οι εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, 
ανακοινώνονται από τον Διδάσκοντα, στην ιστοσελίδα duth open e-class του 
μαθήματος https://eclass.duth.gr/courses/TME244/ 

Επιπλέον, η συμμετοχή των εξεταζόμενων στις προφορικές ηλεκτρονικές εξετάσεις 
του μαθήματος προϋποθέτει την αποδοχή και συναίνεσή τους στα ακόλουθα: 

1. Να έχουν εγκαταστήσει τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή σε χώρο 
απομονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον. 

2. Να διαθέτουν κάμερα, όχι ενσωματωμένη σε κάποιο υπολογιστή ή laptop, 
αλλά ελεύθερη (συνδεδεμένη με τον Η/Υ), για να μπορεί να μετακινείται  
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και να απεικονίζει τόσο την/τον εξεταζόμενη/εξεταζόμενο, όσο και τον 
περιβάλλοντα χώρο, κατά τις υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή.   

3. Να διαθέτουν ηχεία (για να ακούνε τον διδάσκοντα-εξεταστή) και 
μικρόφωνο (για να απαντούν στις ερωτήσεις). 

4. Να διαθέτουν σταθερή σύνδεση με το internet  για την αποφυγή διακοπών 
ή κακής ποιότητας επικοινωνίας. 

5. Να διαθέτουν προς επίδειξη την φοιτητική ή αστυνομική τους ταυτότητα. 

6. Να συνεργάζονται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης ανάλογα με τις 
υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή. 

7. Να έχουν μπροστά τους (επάνω σε έδρανο) μόνο λευκές κόλλες Α4 
(περίπου 10) καθώς και μπλε στυλό (όχι μαλακό μολύβι), για να 
σημειώνουν τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων ή ασκήσεων και να εκτελούν 
αντίστοιχες πράξεις-ασκήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα-
εξεταστή.  

8. Να έχουν απομακρύνει από το έδρανο και από τον περιβάλλοντα χώρο 
τους, βιβλία ή σημειώσεις ή βοηθήματα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν το αδιάβλητο της διαδικασίας εξέτασης. 

9. Να αποτελούν το μοναδικό άτομο στον χώρο στον οποίο θα έχουν 
εγκαταστήσει τον υπολογιστή, την κάμερα, το μικρόφωνο και τα 
ακουστικά, για την ηλεκτρονική εξέταση. Οποιαδήποτε παρουσία άλλου 
ατόμου, πέραν της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου, στον 
προαναφερόμενο χώρο εξέτασης,  επιφέρει τον μηδενισμό  της/του 
εξεταζόμενης/εξεταζόμενου. 

10. Δεν θα πρέπει να μαγνητοσκοπούν κανένα σημείο της εξέτασης. 

11. Απαγορεύεται η ύπαρξη και χρήση κινητών τηλεφώνων  καθώς και κάθε 
άλλου ηλεκτρονικού μέσου (πέραν του συνδεδεμένου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο οι εξεταζόμενοι θα 
παρευρίσκονται, είτε στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής είτε στην 
ηλεκτρονική αίθουσα της εξέτασης. 

12. Απαγορεύεται η επικοινωνία της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου  με 
οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα, πέραν των διδασκόντων-εξεταστών,  
μέσω του υπολογιστή ή μέσω άλλου προγράμματος  ή  ιστοσελίδας. 

13. Στην περίπτωση που θα υπάρξει διακοπή της σύνδεσης πέραν των πέντε 
(5) λεπτών η εξέταση ακυρώνεται.  

14. Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτασης κάθε φοιτήτριας/ φοιτητή, 
καθορίζεται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα στο e-class 
του μαθήματος . Στην ίδια ανακοίνωση αναρτάται και το συγκεκριμένο link 
με το οποίο οι εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα 
αναμονής, την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα  
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME244 

15. Στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής οι εξεταζόμενοι θα παρευρίσκονται 
σε αναμονή, για όση ώρα χρειαστεί (μέσα στα χρονικά πλαίσια του 
ωρολογίου προγράμματος της εξέτασης), έως ότου κληθούν από τον 
διδάσκοντα-εξεταστή προς εξέταση.  

16. Μετά το πέρας της εξέτασης οι εξεταζόμενοι αποχωρούν από την 
συγκεκριμένη συνεδρίαση και δεν παραμένουν στην (ηλεκτρονική) 
αίθουσα αναμονής .  

 
 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
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 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

Με τηλεφωνική επικοινωνία αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

Κωδικός Μαθήματος Δ2ΑΥ 

Διδάσκων: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

thkarak@pme.duth.gr    

https://eclass.duth.gr/courses/TME129/ 

https://eclass.duth.gr/courses/TME265/ 

6932324610 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  4Ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση εξ αποστάσεως μέσω του open-eclass 
και στη συνέχεια 

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
συγκλήτου του ΔΠΘ για την εξ αποστάσεως 
εξέταση και το πρόγραμμα εξετάσεων του 
μαθήματος, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε 
πρώτη φάση την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 
15.00 έως 17.30 και θα είναι γραπτή μέσω του open 
eclass. 

Μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν την εξέταση 
αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν 
κάνει την σχετική δήλωση αποδοχής και έχουν 
δηλώσει ότι επιθυμούν την συμμετοχή τους στην 
εξέταση του μαθήματος. 
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Τα θέματα θα δοθούν ως γραπτή εργασία και θα 
περιλαμβάνουν ασκήσεις με διαφορετικά δεδομένα 
ανάλογα με το τελευταίο και προτελευταίο ψηφίο του 
αριθμού μητρώου σας. Οι απαντήσεις θα πρέπει να 
γραφούν στο χέρι, να βγουν φωτογραφία και να 
μετατραπούν σε ένα ενιαίο αρχείο σε μορφή .pdf 
που θα στείλετε μέχρι την ώρα 17.30  λήξης της 
εξέτασης,  στο αντίστοιχο πεδίο του open eclass. Σε 
περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα κατά την 
αποστολή του αρχείου και για να κατοχυρώσετε την 
εμπρόθεσμη υποβολή του, μπορείτε να στείλετε το 
αρχείο και στα ακόλουθα  e-mail : 

thkarak@pme.duth.gr,  smara@otenet.gr  μέχρι και 
την ώρα  17.45  το πολύ. 

Κατά την διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να 
συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο με τον 
ιδρυματικό σας λογαριασμό και μόνο (@duth.gr), να 
διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο και να επιδείξετε 
την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. 

https://meet.lync.com/duth/thkarak/YPOT5BEN 

Η σύνδεση θα πρέπει να φροντίσετε να 
πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 30 λεπτά πριν απο 
την έναρξη της γραπτής εξέτασης, απο τις 14.30 
έτσι ώστε να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η 
ταυτοποίηση σας. 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί θα υπάρξει από 
την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 έως και την 
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 08.00 έως 
14.00 η δεύτερη φάση της εξέτασης, που θα είναι 
προφορική εξέταση σε ερωτήσεις και ανάλυση των 
θεμάτων που θα έχετε ήδη υποβάλλει γραπτά. 

Για δική σας διευκόλυνση και για να μην υπάρξει 
πολύ ώρα αναμονής κατά την διάρκεια της 
προφορικής εξέτασης, θα ανακοινωθεί μετά απο την 
γραπτή εξέταση ειδικό πρόγραμμα, ανάλογα με τον 
αριθμό των συμμετοχών. 

Η ύλη του μαθήματος έχει ανακοινωθεί στο e-class 
στην περιοχή έγγραφα και υπάρχουν όλα τα 
παλαιότερα θέματα με τις αντίστοιχες λύσεις τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά 
με την εξέταση του μαθήματος μπορείτε να 
ανατρέξετε στις ανακοινώσεις του ΔΠΘ ή να 
επικοινωνήσετε μαζί μου 

κιν. 6932324610 ,  e-mail:  thkarak@pme.duth.gr 
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(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ) 

Κωδικός Μαθήματος Δ9Υ 

Διδάσκων: Επικ. Καθ. Ζήνων Βλαχοστέργιος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Email, τηλεφωνικά, Skype for business 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος ΜΠΔ 

Εξάμηνο:  4ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) - Γραπτή εξέταση με τη χρήση του eClass, σάρωση των γραπτών και 
ανέβασμά τους στην πλατφόρμα. 

- Προφορική εξέταση με τη χρήση του λογισμικού Skype for Business. 

- Συνδυασμός γραπτής και προφορικής εξέτασης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξέτασης 
διασφαλίζεται με ταυτοποίηση των φοιτητών με την ακαδημαϊκή 
τους ταυτότητα και τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού για 
τη σύνδεσή τους στις εφαρμογές. Επίσης, τα στοιχεία 
διασταυρώνονται από τον διδάσκων αλλά και από τον 
επόπτη/επιτηρητή. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

- Για την γραπτή εξέταση, δίνεται το κάθε θέμα ξεχωριστά (όχι όλα 
μαζί) και ανακοινώνεται στους φοιτητές ο χρόνος που θα έχουν στη 
διάθεσή τους για την επίλυσή του, τη σάρωση της λύσης και το 
ανέβασμα στο σύστημα eClass. Τα νούμερα που δίνονται στα 
προβλήματα είναι προσωπικά για κάθε φοιτητή και βασίζονται στο 
ΑΕΜ τους. Παράλληλα, οι φοιτητές είναι συνδεδεμένοι στο Skype For 
Business για επιτήρηση και απαραίτητες διευκρινήσεις. Εφόσον 
επιτρέπεται από τον αριθμό των φοιτητών, οι κάμερες και τα 
μικρόφωνα παραμένουν ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 
- Για την προφορική εξέταση, γίνονται ομάδες από 1 έως 3 άτομα 
(ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών) που ανακοινώνεται στους 
φοιτητές πριν την εξέταση. Γίνονται σε όλους οι ίδιες ερωτήσεις με 
δεδομένο χρόνο για τις απαντήσεις τους. Τα μικρόφωνα και οι 
κάμερες είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
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- Σε περίπτωση συνδυασμένης εξέτασης, με εφαρμογή των 
παραπάνω μεθόδων, γίνεται διαπίστωση αν ο φοιτητής έγραψε ο 
ίδιος στο γραπτό κομμάτι. Η τελική βαθμολογία βασίζεται στο γραπτό 
που έχει ανέβει στο eClass και πιστοποιείται και διορθώνεται είτε 
θετικά είτε αρνητικά, αν κριθεί αναγκαίο, με τη βοήθεια της επίδοσης 
στα προφορικά. 
Σε όλες τις περιπτώσεις το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξέτασης 
διασφαλίζεται με ταυτοποίηση των φοιτητών με την ακαδημαϊκή 
τους ταυτότητα και τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού για 
τη σύνδεσή τους στις εφαρμογές. Επίσης, τα στοιχεία 
διασταυρώνονται από τον διδάσκων αλλά και από τον 
επόπτη/επιτηρητή.  

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

Κωδικός Μαθήματος Δ4Υ 

Διδάσκων: Πρόδρομος Χατζόγλου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Α. e-mail: 
Πρόδρομος Χατζόγλου:  pchatzog@pme.duth.gr 
 

Β1. Πρόδρομος Χατζόγλου: Ημέρες & ώρες ηλεκτρονικού γραφείου (ισχύουν 
μέχρι 20/7/2020 και μετά τις 25/8/2020): 
Τρίτη, 13:00 με 15:00 
Τετάρτη, 13:00 με 15:00 
Σύνδεσμος: https://meet.lync.com/duth/pchatzog/FOUAX3R1 
 

Επόπτες / 
Επιτηρητές: 

Δημήτριος Χατζούδης /  
Δέσποινα Ιωακειμίδου, Μαρία Τζάστα 

Εξάμηνο:  Εαρινό Εξάμηνο (Μάθημα Υποχρεωτικό - 4ο Εξάμηνο) 

Επίπεδο σπουδών: Μάθημα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: 

Γραπτή εξέταση, με εξ αποστάσεως μεθόδους (eclass & Skype for Business) 

 Εξομοίωση πραγματικής γραπτής εξέτασης, με θέματα που θα «μοιραστούν» 
κατά την έναρξη της εξέτασης - και όχι νωρίτερα. 

 Εξομοίωση πραγματικής γραπτής εξέτασης, με χρονικό περιορισμό και μη 
αποδοχής εκπρόθεσμων απαντήσεων. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

 

Οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης: 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση δύο εργαλείων: 
(1) Skype for Business, (2) open eClass. 
 

(α) Όλοι οι φοιτητές θα εισέλθουν στο χώρο της τηλεδιάσκεψης (με τη χρήση 
του Skype for Business) την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί η 
εξέταση του μαθήματος (Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, στις 8:00). 
Στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη θα παραμείνουν μέχρι και το τέλος της 
εξέτασης. 

(β) Θα δοθούν σύντομες προφορικές οδηγίες από τον διδάσκοντα καθηγητή 
(8:00 με 8:45), αναφορικά με την εξέταση του μαθήματος και θα γίνει η 
ταυτοποίηση των φοιτητών. 

(γ) Στη συνέχεια (8:45), θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος. Τα 
«θέματα» θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στο e-Class. Θα δοθεί 
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συγκεκριμένος χρόνος στους φοιτητές (8:45 μέχρι 10:45), προκειμένου να 
τα απαντήσουν και να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους. 

Οδηγίες χορήγησης των θεμάτων: Όπως προαναφέρθηκε, τα θέματα θα 
χορηγηθούν μέσω της εφαρμογής open eClass, έπειτα από προφορικές 
οδηγίες που θα δοθούν μέσω της τηλεδιάσκεψης (Skype for Business).  

Τρόπος υποβολής των απαντήσεων: Τα θέματα θα απαντηθούν και θα 
υποβληθούν με τη χρήση της εφαρμογής open eClass. 

Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: Skype for Business & Open eClass 
(σύνδεση μόνο με Ιδρυματικό λογαριασμό). 

Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: Υπολογιστής, 
Σύνδεση στο διαδίκτυο (προτείνεται η ενσύρματη σύνδεση, αν είναι 
διαθέσιμη), Σύνδεση στο Skype for Business με Ιδρυματικό λογαριασμό, 
Σύνδεση στο open eClass με Ιδρυματικό λογαριασμό, Κάμερα, Μικρόφωνο. 

Υπερσύνδεσμος σύνδεσης με την εικονική αίθουσα:  

Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ. κάθε φοιτητή - Υπάρχει στην 
επόμενη σελίδα. 

Ημερομηνία και ώρες εξέτασης: 
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020 (8:00 με 11:00) 

Χρονική διάρκεια της εξέτασης: 120 λεπτά. 
 

Τρόπος βαθμολόγησης: 70 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: 70% 

 

Τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της εξέτασης: 

 Θα υπάρχουν διαφορετικές σειρές θεμάτων, οι οποίες θα δοθούν σε 
διαφορετικές ομάδες φοιτητών.  

 Η κάμερα του κάθε φοιτητή θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης. 

 Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε από τον Καθηγητή, ούτε από 
τους φοιτητές) η καταγραφή της αξιολόγησης, είτε με χρήση κάποιου 
λογισμικού, είτε με τρίτα μέσα. 

 

Είναι υποχρεωτική η επίδειξη Αστυνομικής ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο 
πλαίσιο της ταυτοπροσωπίας κατά τη διάρκεια της εξέτασης (αν κάτι τέτοιο 
ζητηθεί από τον εξεταστή). 

Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business 
και Ιδρυματικού λογαριασμού. Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στο open 
eClass μέσω Ιδρυματικού λογαριασμού. 

Είναι υποχρεωτική η δυνατότητα ορθής χρήσης κάμερας και μικροφώνου. 

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρμα open eClass, 
πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. 
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Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (σύμφωνα με τη δική τους 

δήλωση) έχουν καταγραφεί στον παρακάτω Πίνακα. Η  λίστα περιέχει 128 ονόματα. Έχουν 

δημιουργηθεί 2 διαφορετικές ομάδες (2 διαφορετικές ηλεκτρονικές Αίθουσες). Θα πρέπει να 

εισέλθετε στη σωστή ηλεκτρονική αίθουσα (την ημέρα των εξετάσεων). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο eclass έχουν δημιουργηθεί δύο ασκήσεις (εξετάσεις), ανάλογα με το τελευταίο 

ψηφίο του Α.Μ. κάθε φοιτητή. Θα πρέπει να επιλέξετε την σωστή άσκηση (εξέταση) γιατί σε 

διαφορετική περίπτωση θα ακυρωθεί το γραπτό σας. 

 

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι φοιτητές με ΑΕΜ (τελικό ψηφίο): 1, 2, 3, 4, 5. Αυτοί οι φοιτητές θα 

μπουν στο παρακάτω σύνδεσμο (Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, στις 8:00):  

ΛΙΝΚ 1   https://meet.lync.com/duth/pchatzog/NM0WWWZC 

 

 

Στην δεύτερη ομάδα ανήκουν οι φοιτητές με ΑΕΜ (τελικό ψηφίο): 6, 7, 8, 9, 0. Αυτοί οι φοιτητές 

θα μπουν στο παρακάτω σύνδεσμο (Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, στις 8:00):  

ΛΙΝΚ 2   https://meet.lync.com/duth/pchatzog/1VS30F1X 

Προσοχή: Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8:00 το πρωί. Η είσοδος σας στην τηλεδιάσκεψη θα γίνεται 

αργά και σταδιακά, λόγω της διαδικασίας ταυτοπροσωπίας που θα ακολουθείται. 

 

Φοιτητές που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (σύμφωνα με τη δική τους 

δήλωση) και ημερομηνία εξέτασης τους: 

ΑΕΜ: Ημερομηνία εξέτασης: Ώρα εξέτασης: 

 

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2020 

8:00 με 11:00 
 
 
Προσοχή: Η εξέταση ξεκινάει στις 8:00 
για όλους τους συμμετέχοντες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  Mηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Συστήματα Παραγωγής 

Κωδικός Μαθήματος Δ7Υ 

Διδάσκων: Α. Ξανθόπουλος – Δ. Κουλουριώτης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

email: axanthop@pme.duth.gr, jimk@pme.duth.gr 

τηλ: 25410 79676, 25410 79358 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  4ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

 Θα πρέπει να έχετε δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής 
σας στην εξέταση του μαθήματος. 

 Για να λάβετε μέρος στην εξ αποστάσεως εξέταση θα 
πρέπει να έχετε εγγραφεί στα Συστήματα Παραγωγής 
στο eclass 

 H εξέταση είναι ατομική, γραπτή με υποβολή 
απαντήσεων στο eclass σε προκαθορισμένο χρονικό 
περιθώριο. 

 Την ώρα έναρξης της εξέτασης θα αναρτηθεί η 
εκφώνηση των θεμάτων στο μενού «Εργασίες» του 
eclass. H εκφώνηση των θεμάτων θα δίνεται σε αρχείο 
pdf.  

 Τα θέματα είναι εξατομικευμένα βάσει του ΑΕΜ των 
φοιτητών. 

 Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα θέματα πριν την 
ώρα λήξης της εξέτασης. 

 Υποβάλετε τις απαντήσεις σας στο eclass σε ένα (1) 
αρχείο.  

 Μπορείτε να υποβάλετε αρχεία pdf, ms word, zip και 
εικόνες, συνιστάται όμως η υποβολή αρχείων pdf.  
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 To μέγεθος του αρχείου που υποβάλετε πρέπει να είναι 
έως 250 ΜΒ, συνιστάται όμως η υποβολή όσο το 
δυνατόν μικρότερων αρχείων. 

 Οι απαντήσεις στα θέματα που θα δώσετε μπορεί να 
είναι χειρόγραφες ή μη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα 
πρέπει να είναι ευανάγνωστες. 

 Αν θέλετε να αντικαταστήσετε το αρχείο των 
απαντήσεών σας με ένα άλλο μπορείτε να το κάνετε 
πριν την λήξη της εξέτασης. 

 Επιβεβαιώστε ότι το αρχείο με τις απαντήσεις σας που 
αναρτήσατε στο eclass μπορεί να ανοιχτεί και να 
αναγνωστεί πριν την λήξη της εξέτασης. 

 Ξεκινήστε την υποβολή των απαντήσεών σας 
τουλάχιστον κάποια λεπτά πριν την λήξη της εξέτασης. 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Δυναμική (Μηχανική ΙΙΙ) 

Κωδικός Μαθήματος Ε8Υ 

Διδάσκων: Αντώνιος Γαστεράτος / Γαβριήλ Χαϊτίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

chaitidi@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  5o 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με εργαλεία 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιείται σε ομάδες  
των πέντε (5) ατόμων σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
εξεταστικής του τμήματος με διάρκεια μισής ώρας αν 
ομάδα. Ο κατάλογος των ομάδων και η ώρα εξέτασης θα 
ανακοινώνεται μετά τη δήλωση / εγγραφή των φοιτητών 
που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα. 
Η εξέταση θα πραγματοποιείται μέσω των εργαλείων 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που διαθέτει το ΔΠΘ (skype 
for business). Ο σύνδεσμός θα αποστέλλεται στους 
φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης 
διδασκαλίας που διαθέτει το ΔΠΘ (eclass) αποκλειστικά 
στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 
το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδέονται στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
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έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

Οι ερωτήσεις θα είναι σωστού – λάθους, πολλαπλής 
επιλογής και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Στις ερωτήσεις 
σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής θα υπάρχει 
και αρνητική βαθμολόγηση αντίστοιχη της θετικής.  

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Ρευστομηχανική 

Κωδικός Μαθήματος Ε3Υ 

Διδάσκων: Γεώργιος Γκαϊντατζής 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

geogai@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  5ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype for Business 
και με τη χρήση της πλατφόρμας e-class. Ο σύνδεσμος θα 
αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά σε 
αυτούς που έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει 
γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι 
φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης θα 
γίνει επιλεκτική ταυτοποίηση με την επίδειξη της 
φοιτητικής ταυτότητας. Τα θέματα θα αναρτώνται στο 
ενεργό εργαλείο «Εργασίες» του e-class και είναι 
διαθέσιμα για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Μέσα 
σε αυτό το διάστημα ο φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει 
χειρόγραφα σε λευκή κόλλα, να τη σκανάρει και να την 
ανεβάσει στο ενεργό εργαλείο «Εργασίες». Σε 
περίπτωση αδυναμίας ανάρτησης έχει ενεργοποιηθεί η 
επιλογή της εκπρόθεσμης ανάρτησης ώστε να είναι 
δυνατή η καταγραφή του χρόνου της ανάρτησης των 
απαντήσεων. Επίσης, είναι δυνατή η αποστολή των 
απαντήσεων στο e-mail του διδάσκοντα. 
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(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

Κωδικός Μαθήματος Ε1Ε 

Διδάσκων: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

thkarak@pme.duth.gr    

https://eclass.duth.gr/courses/TME133/ 

6932324610 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  5Ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση εξ αποστάσεως μέσω του open-eclass 
και στη συνέχεια 

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
συγκλήτου του ΔΠΘ για την εξ αποστάσεως 
εξέταση και το πρόγραμμα εξετάσεων του 
μαθήματος, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε 
πρώτη φάση την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 
18.00 έως 20.00 και θα είναι γραπτή μέσω του open 
eclass. 

Μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν την εξέταση 
αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν 
κάνει την σχετική δήλωση αποδοχής και έχουν 
δηλώσει ότι επιθυμούν την συμμετοχή τους στην 
εξέταση του μαθήματος. 

Τα θέματα θα δοθούν ως γραπτή εργασία και θα 
περιλαμβάνουν ασκήσεις με διαφορετικά δεδομένα 
ανάλογα με το τελευταίο και προτελευταίο ψηφίο του 
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αριθμού μητρώου σας. Οι απαντήσεις θα πρέπει να 
γραφούν στο χέρι, να βγουν φωτογραφία και να 
μετατραπούν σε ένα ενιαίο αρχείο σε μορφή .pdf 
που θα στείλετε μέχρι την ώρα 20.00  λήξης της 
εξέτασης,  στο αντίστοιχο πεδίο του open eclass. Σε 
περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα κατά την 
αποστολή του αρχείου και για να κατοχυρώσετε την 
εμπρόθεσμη υποβολή του, μπορείτε να στείλετε το 
αρχείο και στα ακόλουθα  e-mail : 

thkarak@pme.duth.gr,  smara@otenet.gr  μέχρι και 
την ώρα  20.15  το πολύ. 

Κατά την διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να 
συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο με τον 
ιδρυματικό σας λογαριασμό και μόνο (@duth.gr), να 
διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο και να επιδείξετε 
την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. 

https://meet.lync.com/duth/thkarak/P5H76IVG 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί θα υπάρξει την 
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00 έως 
20.00 η δεύτερη φάση της εξέτασης, που θα είναι 
προφορική εξέταση σε ερωτήσεις και ανάλυση των 
θεμάτων που θα έχετε ήδη υποβάλλει γραπτά. 

Για δική σας διευκόλυνση και για να μην υπάρξει 
πολύ ώρα αναμονής κατά την διάρκεια της 
προφορικής εξέτασης , μπορείτε να συνδεθείτε 
σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. 

από  Α  έως  και  Ζ               στις  14.00 

από  Η  έως  και  Κ               στις  15.00 

από  Λ  έως  και  Μ               στις  16.00 

από  Ν  έως  και  Π               στις  17.00 

από  Ρ  έως  και  Τ                στις  18.00 

από  Υ  έως  και  Ω               στις  19.00 

Η ύλη του μαθήματος έχει ανακοινωθεί στο e-class 
στην περιοχή έγγραφα και υπάρχουν όλα τα 
παλαιότερα θέματα με τις αντίστοιχες λύσεις τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά 
με την εξέταση του μαθήματος μπορείτε να 
ανατρέξετε στις ανακοινώσεις του ΔΠΘ ή να 
επικοινωνήσετε μαζί μου 

κιν. 6932324610 ,  e-mail:  thkarak@pme.duth.gr 
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(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Βιομηχανικό και Τεχνολογικό Μάρκετινγκ 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ΣΤ10Υ 

Διδάσκων: Φωτιάδης Θωμάς 

Τρόπος 
επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

Email: dr.fotiadis.thomas@gmail.com 

Τηλ.: 5050364496  

Επόπτες/Επιτη
ρητές: (1) 

Κοκμοτός Ευθύμιος 

Εξάμηνο:  5ο 

Επίπεδο 
σπουδών: (2) 

ΠΠΣ 

Τρόποι 
εξέτασης: (3) 

Γραπτή, εξ’ αποστάσεως εξέταση 

Οδηγίες 
υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Οδηγίες 

(1)  Η εξ΄αποστάσεως εξέταση με ανοικτά βιβλία, αποτελείται από 3 

ερωτήματα με διαφορετική βαρύτητα  το καθένα  (συνολικά 100 

μονάδες), και συνολικά η εξέταση έχει  βαρύτητα 100% επί του τελικού 

βαθμού με τον οποίο θα αξιολογηθείτε στο μάθημα. 

(2)  Απαντήστε άμεσα και με σαφήνεια όλα τα ερωτήματα. Εξηγήστε 

προσεκτικά τις απαντήσεις που θα δώσετε. Τυχόν περιστατικά 

λογοκλοπής (τα οποία εντοπίζονται εύκολα μέσω λογισμικού 

εντοπισμού πιθανής λογοκλοπής) θα τιμωρούνται βάσει του 

κανονισμού του Πανεπιστημίου. 

(3)  Η κάθε απάντηση θα βαθμολογηθεί με βάση την ακρίβειά της, το 

πόσο ολοκληρωμένη είναι, καθώς και την ποιότητα παρουσίασής 

της.  Η βαρύτητα της κάθε ερώτησης στον τελικό βαθμό της εργασίας, 

αναγράφεται στο τέλος της κάθε ερώτησης. Απαντήστε ευθέως και με 

σαφήνεια τα ερωτήματα. Εξηγήστε/ στοιχειοθετήστε και τεκμηριώσατε 

προσεκτικά τις απαντήσεις που θα δώσετε. 

Τονίζεται ότι: 
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Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εμπεριστατωμένη και αποτελεσματική 

χρήση του εύρους της αντίστοιχης ύλης του ορθού/ενδεδειγμένου 

θεωρητικού πλαισίου με την προσαρμοσμένη εφαρμογή του στο 

εκάστοτε ζητούμενο-ερωτήματα της εργασίας. Μπορείτε να 

αιτιολογήστε και τεκμηριώστε κάθε απάντησή σας χρησιμοποιώντας 

διαγράμματα, σχήματα και πίνακες εάν το κρίνετε απαραίτητο. 

Χρησιμοποιείστε δομημένο λόγο και κάνετε δόκιμη χρήση του 

ορθού/ενδεδειγμένου θεωρητικού υπόβαθρου (εμπεριστατωμένα – όχι 

με στείρα παράθεσή του), αποφεύγοντας τις γενικότητες. 

Μπορείτε να συμβουλευτείτε βιβλία, σημειώσεις και διαδικτυακές 

πηγές κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αλλά οι απαντήσεις σας πρέπει να 

είναι προϊόν δικού σας πνευματικού μόχθου και αποτέλεσμα 

αποκλειστικά δικής σας εργασίας. 

Δεν επιτρέπεται να ζητήσετε ή να λάβετε βοήθεια από άλλους, ούτε να 

παράσχετε βοήθεια σε άλλους, σε θέματα σχετικά με την εξέταση. 

Παραδείγματα πράξεων που συνιστούν παραβίαση της ακαδημαϊκής 

εντιμότητας είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αντιγραφή ή 

παράφραση περιεχομένου από βιβλιογραφικές πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών πηγών, η συζήτηση των θεμάτων 

με άλλους φοιτητές, και η αναζήτηση βοήθειας επί συγκεκριμένων 

ερωτήσεων σε διαδικτυακά φόρα, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών δικτύων. Όλα τα εξεταστικά δοκίμια θα ελεγχθούν ως προς 

την πρωτοτυπία τους με τους ίδιους μηχανισμούς και εργαλεία 

λογισμικού που χρησιμοποιεί το ΔΠΘ για τον έλεγχο των εργασιών των 

φοιτητών. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της ακαδημαϊκής 

εντιμότητας ή λογοκλοπή θα εφαρμόζονται οι Κανονισμοί του ΔΠΘ. 

 
Ο διδάσκων, έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει την εξέταση σε όσους 

φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Εάν φοιτητής συμμετάσχει 

στην εξέταση, ενώ δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, η εξέταση 

θεωρείται ως μη γενόμενη και το γραπτό του δεν βαθμολογείται. 

 
Προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των εξεταζόμενων, κάθε φοιτητής 

καλείται να καταθέσει το αρχείο του μέσα από τη διαδικασία που 

προβλέπεται για την παράδοση εργασιών με χρήση της πλατφόρμας του 

e- Class. Προφανώς για να μπορεί κάποιος να παραδώσει, θα πρέπει να 

έχει δηλώσει το μάθημα τόσο στη γραμματεία, όσο και στην πλατφόρμα 

και άρα η κατάθεση του αρχείου γίνεται αποκλειστικά με χρήση του 

ακαδημαϊκού λογαριασμού στην πλατφόρμα. Οποιοσδήποτε τρόπος και 

συνθήκες για να παραδώσει κάποιος το αρχείο του πέρα από τα όσα 

ρυθμίζει η προβλεπόμενη διαδικασία, δε θα γίνονται αποδεκτά. 
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 (4)  Το γραπτό κείμενο θα αναρτηθεί σε μορφή Word, .doc ή .docx. 

Χρησιμοποιήστε διάστιχο διπλού διαστήματος και μέγεθος γραμμάτων 

12 points σε γραμματοσειρά Arial. 

Κάθε φοιτητής που ολοκληρώνει το δοκίμιό του, το αναρτά στο χώρο 

υποβολής της Τελικής Εξέτασης του eClass. Το όνομα του αρχείου με το 

δοκίμιο πρέπει να έχει τη μορφή: 

«Ονοματεπώνυμο_Αριθμός_φοιτητικής_ταυτότητας_Κωδικός_ΜΑΘΗ

ΜΑΤΟΣ_Ημερομηνία_Δοκίμιο» με λατινικούς χαρακτήρες. 

Για παράδειγμα, το δοκίμιο του φοιτητή ΤΑΔΕ ΤΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με αριθμό 

φοιτητικής ταυτότητας 000001000001, στην εξέταση του Μάρκετινγκ 

την ΧΧη ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 θα πρέπει να περιέχεται σε αρχείο με όνομα: 

«ΤΑΔΕ_ΤΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_000001000001_κωδικός_μαθήματος_στο_eclass

_ΧΧ_ΙΟΥΝΙΟΥ_2020_Dokimio». 

(5)  Η εργασία σας θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσα σε 
αποκλειστικό χρονικό διάστημα 90 λεπτών από την στιγμή ανάρτησης/ 
ανακοίνωσης των θεμάτων. Τυχόν καθυστέρηση στην υποβολή της, 
συνεπάγεται μη βαθμολόγησή της. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 

Κωδικός Μαθήματος ΣΤ7Υ 

Διδάσκων: Γεώργιος Γκαϊντατζής 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

geogai@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  6ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype for Business 
και με τη χρήση της πλατφόρμας e-class. Ο σύνδεσμος θα 
αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά σε 
αυτούς που έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει 
γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι 
φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης θα 
γίνει επιλεκτική ταυτοποίηση με την επίδειξη της 
φοιτητικής ταυτότητας. Τα θέματα θα αναρτώνται στο 
ενεργό εργαλείο «Εργασίες» του e-class και είναι 
διαθέσιμα για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Μέσα 
σε αυτό το διάστημα ο φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει 
χειρόγραφα σε λευκή κόλλα, να τη σκανάρει και να την 
ανεβάσει στο ενεργό εργαλείο «Εργασίες». Σε 
περίπτωση αδυναμίας ανάρτησης έχει ενεργοποιηθεί η 
επιλογή της εκπρόθεσμης ανάρτησης ώστε να είναι 
δυνατή η καταγραφή του χρόνου της ανάρτησης των 
απαντήσεων. Επίσης, είναι δυνατή η αποστολή των 
απαντήσεων στο e-mail του διδάσκοντα. 
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(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Ηλεκτρονική 

Κωδικός Μαθήματος ΣΤ2Υ 

Διδάσκων: Γαστεράτος Αντώνιος, Ψωμούλης Αθανάσιος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Μέσω email (agaster @pme.duth.gr, 
apsomoul@pme.duth.gr) 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Ιωάννης Κανσίζογλου 

Εξάμηνο:  6o 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) 1. Γραπτή  εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της 
πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass 

2. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της 
εφαρμογής Skype for Business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

1. Η γραπτή εξέταση στο μάθημα θα είναι συνολικής 
διάρκειας 2 ωρών. Οι ασκήσεις θα περιλαμβάνονται 
όλες σε ένα .pdf αρχείο, το οποίο θα είναι 
αναρτημένο/διαθέσιμο στις “Εργασίες” του 
μαθήματος στην πλατφόρμα του eClass. 
Επισημαίνεται ότι οι ασκήσεις θα περιλαμβάνουν 
κάποια μεγέθη τα οποία θα διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τον Αρ. Μητρ. του εξεταζόμενου 
(ακριβείς οδηγίες θα συνοδεύουν την κάθε άσκηση). 

Οι εξεταζόμενοι μόλις κατεβάσουν τις ασκήσεις θα 
πρέπει:  

a. να τις επιλύσουν είτε σε ηλεκτρονικό έγγραφο 
κειμένου (π.χ. σε MsWord), είτε  σε κόλλες 
αναφοράς ή χαρτί Α4, 

b. να ψηφιοποιήσουν (σάρωση ή φωτογράφιση) τις 
λύσεις αν αυτές είναι λυμένες σε χαρτί, 
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c. να δημιουργήσουν από το ηλεκτρονικό έγγραφο 
κειμένου ή τις ψηφιοποιημένες λύσεις ένα αρχείο 
(.pdf ή zip/rar) με όνομα που θα περιλαμβάνει το 
ονοματεπώνυμό τους και τον Αρ. Μητρώου τους, 

d. να ανεβάσουν το τελικό αυτό αρχείο στις 
“Εργασίες” του μαθήματος στο eClass (υποβολή 
εργασίας). 

Επισημαίνεται ότι το αρχείο με τις λύσεις θα πρέπει 
αυστηρά να υποβληθεί μέσα στα χρονικά περιθώρια 
των 2 ωρών. Εκπρόθεσμη υποβολή του δεν θα γίνεται 
αποδεκτή από το eClass. 

Κατά την διάρκεια της γραπτής εξέτασης, οι  
εξεταζόμενοι θα μπορούν να συνδεθούν με τους 
εξεταστές, μέσω της εφαρμογής  Skype for Business, 
για υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων επάνω στις 
ασκήσεις, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που θα  
συμπεριληφθεί στο αρχείο των ασκήσεων (ο 
σύνδεσμος αυτός θα είναι ο ίδιος που θα 
χρησιμοποιηθεί και για την προφορική εξέταση). 

Όσοι εξεταζόμενοι αναρτήσουν εμπρόθεσμα τις 
λύσεις των ασκήσεων στο eClass θα συμπεριληφθούν 
στη λίστα για την επακόλουθη προφορική εξέταση, 
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.  

Η λίστα αυτή, μαζί με τον απαραίτητο σύνδεσμο  για 
την χρήση της εφαρμογής Skype for Business, θα 
αναρτηθεί στα “’Εγραφα” του μαθήματος στο eClass. 

 

2. Η προφορική εξέταση στο μάθημα θα 
πραγματοποιηθεί ανά άτομο με αλφαβητική σειρά. Η 
ακριβής λίστα (πρόγραμμα εξέτασης) όσων θα 
εξεταστούν προφορικά την κάθε ημέρα θα 
ανακοινώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
τρέχουσας προφορικής εξέτασης. 

 Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
εφαρμογής Skype for Business. Οι εξεταζόμενοι θα 
πρέπει να συνδεθούν στην εικονική αίθουσα 
εξέτασης, μέσω του συνδέσμου που θα τους έχει 
δοθεί, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους 
λογαριασμό, και να περιμένουν στο χώρο αναμονής 
έως ότου επιτραπεί η σύνδεσή τους από τους 
εξεταστές. Εκτός του μικροφώνου θα τους είναι 
απαραίτητη και η χρήση κάμερας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης έτσι 
ώστε να είναι εφικτή η ταυτοποίησή τους.  
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Στα πλαίσια της προφορικής εξέτασης ουσιαστικά θα 
αξιολογηθεί η γνώση του κάθε εξεταζόμενου 
αναφορικά με την επίλυση των ασκήσεων που 
παρουσίασε στην γραπτή του εξέταση. 

Κατά συνέπεια η τελική βαθμολογία του θα 
καθορίζεται από την προφορική του εξέταση. 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Κωδικός Μαθήματος Η07 

Διδάσκων: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

thkarak@pme.duth.gr    

https://eclass.duth.gr/courses/TME124/ 

6932324610 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  6Ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
συγκλήτου του ΔΠΘ για την εξ αποστάσεως 
εξέταση και το πρόγραμμα εξετάσεων του 
μαθήματος, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί από την 
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και την Πέμπτη 16 
Ιουλίου 2020 και ώρα 08.00 έως 14.00 και θα είναι 
μόνο προφορική εξέταση μέσω του Skype for 
Business. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 θα 
πραγματοποιηθεί προφορική εξέταση του 
μαθήματος μόνο για εκείνους που θα έχουν κάποιο 
τεχνικό πρόβλημα σύνδεσης και μόνο μετά από δική 
τους δήλωση μέσω e-mail ότι δεν μπόρεσαν να 
συμμετέχουν στις εξετάσεις και μετά από δική μου 
συνεννόηση. 

Μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν την εξέταση 
αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν 
κάνει την σχετική δήλωση αποδοχής και έχουν 
δηλώσει ότι επιθυμούν την συμμετοχή τους στην 
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εξέταση του μαθήματος. 

Θα πρέπει να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο 
με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και μόνο 
(@duth.gr), να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο και 
να επιδείξετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. 

https://meet.lync.com/duth/thkarak/MX5LEAD7 

 

Για δική σας διευκόλυνση και για να μην υπάρξει 
πολύ ώρα αναμονής κατά την διάρκεια της 
εξέτασης, μπορείτε να συνδεθείτε σύμφωνα με το 
ακόλουθο πρόγραμμα. 

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020       στις   08.00      από Α 
έως και ΑΛΜ 

                                           στις   09.00      από ΑΝΔ 
έως και ΒΑΡ 

                                στις   10.00      από ΒΑΣ έως 
και ΓΕΡ 

                                           στις   11.00      από 
ΓΙΑΝ  έως και ΔΕΡ 

                                           στις   12.00      από 
ΔΗΜ  έως  και ΕΛΕ 

                                           στις   13.00      από 
ΕΛΗ   έως και  ΖΑΧ 

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020           στις   08.00      από 
ΖΟΥ  έως  και  ΙΩΑ 

                                           στις   09.00      από ΚΑΚ 
έως και ΚΑΡΑΓ 

                                           στις   10.00      από 
ΚΑΡΑΪ έως και ΚΑΣΑΜ 

                                           στις   11.00      από 
ΚΑΣΑΠ  έως και ΚΕΠ 

                                           στις   12.00      από 
ΚΟΛ  έως και ΚΟΤ 

                                           στις   13.00      από ΚΟΥ 
έως και ΚΥΡ 

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020       στις   08.00      από 
ΚΩΝ    έως και ΛΙΟ 

                                           στις   09.00      από 
ΜΑΡ   έως και  ΜΙΧ 

                                           στις   10.00      από ΜΠΑ   
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έως και  ΝΙΚ  

                                           στις   11.00      από ΟΙΚ  
έως και ΠΑΠΑΓ 

                                           στις   12.00      από 
ΠΑΠΑΔ  έως και ΠΑΠΑΦ 

                                           στις   13.00      από 
ΠΑΠΠ   έως και  ΠΟΡ 

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020        στις   08.00      από 
ΠΟΥ  έως   και  ΣΟΥΓ 

                                           στις   09.00      από 
ΣΤΑΜ  έως  και ΤΡΥ 

                                           στις   10.00      από 
ΤΡΥΦ   έως και ΤΣΙΛ  

                                           στις   11.00      από ΤΣΙΜ   
έως και ΧΑΛΒ 

                                           στις   12.00      από 
ΧΑΛΚ    έως και ΧΙΟ 

                                           στις   13.00      από ΧΟΤ   
έως και Ω 

  

Η ύλη του μαθήματος έχει ανακοινωθεί στο e-class 
στην περιοχή έγγραφα και υπάρχουν ενδεικτικές 
ερωτήσεις και απαντήσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την εξέταση του 
μαθήματος μπορείτε να ανατρέξετε στις 
ανακοινώσεις του ΔΠΘ ή να επικοινωνήσετε μαζί 
μου κιν. 6932324610,  e-mail: thkarak@pme.duth.gr 

 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 
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χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞ’ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ 

(Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης) 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος Ε1ΑΥ 

Διδάσκων Μπότσαρης Ν. Παντελής 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

panmpots@pme.duth.gr, ckyritsi@pme.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: Κυρίτση Χάιδω 

Εξάμηνο: 8ο 

Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω Open eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 
02-7-2020. Η εξέταση θα γίνει με χρονοπρογραμματισμό 
δηλ. με καθορισμένη ώρα έναρξης και λήξης ξεκινώντας 
στις 11.00 το πρωί. Η εξέταση θα έχει συνολική διάρκεια 
60 λεπτά.  
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Open eclass 
και θα είναι γραπτή εξ’ αποστάσεως (ασκήσεις). Κάθε 
εξεταζόμενη/-ος  θα απαντά σε έναν αριθμό ερωτήσεων 
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ της/-ου. Για τον 
λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΕΣ/-ΟΙ οι χρήστες 
που εμφανίζονται στο μάθημα θα διαγραφούν και 
ΟΣΕΣ/-ΟΙ από εσάς επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
εξεταστική του Ιουνίου παρακαλούνται να 
ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΟΥΝ στο μάθημα μέσω eclass ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 
26/06/2020 διαφορετικά ΔΕΝ ΘΑ μπορέσουν να 
λάβουν μέρος στις εξετάσεις. Η εξέταση θα 
πραγματοποιηθεί με τις/-ους φοιτήτριες/-ες μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Σε ειδικές περιπτώσεις παραμένει στην διακριτική 
ευχέρεια του διδάσκοντα και η δυνατότητα 
πραγματοποίησης προφορικής εξέτασης σε συνδυασμό 
με την γραπτή εξέταση κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με 
την/-ον εξεταζόμενη/-ο. 
Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση του φύλλου 
απαντήσεων θα υπάρχουν στις επεξηγήσεις των γραπτών 
εξετάσεων. 
Καθ’ όλη την διάρκεια της εξ’ αποστάσεως γραπτής 
εξέτασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη η ταυτότητα σας 
καθώς και τα τεχνικά μέσα (κάμερα, μικρόφωνο) για την 
δυνατότητα ταυτοποίηση σας, μέσω του SKYPE FOR 
BUSINESS, αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  
λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εξέτασης. 
Προς ενημέρωσή σας, ο σύνδεσμος του Δ.Π.Θ.: 
http://duth.gr/Επικαιρότητα/ανακοίνωση-προς-τους-
διδάσκοντες-και-τους-εξεταζόμενους-φοιτητές-του-δπθ-
αναφορικά-με-την-διεξαγωγή-εξ-αποστάσεως-εξετάσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  ΜΠΔ 

Μάθημα: ΔΑΠ 

Κωδικός Μαθήματος Δ4Ε 

Διδάσκων: Σωτήριος ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

spapant@pme.duth.gr 

6974-697932 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  6 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

2η σελίδα 

 

Γραπτή εξέταση 

1. Οδηγίες πραγματοποίησης της γραπτής εξέτασης:  

> ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. Θα σας αποσταλούν στην διεύθυνση email σας στο 
πανεπιστήμιο (userid@pme.duth.gr) 

> Θα σας δοθούν 12 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 

> ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. Πατήστε Απάντηση για να δημιουργήσετε το μήνυμα με τις 
απαντήσεις σας. 

> ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΑΣ. 

> Γράψτε τις απαντήσεις σας στον κενό πάνω από τις ερωτήσεις. 

> Θα έχετε 18 λεπτά να απαντήσετε (τις ερωτήσεις) και 2 λεπτά για να στείλετε τις 
απαντήσεις σας. Συνολικά 20 λεπτά. 

> ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. Λανθασμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις συνεπάγονται -μισή 
(0,5) μονάδα. 

> ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ. Για να απαντήσετε 
έχετε μόνο να πατήσετε το κουτί Αποστολή. Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας και 
στη διεύθυνση spapantono@yahoo.gr. 

> ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ. Απαντήσεις που αποστέλλονται μετά από 20 λεπτά 
(βάσει στοιχείων που δίνει το υπολογιστικό κέντρο) ακυρώνονται και δεν βαθμολογούνται. 
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> Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας και από το προσωπικό (μη πανεπιστημιακό) σας 
email. 

> Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας και στη διεύθυνση spapantono@yahoo.gr 

2. Τρόπος εκφώνησης θεμάτων: Τα θέματα θα σας αποσταλούν στην διεύθυνση email σας 
στο πανεπιστήμιο (userid@pme.duth.gr) 

3. Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: Email 

4. Απαραίτητα τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: Σύνδεση με το διαδίκτυο 

5. Οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 
αποστολής του υπερσυνδέσμου: Θα ανακοινωθεί στο eClass 

6. Οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης): Θα 
ανακοινωθεί στο eClass 

7. Η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη): 20 λεπτά (18 λεπτά για να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις και και 2 λεπτά για να στείλετε τις απαντήσεις σας) 

8. Η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: 100% 

9. Οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης: 
Περιορισμένος χρόνος εξέτασης 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 

Κωδικός Μαθήματος Ζ01 

Διδάσκων: Αντώνιος Γαστεράτος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Μέσω email (agaster@pme.duth.gr) 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Ιωάννης Κανσίζογλου 

Εξάμηνο:  5ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή και προφορική εξέταση 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Την ακριβή ώρα και μέρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα 
της εξεταστικής θα αναρτηθούν στην σελίδα του μαθήματος 
στο eclass τα θέματα της γραπτής εξέτασης με τη μορφή 
εργασίας. Για την επίλυση και ανάρτηση των απαντήσεων θα 
δοθεί αυστηρή διορία 2 ωρών. Οι εξεταζόμενοι θα 
αναρτήσουν στην συγκεκριμένη εργασία ένα συμπιεσμένο 
αρχείο (π.χ .zip) που θα περιέχει τις απαντήσεις τους, είτε σε 
μορφή εικόνων (φωτογραφιών) είτε σε έγγραφο κειμένου.  

Όσοι εξεταζόμενοι αναρτήσουν εμπρόθεσμα τις απαντήσεις 
τους θα συμπεριληφθούν στην σχετική λίστα για την 
προφορική εξέταση (με μορφή τηλεδιάσκεψης στο Skype for 
Business) που θα επακολουθήσει την ίδια ημέρα. Η λίστα θα 
αναρτηθεί στο eclass στις ανακοινώσεις του μαθήματος 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης. Θα 
αναγράφει την σειρά και την ώρα εξέτασης του κάθε 
εξεταζόμενου, καθώς επίσης και τον υπερσύνδεσμο (link) 
στον οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί. Για την 
πραγματοποίηση της προφορικής εξέτασης είναι απαραίτητη 
η χρήση μικροφώνου και κάμερας. Στα πλαίσια της εξέτασης 
αυτής θα αξιολογηθεί η γνώση του εξεταζόμενου, όσων 
αφορά στην επίλυση των θεμάτων που παρουσίασε στην 
γραπτή εξέταση. 

Ο μόνος βαθμός που μετράει είναι αυτός της προφορικής 
εξέτασης.  
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(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Μηχανοτρονική 

Κωδικός Μαθήματος Ζ13 

Διδάσκων: Γαστεράτος Αντώνιος, Ψωμούλης Αθανάσιος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Μέσω email (agaster @pme.duth.gr, 
apsomoul@pme.duth.gr) 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Ιωάννης Κανσίζογλου 

Εξάμηνο:  7o 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) 1. Γραπτή  εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της 
πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass 

2. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της 
εφαρμογής Skype for Business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

1. Η γραπτή εξέταση στο μάθημα θα είναι συνολικής 
διάρκειας 2 ωρών. Οι ασκήσεις θα περιλαμβάνονται 
όλες σε ένα .pdf αρχείο, το οποίο θα είναι 
αναρτημένο/διαθέσιμο στις “Εργασίες” του 
μαθήματος στην πλατφόρμα του eClass, στις 09:00 
ακριβώς.  

Οι εξεταζόμενοι μόλις κατεβάσουν τις ασκήσεις θα 
πρέπει:  

a. να τις επιλύσουν είτε σε ηλεκτρονικό έγγραφο 
κειμένου (π.χ. σε MsWord), είτε  σε κόλλες 
αναφοράς ή χαρτί Α4, 

b. να ψηφιοποιήσουν (σάρωση ή φωτογράφιση) τις 
λύσεις αν αυτές είναι λυμένες σε χαρτί, 

c. να δημιουργήσουν από το ηλεκτρονικό έγγραφο 
κειμένου ή τις ψηφιοποιημένες λύσεις ένα αρχείο 
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(.pdf ή zip/rar) με όνομα που θα περιλαμβάνει το 
ονοματεπώνυμό τους και τον Αρ. Μητρώου τους, 

d. να ανεβάσουν το τελικό αυτό αρχείο στις 
“Εργασίες” του μαθήματος στο eClass (υποβολή 
εργασίας). 

Επισημαίνεται ότι το αρχείο με τις λύσεις θα πρέπει 
αυστηρά να υποβληθεί μέσα στα χρονικά περιθώρια 
των 2 ωρών. Εκπρόθεσμη υποβολή του δεν θα γίνεται 
αποδεκτή από το eClass. 

Κατά την διάρκεια της γραπτής εξέτασης, οι  
εξεταζόμενοι θα μπορούν να συνδεθούν με τους 
εξεταστές, μέσω της εφαρμογής  Skype for Business, 
για υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων επάνω στις 
ασκήσεις, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που θα  
συμπεριληφθεί στο αρχείο των ασκήσεων (ο 
σύνδεσμος αυτός θα είναι ο ίδιος που θα 
χρησιμοποιηθεί και για την προφορική εξέταση). 

Όσοι εξεταζόμενοι αναρτήσουν εμπρόθεσμα τις 
λύσεις των ασκήσεων στο eClass θα συμπεριληφθούν 
στη λίστα για την επακόλουθη προφορική εξέταση, 
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.  

Η λίστα αυτή, μαζί με τον απαραίτητο σύνδεσμο  για 
την χρήση της εφαρμογής Skype for Business, θα 
αναρτηθεί στα “’Εγραφα” του μαθήματος στο eClass 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης. 

 

2. Η προφορική εξέταση στο μάθημα θα 
πραγματοποιηθεί ανά άτομο με αλφαβητική σειρά 
μετά την γραπτή εξέταση. Η ακριβής λίστα 
(πρόγραμμα εξέτασης) όσων θα εξεταστούν 
προφορικά την κάθε ημέρα θα ανακοινώνεται 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας 
προφορικής εξέτασης.   

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
εφαρμογής Skype for Business. Οι εξεταζόμενοι θα 
πρέπει να συνδεθούν στην εικονική αίθουσα 
εξέτασης, μέσω του συνδέσμου που θα τους έχει 
δοθεί, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους 
λογαριασμό, και να περιμένουν στο χώρο αναμονής 
έως ότου επιτραπεί η σύνδεσή τους από τους 
εξεταστές. Εκτός του μικροφώνου θα τους είναι 
απαραίτητη και η χρήση κάμερας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης έτσι 
ώστε να είναι εφικτή η ταυτοποίησή τους.  

473



Στα πλαίσια της προφορικής εξέτασης ουσιαστικά θα 
αξιολογηθεί η γνώση του κάθε εξεταζόμενου 
αναφορικά με την επίλυση των ασκήσεων που 
παρουσίασε στην γραπτή του εξέταση. 

Κατά συνέπεια η τελική βαθμολογία του θα 
καθορίζεται από την προφορική του εξέταση. 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

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 Ασκήσεις Πράξης 4 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

--- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ  

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 

Είναι σύνηθες στις μέρες μας, οι οργανώσεις, να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν 
εφαρμογές βασισμένες στις τεχνολογίες της πληροφορίας για την υποστήριξη των στελεχών τους 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν διαδικασίες λήψης απόφασης. Τα Συστήματα Υποστήριξης των 
Αποφάσεων (ΣΥΑ) είναι υπολογιστικά συστήματα τα οποία συνδυάζουν μαθηματικά μοντέλα και 
βάσεις δεδομένων σε μια ενιαία εφαρμογή για την υποστήριξη διαδικασιών λήψης απόφασης σε 
ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Τα ΣΥΑ διαφέρουν από τα παραδοσιακά πληροφοριακά 
συστήματα διοίκησης δεδομένου ότι παρέχουν υποστήριξη σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
παρέχοντας απαντήσεις στα ερωτήματα του χρήστη, διαμέσου των διαδικασιών μοντελοποίησης 
του εκάστοτε προβλήματος απόφασης. Η συγκρότηση ενός ΣΥΑ εκτός από τις ανάγκες σε υλικό και 
λογισμικό πρέπει να ενσωματώνει τις διαδικασίες, που συνήθως επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
όταν πρόκειται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις δεδομένης της φύσης των προβλημάτων απόφασης. 
Στο μάθημα παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν τη φάση του 
σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός ΣΥΑ για την υποστήριξη διαδικασιών λήψης απόφασης. 
Επιπλέον, παρουσιάζονται τα στοιχεία εκείνα που διέπουν τις διαδικασίες λήψης απόφασης και ο 
τρόπος ενσωμάτωσης τους σε ένα ΣΥΑ προκειμένου να καταστεί εφικτή η προσέγγιση ορθολογικών 
αποφάσεων. Τέλος παρουσιάζονται τεχνικές μοντελοποίησης που έχουν αναπτυχθεί, προκειμένου 
να ενισχυθούν οι δυνατότητες των ΣΥΑ στην προσέγγιση ημι-δομημένων προβλημάτων απόφασης. 

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να: 
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 Αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τα προβλήματα απόφασης. 

 μοντελοποιούν προβλήματα απόφασης σε ιεραρχικές δομές και σε μορφές δέντρων 
απόφασης 

 Να κατανοούν τις βασικές δομές απόφασης και πως αυτές χρησιμοποιούνται από τα κύρια 
ρεύματα σκέψης. 

 Να κατανοούν την έννοια του κριτηρίου και τις μορφές τους. 

 Χρησιμοποιούν διαθέσιμες προσεγγίσεις για την επιλογή κατάταξη και ταξινόμηση 
εναλλακτικών σεναρίων. 

 Να διακρίνουν τον όγκο πληροφορίας που απαιτούν από τον αποφασίζοντα οι κυριότερες 
προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της πολυκριτήριας λήψης των αποφάσεων. 

 Να εφαρμόζουν προσεγγίσεις για την υποστήριξη αναλύσεων ευαισθησίας και ευστάθειας 
των αποτελεσμάτων. 

 Να διαμορφώνουν χαρτοφυλάκια εναλλακτικών σεναρίων. 

 Να υλοποιούν μεθόδους σε περιβάλλον υπολογιστικών φύλλων εργασίας. 

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 στο φυσικό περιβάλλον  
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  
- Ομαδική εργασία  
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θεωρία 

 Εισαγωγή στις αποφάσεις βασικές έννοιες και διάκριση των προβλημάτων απόφασης. Ημι-
δομημένα προβλήματα απόφασης και διάγραμμα ροής απόφασης.  

 Συνεχή και διακριτά προβλήματα απόφασης. Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων και 
κριτήρια αξιολόγησης. 

 Γραμμικός σταθμισμένος συνδυασμός. Αθροιστική συνάρτηση αξιών, δομές προτίμησης, 
υποθέσεις και προϋποθέσεις σωστής εφαρμογής. Μέθοδοι στάθμισης κριτηρίων και 
προτυποποίησης εναλλακτικών σεναρίων 

 Οι μέθοδοι SMART και SMARTER.  

 Η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (ΑΗΡ): Ιεραρχίες, κλίμακες συγκρίσεων σε ζεύγη, 
τοπικές και συνολικές προτεραιότητες, υπολογισμός ασυνέπειας κρίσεων και εντοπισμός 
ασυνεπών κρίσεων. Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 

 Οι μέθοδοι του ιδεατού σημείου. Υπολογισμός αποστάσεων και ερμηνεία της 
συμπεριφοράς των μοντέλων. Η προσεγγίσεις TOPSIS και VIKOR ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων. Υβριδικά μοντέλα απόφασης 

 Μοντέλα της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής. Η μέθοδος PROMETHEE και οι παραλλαγές 
της. 

 Αναλύσεις ευαισθησίας, What-If και ευστάθειας των αποτελεσμάτων. Προσομοίωση και η 
Στοχαστική Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποδοχής (SMAA). 
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Ασκήσεις Πράξης 

 Υλοποίηση των μοντέλων σε υπολογιστικά φύλλα εργασίας  

 Υλοποίηση ομαδικού θέματος σε πρόβλημα επιλογής των φοιτητών 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας και υλοποίηση 

εκπαιδευτικών παραδειγμάτων με χρήση υπολογιστικών 

φύλλων εργασίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών στις διαλέξεις.  

 Αξιοποίηση της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης e-class. 

 Εξ’ αποστάσεως συμβουλευτική των φοιτητών μέσω 
email. 

 Χρήση λογισμικού υπολογιστικών φύλλων εργασίας και 
εκμάθηση σχετικών συναρτήσεων. 

 Γνωστοποίηση διαστημάτων σε εβδομαδιαίο επίπεδο 
επαφής 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 

Διαλέξεις  26 

Ασκήσεις Πράξης  26 

Αυτοτελής μελέτη  73 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 
 

 

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. 

 
I. Συγγραφή και Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας 

(100%) που περιλαμβάνει: 

- Ανάπτυξη εφαρμογών σε κατάλληλο λογισμικό. Οι 
φοιτητές αξιολογούνται βάσει της ορθότητας και της 
πληρότητας των απαντήσεων/εργασιών τους καθώς 
και βάσει της παρουσίασης των σχετικών 
αποτελεσμάτων. 

- Υλοποίηση υπολογιστικών μοντέλων σε περιβάλλον 
φύλλων εργασίας σε θέμα επιλογής των φοιτητών.  

 
Τα κριτήρια της αξιολόγησης αφορούν στην κατανόηση 
των μεθόδων και των μοντέλων που έχουν εφαρμόσει 
κατά την εκπόνηση του θέματος τους 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-9606759109 Ι. Σίσκος 2008 
Μοντέλα Αποφάσεων: 

Μεθοδολογία, Επιχειρησιακής 

Ερευνάς, Θεωρία 

Εκδόσεις 

Νέων 
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Πολυκριτήριας Ανάλυσης, 

Εφαρμογές σε Επιχειρήσεις 

Και Οργανισμούς 

Τεχνολογιών 

978-960-266-386-8 
Ι.Ψαρράς,  

Χ. Δούκας 
2014 

Μοντέλα Αποφάσεων 

Πολιτικής σε Ενεργειακά και 

Περιβαλλοντικά Συστήματα 

Εκδόσεις 

Συμμετρία 

Πρόσθετα συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-960-6759-44-4 
Ματσατσίνης 

Ν., 
2010 Συστήματα Υποστήριξης 

Αποφάσεων 

Εκδόσεις 

Νέων 

Τεχνολογιών 

978-9963258581 
Goodwin P., 

Wright G., 
2016 Ανάλυση Αποφάσεων-

Ορθολογικό Μάνατζμεντ 

Broken Hill 

Publishers 

Ltd 

 
Χρονικός προγραμματισμός διαλέξεων 

Εβδομάδα  Θέμα διάλεξης 

1η διάλεξη Εισαγωγικές Έννοιες, κατηγοριοποίηση προβλημάτων απόφασης. Προβλήματα 
απόφασης και υπολογιστικά συστήματα. Συστατικά στοιχεία ενός Συστήματος 
Υποστήριξης Αποφάσεων. 

2η διάλεξη Μοντελοποίηση προβλημάτων απόφασης σε ιεραρχικές δομές και δομές δέντρου 
απόφασης. Πίνακας Απόφασης, προφίλ κριτηρίων και εναλλακτικών σεναρίων. 

3η διάλεξη Κατηγορίες κριτηρίων: Περιορισμοί και κριτήρια απόφασης, ποσοτικά και ποιοτικά 
κριτήρια, αύξοντα και φθίνοντα κριτήρια. 

4η διάλεξη Δομές προτίμησης. Μέθοδοι στάθμισης κριτηρίων και προσεγγίσεις προτυποποίησης 
των επιδόσεων των εναλλακτικών σεναρίων. 

5η διάλεξη Σταθμισμένος Γραμμικός Συνδυασμός: Διάγραμμα ροή απόφασης, Αθροιστική 
Συνάρτηση Αξιών, οι μέθοδοι SMART και SMARTER. Αναμενόμενη Αθροιστική 
Συνάρτηση Αξιών. Παράδοση θέματος κατευθυντήριες οδηγίες. 

6η διάλεξη Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (ΑΗΡ) Ι: Ιεραρχική διαμόρφωση του προβλήματος 
απόφασης, παραδείγματα ιεραρχιών. Τοπικές και συνολικές προτεραιότητες. Πίνακες 
συγκρίσεων σε ζεύγη. Κλίμακες απόδοσης της έντασης προτίμησης. Υπολογισμός 
τοπικών προτεραιοτήτων με την προσεγγιστική μέθοδο. 

7η διάλεξη Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (ΑΗΡ) ΙΙ: Υπολογισμός τοπικών προτεραιοτήτων με 
την ακριβή μέθοδο. Έλεγχος συνέπειας κρίσεων, εντοπισμός και διόρθωση της 
ασυνέπειας. 

8η διάλεξη Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (ΑΗΡ) ΙΙΙ: Εκτίμηση συνολικής προτεραιότητας 
εναλλακτικών σεναρίων. Συγκρότηση χαρτοφυλακίου εναλλακτικών σεναρίων. 

9η διάλεξη Οι μέθοδοι του Ιδεατού Σημείου Ι: Αποστάσεις από την Ιδεατή λύση και διαχείριση 
των αντισταθμίσεων μεταξύ των κριτηρίων.  

10η διάλεξη Οι μέθοδοι του Ιδεατού Σημείου ΙΙ: Η μέθοδος TOPSIS και η μέθοδος VIKOR. Υβριδικά 
μοντέλα απόφασης. 

11η διάλεξη Οι μέθοδοι των σχέσεων υπεροχής. Δομές προτίμησης, η μέθοδος PROMETHEE και οι 
παραλλαγές της. Υβριδικά μοντέλα απόφασης 

12η διάλεξη Αναλύσεις ευαισθησίας, What-If Ανάλυση. Προσομοίωση. Προσομοίωση και η 
Στοχαστική Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποδοχής (SMAA). 

13η διάλεξη Σύνοψη του μαθήματος. Οδηγίες για την ανάπτυξη του απαλλακτικού θέματος. Ειδικά 
θέματα  

Σημείωση: Ακόμη και αν κάποιος φοιτητής απουσιάσει από κάποιο μάθημα, οφείλει να έχει 
μελετήσει τη σχετική ύλη του μαθήματος και να έχει προετοιμάσει τυχόν απαιτήσεις για το επόμενο 
μάθημα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Μάθημα: Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων 

Κωδικός Μαθήματος Η04 

Διδάσκων: Αθανάσιος Π. Βαβάτσικος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

avavatsi@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Υποχρεωτικό 7ου εξαμήνου 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Εργασία  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές καλούνται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα 
ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class. 

Στην ενότητα «Εργασίες» αναρτάται εκφώνηση εργασίας 
στην οποία οι φοιτητές σε ελεύθερο θέμα και για το οποίο 
έχουν λάβει έγκριση κατά τη διάρκεια των εξαμήνου 
καλούνται να υποβάλουν: 

α/ Έγγραφο σε κειμενογράφο της επιλογής τους με την 
αναλυτική περιγραφή του προβλήματος, των εναλλακτικών 
σεναρίων που θα αξιολογήσουν, τα κριτήρια που 
εμπλέκονται στην αξιολόγηση σύμφωνα με τη βιβλιογραφική 
έρευνα που έχουν εκπονήσει.  

β/ Υπολογιστικό φύλλο εργασίας στο οποίο υλοποιούν τους 
υπολογισμούς σύμφωνα με τις μεθόδους που έχουν επιλέξει 
για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων του 
προβλήματός τους και την ανάλυση ευαισθησίας που έχουν 
διενεργήσει προκειμένου να διερευνηθεί το εύρος της 
επιλογής τους. 

Η εργασία του αξιολογείται: 
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α/ Ως προς το βάθος της ανάλυσης και την ποιότητα του 
κειμένου. 

β/ Το επίπεδο δυσκολίας του μαθηματικού μοντέλου που 
έχουν επιλέξει για την αξιολόγηση. 

γ/ Το μοντέλο που έχουν υιοθετήσει για την υλοποίηση 
ανάλυσης ευαισθησίας. 

δ/ Το βάθος της βιβλιογραφικής έρευνας που έχουν 
εκπονήσει. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων 

Κωδικός Μαθήματος Θ04 

Διδάσκων: Γ. Κουλίνας 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gkoulina@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Χειμερινό 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 
προκαθορισμένο (Παρασκευή 31-7-2020) και 
περιορισμένο χρόνο (12.00-15.00). 

Τα θέματα της εξέτασης και η υποβολή των απαντήσεων 
των φοιτητών θα γίνει μέσω της σελίδας του μαθήματος 
στο e-class.  

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στη σελίδα του 
μαθήματος στο e-class μέσω του ιδρυματικού τους 
λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν.  

 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 
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(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Κωδικός Μαθήματος Z07 

Διδάσκων: Πρόδρομος Χατζόγλου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Α. e-mail: 
Πρόδρομος Χατζόγλου:  pchatzog@pme.duth.gr 
 

Β1. Πρόδρομος Χατζόγλου: Ημέρες & ώρες ηλεκτρονικού γραφείου (ισχύουν 
μέχρι 20/7/2020 και μετά τις 25/8/2020): 
Τρίτη, 13:00 με 15:00 
Τετάρτη, 13:00 με 15:00 
Σύνδεσμος: https://meet.lync.com/duth/pchatzog/FOUAX3R1 
 

Επόπτες / 
Επιτηρητές: 

Δημήτριος Χατζούδης /  
Δέσποινα Ιωακειμίδου, Μαρία Τζάστα 

Εξάμηνο:  Χειμερινό Εξάμηνο (Μάθημα Υποχρεωτικό - 7ο Εξάμηνο) 

Επίπεδο σπουδών: Μάθημα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: 

Γραπτή εξέταση, με εξ αποστάσεως μεθόδους (eclass & Skype for Business) 

 Εξομοίωση πραγματικής γραπτής εξέτασης, με θέματα που θα «μοιραστούν» 
κατά την έναρξη της εξέτασης - και όχι νωρίτερα. 

 Εξομοίωση πραγματικής γραπτής εξέτασης, με χρονικό περιορισμό και μη 
αποδοχής εκπρόθεσμων απαντήσεων. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

 

Οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης: 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση δύο εργαλείων: 
(1) Skype for Business, (2) open eClass. 
 

(α) Όλοι οι φοιτητές θα εισέλθουν στο χώρο της τηλεδιάσκεψης (με τη χρήση 
του Skype for Business) την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί η 
εξέταση του μαθήματος (Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020, στις 8:00). 
Στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη θα παραμείνουν μέχρι και το τέλος της 
εξέτασης. 

(β) Θα δοθούν σύντομες προφορικές οδηγίες από τον διδάσκοντα καθηγητή 
(8:00 με 8:10), αναφορικά με την εξέταση του μαθήματος και θα γίνει η 
ταυτοποίηση των φοιτητών. 

(γ) Στη συνέχεια (8:15), θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος. Τα 
«θέματα» θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στο e-Class. Θα δοθεί 
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συγκεκριμένος χρόνος στους φοιτητές (8:30 μέχρι 10:30), προκειμένου να 
τα απαντήσουν και να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους. 

Οδηγίες χορήγησης των θεμάτων: Όπως προαναφέρθηκε, τα θέματα θα 
χορηγηθούν μέσω της εφαρμογής open eClass, έπειτα από προφορικές 
οδηγίες που θα δοθούν μέσω της τηλεδιάσκεψης (Skype for Business).  

Τρόπος υποβολής των απαντήσεων: Τα θέματα θα απαντηθούν και θα 
υποβληθούν με τη χρήση της εφαρμογής open eClass. 

Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: Skype for Business & Open eClass 
(σύνδεση μόνο με Ιδρυματικό λογαριασμό). 

Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: Υπολογιστής, 
Σύνδεση στο διαδίκτυο (προτείνεται η ενσύρματη σύνδεση, αν είναι 
διαθέσιμη), Σύνδεση στο Skype for Business με Ιδρυματικό λογαριασμό, 
Σύνδεση στο open eClass με Ιδρυματικό λογαριασμό, Κάμερα, Μικρόφωνο. 

Υπερσύνδεσμος σύνδεσης με την εικονική αίθουσα: 

https://meet.lync.com/duth/pchatzog/R8M1WLMJ 

Ημερομηνία και ώρες εξέτασης: 
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 (8:00 με 11:00) 

Χρονική διάρκεια της εξέτασης: 120 λεπτά. 
 

Τρόπος βαθμολόγησης: 3 Ασκήσεις με διαφορετική βαρύτητα (3+2+5) 

Συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: 70% 

 

Τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της εξέτασης: 

 Θα υπάρχουν διαφορετικές σειρές θεμάτων, οι οποίες θα δοθούν σε 
διαφορετικές ομάδες φοιτητών.  

 Η κάμερα του κάθε φοιτητή θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης. 

 Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε από τον Καθηγητή, ούτε από 
τους φοιτητές) η καταγραφή της αξιολόγησης, είτε με χρήση κάποιου 
λογισμικού, είτε με τρίτα μέσα. 

 

Είναι υποχρεωτική η επίδειξη Αστυνομικής ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο 
πλαίσιο της ταυτοπροσωπίας κατά τη διάρκεια της εξέτασης (αν κάτι τέτοιο 
ζητηθεί από τον εξεταστή). 

Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business 
και Ιδρυματικού λογαριασμού. Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στο open 
eClass μέσω Ιδρυματικού λογαριασμού. 

Είναι υποχρεωτική η δυνατότητα ορθής χρήσης κάμερας και μικροφώνου. 

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρμα open eClass, 
πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. 
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Φοιτητές που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (σύμφωνα με τη δική τους 

δήλωση) και ημερομηνία εξέτασης τους: 

ΑΕΜ: Ημερομηνία εξέτασης: Ώρα εξέτασης: 

 

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 

8:00 με 11:00 
 
 
Προσοχή: Η εξέταση ξεκινάει στις 8:00 
για όλους τους συμμετέχοντες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η  παραπάνω λίστα συμμετεχόντων ισχύει μέχρι την Τρίτη 16/6/2020 (11.00'). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Ρομποτική 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Η01 

Διδάσκων: Γαστεράτος Αντώνιος 

Τρόπος 
επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

agaster@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

Βασιλική Μπαλάσκα, Νικόλαος Σανταβάς  

Εξάμηνο:  Χειμερινό Εξάμηνο 

Επίπεδο σπουδών: 

(2) 
Μάθημα ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξέταση εξ αποστάσεως άσκησης εξαμήνου με 
παράδοση μιας τεχνικής αναφοράς 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές θα εξεταστούν σε ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων 
οι οποίες θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα ασύγχρονης 
διδασκαλίας που διαθέτει το ΔΠΘ (eclass) στο μάθημα 
Ρομποτική. Συνεπώς, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα θα 
πρέπει να αποστείλει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις στα ΑΕΜ και τα 
ονοματεπώνυμα όλων των μελών της εκάστοτε ομάδας με email 
στο διδάσκοντα ή τη βοηθό διδασκαλίας, για να καταρτιστούν οι 
λίστες εξέτασης, οι οποίες ανακοινώνονται στην πλατφόρμα 
eclass.  

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
εφαρμογής Skype for Business. Η κάθε ομάδα εξετάζεται στον 
ίδιο χρόνο (τέσσερις ταυτόχρονα). Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να 
συνδεθούν στην εικονική αίθουσα εξέτασης, μέσω του 
συνδέσμου που θα τους έχει δοθεί, χρησιμοποιώντας τον 
ιδρυματικό τους λογαριασμό και να περιμένουν στο χώρο 
αναμονής έως ότου επιτραπεί η σύνδεσή τους από τους 
εξεταστές. Εκτός του μικροφώνου θα τους είναι απαραίτητη και 
η χρήση κάμερας, η οποία θα πρέπει να είναι ανοικτή κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης έτσι ώστε να είναι εφικτή η ταυτοποίησή 
τους. Η εξέταση θα αφορά τόσο την υλοποίηση της εργασίας, 
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όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, όσο και την συνολικότερη 
κατανόηση της διδαχθείσας κατά την διάρκεια του εξαμήνου 
ύλης. Για την εργασία πέραν του κώδικα που θα παραδοθεί 
αναμένεται η συγγραφή αναφοράς, που θα περιλαμβάνει 
οπωσδήποτε, μεταξύ των άλλων Εισαγωγή, Συμπεράσματα, 
Βιβλιογραφία και ό,τι άλλο θεωρείτε απαραίτητο για την 
πληρότητά της εργασίας, η οποία θα βαθμολογηθεί επίσης και 
θα καταλάβει μέρος της συνολικής βαθμολογίας.  

Για την εργασία οι φοιτητές καλούντε να δημιουργήσουν στην 
πλατφόρμα ROS Development Studio μια προσομοίωση 
ενός ρομποτικού βραχίονα (θα υπάρχει σχετική λεπτομερής 
ανακοίνωση) εντός του περιβάλλοντος Rviz και να 
προγραμματιστεί να επιλύει προβλήματα ρομποτικής (σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση), κάνοντας χρήση της βιβλιοθήκης 
MoveIt του ROS. Όλα τα απαραίτητα αρχεία του μοντέλου 
ρομποτικού χειριστή για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσής του 
θα τα διατίθενται.  

Οι φοιτητές κατά την διάρκεια της εξέτασης θα κληθούν να 
παρουσιάσουν στον διδάσκοντα τους  τα αποτελέσματα-
συμπεράσματα που κατέληξαν από την υλοποίηση των 
εργασιών τους, μέσω της επιλογής ‘’κοινής χρήσης 
οθόνης’’(share screen). Ακόμη θα πρέπει να απαντήσουν 
(προφορικά) σε ερωτήσεις της διδαχθείσας θεωρίας. Κατά το 
τέλος της εξέτασης, η οποία δεν θα  ξεπερνά τα 15-20 λεπτά, οι 
φοιτητές θα πρέπει να στείλουν την αναφορά των εργασιών 
τους με email. 

Ο τελικός βαθμός των φοιτητών προκύπτει από την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων των εργασιών τους, την αποστολή με τη 
τεκμηριωμένη αναφορά για τις εργασίες και τη γενική γνώση 
τους επί της διδαχθείσας ύλης. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 
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αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Περιβαλλοντική Μηχανική 

Κωδικός Μαθήματος Η03Υ 

Διδάσκων: Γεώργιος Γκαϊντατζής 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

geogai@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  8ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype for Business 
και με τη χρήση της πλατφόρμας e-class. Ο σύνδεσμος θα 
αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά σε 
αυτούς που έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει 
γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι 
φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης θα 
γίνει επιλεκτική ταυτοποίηση με την επίδειξη της 
φοιτητικής ταυτότητας. Τα θέματα θα αναρτώνται στο 
ενεργό εργαλείο «Εργασίες» του e-class και είναι 
διαθέσιμα για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Μέσα 
σε αυτό το διάστημα ο φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει 
χειρόγραφα σε λευκή κόλλα, να τη σκανάρει και να την 
ανεβάσει στο ενεργό εργαλείο «Εργασίες». Σε 
περίπτωση αδυναμίας ανάρτησης έχει ενεργοποιηθεί η 
επιλογή της εκπρόθεσμης ανάρτησης ώστε να είναι 
δυνατή η καταγραφή του χρόνου της ανάρτησης των 
απαντήσεων. Επίσης, είναι δυνατή η αποστολή των 
απαντήσεων στο e-mail του διδάσκοντα. 
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(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Μάθημα: Τεχνολογική Οικονομική 

Κωδικός Μαθήματος Ζ11 

Διδάσκων: Αθανάσιος Π. Βαβάτσικος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

avavatsi@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Υποχρεωτικό εαρινού εξαμήνου 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Εργασία και εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές καλούνται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα 
ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class. 

Στην ενότητα «Εργασίες» αναρτάται εκφώνηση ομαδικής 
εργασίας που εκπονείται σε ομάδες από 1 έως 5 φοιτητών σε 
υπολογιστικό φύλλο εργασίας. Η εργασία μπορεί να δώσει 
έως και 2 μονάδες.  

Ακολούθως λαμβάνουν οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής 
στην εξεταστική διαδικασία με τη χρήση του εργαλείου 
«Ανακοινώσεις». Ειδικότερα υλοποιείται γραπτή εξ 
αποστάσεως εξέταση όπου σε ειδικά διαμορφωμένο 
υπολογιστικό φύλλο εργασίας οι φοιτητές καλούνται να 
απαντήσουν σε ερωτήματα ασκήσεων (συνήθως 4). Η 
εξέταση γίνεται α/ με τον διαμοιρασμό της εκφώνησης από 
το εργαλείο εργασίες της πλατφόρμας ασύγχρονης 
εκπαίδευσης eclass. β/ με την εφαρμογή Skype for Business 
και τη χρήση συνδέσμου που έχει γνωστοποιηθεί σε εύλογο 
χρονικό διάστημα για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας, την 
παράδοση της εκφώνησης και την επιτόπια απάντηση 
ερωτήσεων από την πλευρά των φοιτητών. Η εξέταση 
πραγματοποιείται στην ημερομηνία και το χρονικό 
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παράθυρο όπως αυτό ορίζεται από την ανακοίνωση του 
προγράμματος της εξεταστικής περιόδου. Εντός του χρονικού 
παραθύρου της εξέτασης οι φοιτητές επιστρέφουν 
συμπληρωμένο, με τις απαντήσεις τους, το υπολογιστικό 
φύλλο. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

9Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

494



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

Κωδικός Μαθήματος Η10 

Διδάσκων: Επικ. Καθ. Ζήνων Βλαχοστέργιος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Email, τηλεφωνικά, Skype for business 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος ΜΠΔ 

Εξάμηνο:  9ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) - Γραπτή εξέταση με τη χρήση του eClass, σάρωση των γραπτών και 
ανέβασμά τους στην πλατφόρμα. 

- Προφορική εξέταση με τη χρήση του λογισμικού Skype for Business. 

- Συνδυασμός γραπτής και προφορικής εξέτασης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξέτασης 
διασφαλίζεται με ταυτοποίηση των φοιτητών με την ακαδημαϊκή 
τους ταυτότητα και τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού για 
τη σύνδεσή τους στις εφαρμογές. Επίσης, τα στοιχεία 
διασταυρώνονται από τον διδάσκων αλλά και από τον 
επόπτη/επιτηρητή. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

- Για την γραπτή εξέταση, δίνεται το κάθε θέμα ξεχωριστά (όχι όλα 
μαζί) και ανακοινώνεται στους φοιτητές ο χρόνος που θα έχουν στη 
διάθεσή τους για την επίλυσή του, τη σάρωση της λύσης και το 
ανέβασμα στο σύστημα eClass. Τα νούμερα που δίνονται στα 
προβλήματα είναι προσωπικά για κάθε φοιτητή και βασίζονται στο 
ΑΕΜ τους. Παράλληλα, οι φοιτητές είναι συνδεδεμένοι στο Skype For 
Business για επιτήρηση και απαραίτητες διευκρινήσεις. Εφόσον 
επιτρέπεται από τον αριθμό των φοιτητών, οι κάμερες και τα 
μικρόφωνα παραμένουν ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 
- Για την προφορική εξέταση, γίνονται ομάδες από 1 έως 3 άτομα 
(ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών) που ανακοινώνεται στους 
φοιτητές πριν την εξέταση. Γίνονται σε όλους οι ίδιες ερωτήσεις με 
δεδομένο χρόνο για τις απαντήσεις τους. Τα μικρόφωνα και οι 
κάμερες είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
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- Σε περίπτωση συνδυασμένης εξέτασης, με εφαρμογή των 
παραπάνω μεθόδων, γίνεται διαπίστωση αν ο φοιτητής έγραψε ο 
ίδιος στο γραπτό κομμάτι. Η τελική βαθμολογία βασίζεται στο γραπτό 
που έχει ανέβει στο eClass και πιστοποιείται και διορθώνεται είτε 
θετικά είτε αρνητικά, αν κριθεί αναγκαίο, με τη βοήθεια της επίδοσης 
στα προφορικά. 
Σε όλες τις περιπτώσεις το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της εξέτασης 
διασφαλίζεται με ταυτοποίηση των φοιτητών με την ακαδημαϊκή 
τους ταυτότητα και τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού για 
τη σύνδεσή τους στις εφαρμογές. Επίσης, τα στοιχεία 
διασταυρώνονται από τον διδάσκων αλλά και από τον 
επόπτη/επιτηρητή.  

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  Mηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Κωδικός Μαθήματος Η13 

Διδάσκων: Α. Ξανθόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

email: axanthop@pme.duth.gr 

τηλ: 25410 79676 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  9ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

 Θα πρέπει να έχετε δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής 

σας στην εξέταση του μαθήματος. 

 Για να λάβετε μέρος στην εξ αποστάσεως εξέταση θα 

πρέπει να έχετε εγγραφεί στη Διαχείριση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας στο eclass 

 H εξέταση είναι ατομική, γραπτή με υποβολή 

απαντήσεων στο eclass σε προκαθορισμένο χρονικό 

περιθώριο. 

 Την ώρα έναρξης της εξέτασης θα αναρτηθεί η 

εκφώνηση των θεμάτων στο μενού «Εργασίες» του 

eclass. H εκφώνηση των θεμάτων θα δίνεται σε αρχείο 

pdf.  

 Τα θέματα είναι εξατομικευμένα βάσει του ΑΕΜ των 

φοιτητών. 

 Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα θέματα πριν την 

ώρα λήξης της εξέτασης. 

 Υποβάλετε τις απαντήσεις σας στο eclass σε ένα (1) 

αρχείο.  

 Μπορείτε να υποβάλετε αρχεία pdf, ms word, zip και 

εικόνες, συνιστάται όμως η υποβολή αρχείων pdf.  
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 To μέγεθος του αρχείου που υποβάλετε πρέπει να είναι 

έως 250 ΜΒ, συνιστάται όμως η υποβολή όσο το 

δυνατόν μικρότερων αρχείων. 

 Οι απαντήσεις στα θέματα που θα δώσετε μπορεί να 

είναι χειρόγραφες ή μη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα 

πρέπει να είναι ευανάγνωστες. 

 Αν θέλετε να αντικαταστήσετε το αρχείο των 

απαντήσεών σας με ένα άλλο μπορείτε να το κάνετε 

πριν την λήξη της εξέτασης. 

 Επιβεβαιώστε ότι το αρχείο με τις απαντήσεις σας που 

αναρτήσατε στο eclass μπορεί να ανοιχτεί και να 

αναγνωστεί πριν την λήξη της εξέτασης. 

 Ξεκινήστε την υποβολή των απαντήσεών σας 

τουλάχιστον κάποια λεπτά πριν την λήξη της εξέτασης. 
 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

Κωδικός Μαθήματος Θ07 

Διδάσκων: Δημήτριος Κουλουριώτης, Παρασκευή Γκιούρκα 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Μέσω email (jimk@pme.duth.gr, pgiourka@pme.duth.gr ) 

Επόπτες/Επιτηρητές:  Χρήστος Μήτρακας 

Εξάμηνο:  9ο 

Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης:  1. Γραπτή  εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της 
πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass 

2. Εκπόνηση εργασίας και προφορική εξ αποστάσεως 
εξέταση μέσω της εφαρμογής Skype for Business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση του μαθήματος Τεχνολογική Καινοτομία και 

Επιχειρηματικότητα θα διεξαχθεί  εξ’ αποστάσεως, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου 

…..  στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΜΠΔ 

(Ανακοινώσεις > Φοιτητές). Για να συμμετάσχετε στην 

εξέταση του μαθήματος θα πρέπει να έχετε δηλώσει 

ηλεκτρονικά την πρόθεση συμμετοχής σας στο σχετικό 

πληροφοριακό σύστημα - students.duth.gr (Open eClass) 

όπου συνδέεστε με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας 

λογαριασμού. 

Το μάθημα θα εξεταστεί 1) προφορικά εξ’ αποστάσεως 

– με γραπτή εργασία (40% του βαθμού) και 2) γραπτή  

εξ αποστάσεως εξέταση (60% του βαθμού) ως έχει 

ανακοινωθεί. Αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που 

αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΜΠΔ 

(Ανακοινώσεις > Φοιτητές > «Ανακοίνωση προς τους 

διδάσκοντες και τους εξεταζόμενους φοιτητές του ΔΠΘ 
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αναφορικά με τη διεξαγωγή εξ’ αποστάσεως 

εξετάσεων»). Για τη δική σας πληρέστερη ενημέρωση, 

συστήνεται να μελετήσετε τις παραπάνω οδηγίες. Όσοι 

φοιτητές, έχουν δηλώσει (στο students.duth.gr) ότι 

επιθυμούν να εξετασθούν, πρέπει να ακολουθήσουν τις 

οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας τους (κείμενο-

κώδικας-αποτελέσματα και παρουσίαση) έως την …..) 

στο email του διδάσκοντος (jimk@pme.duth.gr), λόγω 

ιδιαζόντων περιστάσεων και συνθηκών, και δεν θα είναι 

δυνατόν να δοθούν οδηγίες-παρατηρήσεις στα 

παραδοτέα, ΠΡΙΝ την παρουσίαση-εξέταση. Εάν δεν 

έχετε δηλώσει την συμμετοχή σας στις εξετάσεις και την 

αποδοχή των όρων που συνεπάγεται αυτή, πρέπει να 

στείλετε σχετική υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία του 

τμήματος (info@pme.duth.gr) και στον διδάσκοντα. 

Την ημέρα της γραπτής όπως και της προφορικής 

εξέτασης και ώρα σύμφωνα με ανακοίνωση στο eclass, 

θα ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις των εργασιών και η 

εξέταση του μαθήματος διαδικτυακά (μέσω Skype for 

Business)  

Join Skype Meeting  https://meet.lync.com/duth/.... 

Περαιτέρω οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην κάτωθι 

ιστοσελίδα: https://itc.duth.gr/skype-for-business/. Δεν 

απαιτείται να έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή 

(desktop client) Skype for business καθώς η διαδικασία 

δημιουργίας της συνεδρίας γίνεται μέσω περιηγητή ιστού 

(browser). Οι περιηγητές ιστού που υποστηρίζουν τη 

συμμετοχή μας στη συνεδρία είναι οι Microsoft Edge, 

Google Chrome, Internet Explorer 11 σε υπολογιστή 

Windows. 

Φυσικά θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει (και ελέγξει την 

ορθή λειτουργία τους) κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία για 

να μπορείτε να παρουσιάσετε την εργασία σας και να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις τόσο στην προφορική 

εξέταση όσο και στην γραπτή, για την εξακρίβωση της 

ταυτότητας σας (θα πρέπει να έχετε το πάσο σας το οποίο 

θα επιδείξετε στην κάμερα). 

 

 

 

500

mailto:jimk@pme.duth.gr
mailto:info@pme.duth.gr
https://meet.lync.com/duth/
https://itc.duth.gr/skype-for-business/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  ΜΠΔ 

Μάθημα: ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Κωδικός Μαθήματος Ζ14Υ 

Διδάσκων: Σωτήριος ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

spapant@pme.duth.gr 

6974-697932 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  9 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Ακολουθεί 

 

Γραπτή εξέταση 

1. Οδηγίες πραγματοποίησης της γραπτής εξέτασης:  

> ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. Θα σας αποσταλούν στην διεύθυνση email σας στο 
πανεπιστήμιο (userid@pme.duth.gr) 

> ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. Γράψτε τις απαντήσεις σας σε κόλα Α4. 

> Θα έχετε 30 λεπτά να απαντήσετε (τις ερωτήσεις) και 5 λεπτά για να στείλετε τις 
απαντήσεις σας. Συνολικά 35 λεπτά. 

> ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Θα έχετε 35 λεπτά για να στείλετε φωτογραφία του γραπτού 
σας σε email. 

> ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ. Απαντήσεις που αποστέλλονται μετά από 35 λεπτά 
(βάσει στοιχείων που δίνει το υπολογιστικό κέντρο) ακυρώνονται και δεν βαθμολογούνται. 

2. Τρόπος εκφώνησης θεμάτων: Τα θέματα θα σας αποσταλούν στην διεύθυνση email σας 
στο πανεπιστήμιο (userid@pme.duth.gr) 

3. Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: Email 

4. Απαραίτητα τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: Σύνδεση με το διαδίκτυο, 
φωτογραφική μηχανή ή σκάνερ 

5. Οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 
αποστολής του υπερσυνδέσμου: Θα ανακοινωθεί στο eClass 
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6. Οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης): Θα 
ανακοινωθεί στο eClass 

7. Η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη): 35 λεπτά (30 λεπτά για να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις και και 5 λεπτά για να στείλετε τις απαντήσεις σας) 

8. Η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: 100% 

9. Οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης: 
Περιορισμένος χρόνος εξέτασης 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Θεωρία Αποθεμάτων 

Κωδικός Μαθήματος  

Διδάσκων: Δρ. Ιωάννης Κωσταβέλης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Email: gkostave@iti.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  8o 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση εξ αποστάσεως με τη χρήση του 
εργαλείου eclass. Ακολούθησε προφορική εξέταση για 
κάθε φοιτητή όπου πραγματοποιηθήκαν ερωτήσεις στα 
θέματα τα οποία εξετάστηκε γραπτώς αλλά και για την 
ευρύτερη εξεταστέα ύλη του μαθήματος.  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Την ακριβή ώρα και μέρα που αναγραφόταν στο 
πρόγραμμα της εξεταστικής αναρτήθηκε στην σελίδα 
του μαθήματος στο eclass τα θέματα της γραπτής 
εξέτασης. Για την επίλυση και ανάρτηση των 
απαντήσεων δόθηκε αυστηρή διορία 1,5 μιάμισης ώρας 
(90 λεπτά). Οι εξεταζόμενοι έπρεπε να αναρτήσουν στη 
συγκεκριμένη εξέταση ένα συμπιεσμένο αρχείο (π.χ 
.zip) που θα περιέχει τις απαντήσεις τους, είτε σε μορφή 
εικόνων (φωτογραφιών) είτε σε έγγραφο κειμένου. 

Όσοι εξεταζόμενοι ανήρτησαν εμπρόθεσμα τις 
απαντήσεις τους συμπεριλήφθηκαν στην σχετική λίστα 
για την προφορική εξέταση (με μορφή τηλεδιάσκεψης 
στο Skype for Business) που επακολουθήσε την ίδια 
ημέρα. Η λίστα αναρτήθηκε στο eclass στις 
ανακοινώσεις του μαθήματος αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης. Η λίστα ανέγραφε 
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την σειρά και την ώρα εξέτασης του κάθε εξεταζόμενου, 
καθώς επίσης και τον υπερσύνδεσμο (link) στον οποίο 
αυτή πραγματοποιήθηκε. Για την πραγματοποίηση της 
προφορικής εξέτασης ήταν απαραίτητη η χρήση 
μικροφώνου και κάμερας. Στα πλαίσια της εξέτασης 
αυτής αξιολογήθηκε η γνώση του εξεταζόμενου, όσων 
αφορά στην επίλυση των θεμάτων που παρουσίασε 
στην γραπτή εξέταση. 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Μάθημα: ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ  

Κωδικός Μαθήματος TME238 

Διδάσκων: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Με την υπηρεσία duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: sspart@pme.duth.gr 

Με την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης   duth open e-class (e-
learning platform) 

Με τηλεφωνική επικοινωνία: 2541079341 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Κασσιανή Σκουλαρίκη 

Αναστασία Ταουκτσόγλου 

Εξάμηνο:  Επιλογής Χειμερινό 

Επίπεδο σπουδών: (2) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  

Τρόποι εξέτασης: (3) 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της 
εξέτασης). 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Τρόπος Εξέτασης  

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά, σε γκρουπ έως τριών ατόμων, σε 
ηλεκτρονική αίθουσα αντίστοιχη με αυτήν της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας, με την χρήση της υπηρεσίας duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 
πρόγραμμα (ημέρα και ώρα) της εξέτασης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και οι επιμέρους ομάδες (ημέρα και ώρα) και  το συγκεκριμένο link, με το 
οποίο οι εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, 
ανακοινώνονται από τον Διδάσκοντα, στην ιστοσελίδα duth open e-class του 
μαθήματος https://eclass.duth.gr/courses/TME238/ 

Επιπλέον, η συμμετοχή των εξεταζόμενων στις προφορικές ηλεκτρονικές εξετάσεις 
του μαθήματος προϋποθέτει την αποδοχή και συναίνεσή τους στα ακόλουθα: 

1. Να έχουν εγκαταστήσει τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή σε χώρο 
απομονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον. 

2. Να διαθέτουν κάμερα, όχι ενσωματωμένη σε κάποιο υπολογιστή ή laptop, 
αλλά ελεύθερη (συνδεδεμένη με τον Η/Υ), για να μπορεί να μετακινείται  
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και να απεικονίζει τόσο την/τον εξεταζόμενη/εξεταζόμενο, όσο και τον 
περιβάλλοντα χώρο, κατά τις υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή.   

3. Να διαθέτουν ηχεία (για να ακούνε τον διδάσκοντα-εξεταστή) και 
μικρόφωνο (για να απαντούν στις ερωτήσεις). 

4. Να διαθέτουν σταθερή σύνδεση με το internet  για την αποφυγή διακοπών 
ή κακής ποιότητας επικοινωνίας. 

5. Να διαθέτουν προς επίδειξη την φοιτητική ή αστυνομική τους ταυτότητα. 

6. Να συνεργάζονται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης ανάλογα με τις 
υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή. 

7. Να έχουν μπροστά τους (επάνω σε έδρανο) μόνο λευκές κόλλες Α4 
(περίπου 10) καθώς και μπλε στυλό (όχι μαλακό μολύβι), για να 
σημειώνουν τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων ή ασκήσεων και να εκτελούν 
αντίστοιχες πράξεις-ασκήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα-
εξεταστή.  

8. Να έχουν απομακρύνει από το έδρανο και από τον περιβάλλοντα χώρο 
τους, βιβλία ή σημειώσεις ή βοηθήματα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν το αδιάβλητο της διαδικασίας εξέτασης. 

9. Να αποτελούν το μοναδικό άτομο στον χώρο στον οποίο θα έχουν 
εγκαταστήσει τον υπολογιστή, την κάμερα, το μικρόφωνο και τα 
ακουστικά, για την ηλεκτρονική εξέταση. Οποιαδήποτε παρουσία άλλου 
ατόμου, πέραν της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου, στον 
προαναφερόμενο χώρο εξέτασης,  επιφέρει τον μηδενισμό  της/του 
εξεταζόμενης/εξεταζόμενου. 

10. Δεν θα πρέπει να μαγνητοσκοπούν κανένα σημείο της εξέτασης. 

11. Απαγορεύεται η ύπαρξη και χρήση κινητών τηλεφώνων  καθώς και κάθε 
άλλου ηλεκτρονικού μέσου (πέραν του συνδεδεμένου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο οι εξεταζόμενοι θα 
παρευρίσκονται, είτε στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής είτε στην 
ηλεκτρονική αίθουσα της εξέτασης. 

12. Απαγορεύεται η επικοινωνία της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου  με 
οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα, πέραν των διδασκόντων-εξεταστών,  
μέσω του υπολογιστή ή μέσω άλλου προγράμματος  ή  ιστοσελίδας. 

13. Στην περίπτωση που θα υπάρξει διακοπή της σύνδεσης πέραν των πέντε 
(5) λεπτών η εξέταση ακυρώνεται.  

14. Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτασης κάθε φοιτήτριας/ φοιτητή, 
καθορίζεται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα στο e-class 
του μαθήματος  Στην ίδια ανακοίνωση αναρτάται και το συγκεκριμένο link 
με το οποίο οι εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα 
αναμονής, την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TME238. 

15. Στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής οι εξεταζόμενοι θα παρευρίσκονται 
σε αναμονή, για όση ώρα χρειαστεί (μέσα στα χρονικά πλαίσια του 
ωρολογίου προγράμματος της εξέτασης), έως ότου κληθούν από τον 
διδάσκοντα-εξεταστή προς εξέταση.  

16. Μετά το πέρας της εξέτασης οι εξεταζόμενοι αποχωρούν από την 
συγκεκριμένη συνεδρίαση και δεν παραμένουν στην (ηλεκτρονική) 
αίθουσα αναμονής .  

 
 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
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 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

Με τηλεφωνική επικοινωνία αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Μάθημα: Βάσεις Δεδομένων 

Κωδικός Μαθήματος Ε5Υ 

Διδάσκων: Αθανάσιος Π. Βαβάτσικος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

avavatsi@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό χειμερινού εξαμήνου 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Εργασία και προφορική εξέταση 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές καλούνται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα 
ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class. 

Στην ενότητα «Εργασίες» αναρτάται εκφώνηση θέματος για 
την ανάπτυξη εφαρμογής στο περιβάλλον του Σχεσιακού 
Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MS Access. 

Ακολούθως λαμβάνουν οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής 
στην εξεταστική διαδικασία με τη χρήση του εργαλείου 
«Ανακοινώσεις». Ειδικότερα όσοι καταθέσουν εργασία 
αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε προφορική εξ 
αποστάσεως εξέταση με την εφαρμογή Skype for Business με 
τη χρήση συνδέσμου που έχει γνωστοποιηθεί σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. Η εξέταση πραγματοποιείται στην 
ημερομηνία και το χρονικό παράθυρο όπως αυτό ορίζεται 
από την ανακοίνωση του προγράμματος της εξεταστικής 
περιόδου.  

Οι φοιτητές συνδέονται στην εικονική αίθουσα εξέτασης με 
τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια και περιμένουν στην εικονική 
αίθουσα αναμονής έως ότου κληθούν για εξέταση όπου και 
γίνεται η ταυτοποίηση του με την επίδειξη της ακαδημαϊκής 
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τους ταυτότητας. Στην εξέταση γίνεται διαμοιρασμός της 
οθόνης του αρχείου που έχουν υποβάλλει ως εργασία και 
εξετάζονται στην ύλη του μαθήματος. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Ευφυή Συστήματα Βιομηχανικής Παραγωγής 

Κωδικός Μαθήματος Θ08 

Διδάσκων: Δημήτριος Κουλουριώτης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Μέσω email (jimk@pme.duth.gr) 

Επόπτες/Επιτηρητές:  Χρήστος Μήτρακας, Παναγιώτης Παράσχος 

Εξάμηνο:  Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου 

Επίπεδο σπουδών:  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης:  
Εργασία (project) σε συνδυασμό με προφορική εξέταση με 
εξ αποστάσεως μεθόδους  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης:  

Η εξέταση του μαθήματος Ευφυή Συστήματα 

Βιομηχανικής Παραγωγής θα διεξαχθεί  εξ’ 

αποστάσεως, σύμφωνα με το πρόγραμμα της 

εξεταστικής περιόδου ….. που είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος ΜΠΔ (Ανακοινώσεις > 

Φοιτητές). Για να συμμετάσχετε στην εξέταση του 

μαθήματος θα πρέπει να έχετε δηλώσει ηλεκτρονικά την 

πρόθεση συμμετοχής σας στο σχετικό πληροφοριακό 

σύστημα - students.duth.gr (Open eClass) όπου 

συνδέεστε με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας 

λογαριασμού. 

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά εξ’ αποστάσεως – 

με γραπτή εργασία ως έχει ανακοινωθεί. Αναλυτικές 

οδηγίες για όλα τα θέματα που αφορούν την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση είναι αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος ΜΠΔ (Ανακοινώσεις > 

Φοιτητές > «Ανακοίνωση προς τους διδάσκοντες και 

τους εξεταζόμενους φοιτητές του ΔΠΘ αναφορικά με τη 

διεξαγωγή εξ’ αποστάσεως εξετάσεων»). Για τη δική σας 
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πληρέστερη ενημέρωση, συστήνεται να μελετήσετε τις 

παραπάνω οδηγίες. Όσοι φοιτητές, έχουν δηλώσει (στο 
students.duth.gr) ότι επιθυμούν να εξετασθούν, πρέπει να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας 
τους (κείμενο-κώδικας-αποτελέσματα και παρουσίαση) έως 
την …..) στο email του διδάσκοντος (jimk@pme.duth.gr), 
λόγω ιδιαζόντων περιστάσεων και συνθηκών, και δεν θα 
είναι δυνατόν να δοθούν οδηγίες-παρατηρήσεις στα 
παραδοτέα, ΠΡΙΝ την παρουσίαση-εξέταση. Εάν δεν έχετε 
δηλώσει την συμμετοχή σας στις εξετάσεις και την αποδοχή 
των όρων που συνεπάγεται αυτή, πρέπει να στείλετε 
σχετική υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία του τμήματος 
(info@pme.duth.gr) και στον διδάσκοντα. 

Την ημέρα της εξέτασης και ώρα …. , θα ξεκινήσουν οι 

παρουσιάσεις των εργασιών και η εξέταση του 

μαθήματος διαδικτυακά (μέσω Skype for Business). 

Join Skype Meeting  https://meet.lync.com/duth/.... 

Περαιτέρω οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην κάτωθι 

ιστοσελίδα: 

https://itc.duth.gr/skype-for-business/ 

 Δεν απαιτείται να έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή 

(desktop client) Skype for business καθώς η διαδικασία 

δημιουργίας της συνεδρίας γίνεται μέσω περιηγητή ιστού 

(browser). Οι περιηγητές ιστού που υποστηρίζουν τη 

συμμετοχή μας στη συνεδρία είναι οι Microsoft Edge, 

Google Chrome, Internet Explorer 11 σε υπολογιστή 

Windows. 

Φυσικά θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει (και ελέγξει 
την ορθή λειτουργία τους) κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία 
για να μπορείτε να παρουσιάσετε την εργασία σας και να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις αλλά και για την εξακρίβωση 
της ταυτότητας σας (θα πρέπει να έχετε το πάσο σας το 
οποίο θα επιδείξετε στην κάμερα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Ανάλυση Δεδομένων 

Κωδικός Μαθήματος Ζ02 

Διδάσκων: 
Πρόδρομος Χατζόγλου 

Βασίλειος Αγγελίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Α. e-mail: 
Πρόδρομος Χατζόγλου:  pchatzog@pme.duth.gr 
 

Β1. Πρόδρομος Χατζόγλου: Ημέρες & ώρες ηλεκτρονικού γραφείου (ισχύουν 
μέχρι 20/7/2020 και μετά τις 25/8/2020): 
Τρίτη, 13:00 με 15:00 
Τετάρτη, 13:00 με 15:00 
Σύνδεσμος: https://meet.lync.com/duth/pchatzog/FOUAX3R1 
 

Επόπτες / 
Επιτηρητές: 

Δημήτριος Χατζούδης /  
Βασίλειος Αγγελίδης, Μαρία Τζάστα 

Εξάμηνο:  Χειμερινό Εξάμηνο (Επιλογής) 

Επίπεδο σπουδών: Μάθημα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: 

Γραπτή εξέταση, με εξ αποστάσεως μεθόδους (eclass & Skype for Business) 

 Εξομοίωση πραγματικής γραπτής εξέτασης, με θέματα που θα «μοιραστούν» 
κατά την έναρξη της εξέτασης - και όχι νωρίτερα. 

 Εξομοίωση πραγματικής γραπτής εξέτασης, με χρονικό περιορισμό και μη 
αποδοχής εκπρόθεσμων απαντήσεων. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

 

Οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης: 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση δύο εργαλείων: 
(1) Skype for Business, (2) open eClass. 
 

(α) Όλοι οι φοιτητές θα εισέλθουν στο χώρο της τηλεδιάσκεψης (με τη χρήση 
του Skype for Business) την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί η 
εξέταση του μαθήματος (Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020, στις 16:00). 
Στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη θα παραμείνουν μέχρι και το τέλος της 
εξέτασης. 

(β) Θα δοθούν σύντομες προφορικές οδηγίες από τον διδάσκοντα καθηγητή 
(16:00 με 16:10), αναφορικά με την εξέταση του μαθήματος και θα γίνει 
η ταυτοποίηση των φοιτητών. 
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(γ) Στη συνέχεια (16:30), θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος. Τα 
«θέματα» θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στο e-Class. Θα δοθεί 
συγκεκριμένος χρόνος στους φοιτητές (16:30 μέχρι 18:30), προκειμένου 
να τα απαντήσουν και να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους. 

Οδηγίες χορήγησης των θεμάτων: Όπως προαναφέρθηκε, τα θέματα θα 
χορηγηθούν μέσω της εφαρμογής open eClass, έπειτα από προφορικές 
οδηγίες που θα δοθούν μέσω της τηλεδιάσκεψης (Skype for Business).  

Τρόπος υποβολής των απαντήσεων: Τα θέματα θα απαντηθούν και θα 
υποβληθούν με τη χρήση της εφαρμογής open eClass. 

Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: Skype for Business & Open eClass 
(σύνδεση μόνο με Ιδρυματικό λογαριασμό). 

Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: Υπολογιστής, 
Σύνδεση στο διαδίκτυο (προτείνεται η ενσύρματη σύνδεση, αν είναι 
διαθέσιμη), Σύνδεση στο Skype for Business με Ιδρυματικό λογαριασμό, 
Σύνδεση στο open eClass με Ιδρυματικό λογαριασμό, Κάμερα, Μικρόφωνο. 

Υπερσύνδεσμος σύνδεσης με την εικονική αίθουσα: 

https://meet.lync.com/duth/pchatzog/97WK3BFY 

Ημερομηνία και ώρες εξέτασης: 
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 (16:00 με 19:00) 

Χρονική διάρκεια της εξέτασης: 120 λεπτά. 
 

Τρόπος βαθμολόγησης: Ασκήσεις  

Συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: 100% 

 

Τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της εξέτασης: 

 Θα υπάρχουν διαφορετικές σειρές θεμάτων, οι οποίες θα δοθούν σε 
διαφορετικές ομάδες φοιτητών.  

 Η κάμερα του κάθε φοιτητή θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης. 

 Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε από τον Καθηγητή, ούτε από 
τους φοιτητές) η καταγραφή της αξιολόγησης, είτε με χρήση κάποιου 
λογισμικού, είτε με τρίτα μέσα. 

 

Είναι υποχρεωτική η επίδειξη Αστυνομικής ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο 
πλαίσιο της ταυτοπροσωπίας κατά τη διάρκεια της εξέτασης (αν κάτι τέτοιο 
ζητηθεί από τον εξεταστή). 

Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business 
και Ιδρυματικού λογαριασμού. Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στο open 
eClass μέσω Ιδρυματικού λογαριασμού. 

Είναι υποχρεωτική η δυνατότητα ορθής χρήσης κάμερας και μικροφώνου. 

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των φοιτητών στην πλατφόρμα open eClass, 
πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης. 

 

510514

https://meet.lync.com/duth/pchatzog/97WK3BFY


 

Φοιτητές που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (σύμφωνα με τη δική τους 

δήλωση) και ημερομηνία εξέτασης τους: 

ΑΕΜ: Ημερομηνία εξέτασης: Ώρα εξέτασης: 

 

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 

16:00 με 19:00 
 
 
Προσοχή: Η εξέταση ξεκινάει στις 16:00 
για όλους τους συμμετέχοντες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η  παραπάνω λίστα συμμετεχόντων ισχύει μέχρι την Τρίτη 18/6/2020 (11.00'). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

Κωδικός Μαθήματος Η06 

Διδάσκων: Αναστάσιος Διαμαντίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

adiamant@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Επιλογής 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ 
των 3 ατόμων την Τρίτη 28-7-2020 ξεκινώντας από τις 
20.00 και ανά 15 λεπτά σύμφωνα με τη σειρά που 
εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης). 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
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Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Κωδικός Μαθήματος Θ10 

Διδάσκων: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

thkarak@pme.duth.gr    

https://eclass.duth.gr/courses/TME134/ 

6932324610 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
συγκλήτου του ΔΠΘ για την εξ αποστάσεως 
εξέταση και το πρόγραμμα εξετάσεων του 
μαθήματος, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την 
Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00 έως 18.00 και 
θα είναι μόνο προφορική εξέταση μέσω του Skype 
for Business. 

Μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν την εξέταση 
αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν 
κάνει την σχετική δήλωση αποδοχής και έχουν 
δηλώσει οτι επιθυμούν την συμμετοχή τους στην 
εξέταση του μαθήματος. 

Θα πρέπει να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο 
με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και μόνο 
(@duth.gr), να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο και 
να επιδείξετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. 

https://meet.lync.com/duth/thkarak/D2NOSQ1G 
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Για δική σας διευκόλυνση και για να μην υπάρξει 
πολύ ώρα αναμονής κατά την διάρκεια της 
εξέτασης, μπορείτε να συνδεθείτε σύμφωνα με το 
ακόλουθο πρόγραμμα. 
 

από Α έως και  Δ        στις  14.00 

από Ε έως και ΚΑΡΑ    στις  15.00 

από ΚΙΤ έως και Ν      στις  16.00 

από Ξ    έως και Ω      στις  17.00 
 

Η ύλη του μαθήματος έχει ανακοινωθεί στο e-class 
στην περιοχή έγγραφα και υπάρχουν ενδεικτικές 
ερωτήσεις και απαντήσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την εξέταση του 
μαθήματος μπορείτε να ανατρέξετε στις 
ανακοινώσεις του ΔΠΘ ή να επικοινωνήσετε μαζί 
μου κιν. 6932324610 ,e-mail: thkarak@pme.duth.gr 

 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Στρατηγικός προγραμματισμός 

Κωδικός Μαθήματος Θ11 

Διδάσκων: Δημήτριος Χατζούδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Α. e-mail: 
dchatzoudes@yahoo.gr 
dchatzou@pme.duth.gr 
 

Β. Ημέρες και ώρες ηλεκτρονικού γραφείου (ισχύουν μέχρι 31 Αυγούστου, με 
εξαίρεση τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου): 
Τρίτη, 18:00 με 21:00 
Τετάρτη, 18:00 με 21:00 
Σύνδεσμος: https://rebrand.ly/Chatzoudes_Virtual_Office 

Επόπτες / 
Επιτηρητές: 

Πρόδρομος Χατζόγλου /  
Μαρία Τζάστα 

Εξάμηνο:  Χειμερινό Εξάμηνο (Μάθημα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό) 

Επίπεδο σπουδών: Μάθημα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: 

Προφορική εξέταση, με εξ αποστάσεως μεθόδους 

 Εξομοίωση της προφορικής εξέτασης με την αναμονή των φοιτητών έξω από το 
γραφείο του εξεταστή. 

 Συμμετοχή αποκλειστικά με τον Ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών, και 
έλεγχος ταυτοπροσωπίας με επίδειξη Αστυνομικής ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

 

Οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης: 
Η εξέταση θα είναι ατομική (κάθε φοιτητής θα εξετάζεται ξεχωριστά). 

 

(α)  Όλοι οι φοιτητές θα εισέλθουν στο χώρο της εξέτασης την ημερομηνία 
και ώρα που έχει ορισθεί (Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, στις 18:00). 

(β)  Θα δοθούν σύντομες προφορικές οδηγίες (18:00 με 18:10) και, στη 
συνέχεια, όλοι οι φοιτητές θα αποχωρήσουν από την τηλεδιάσκεψη. 

(γ)  Μόλις αποχωρήσουν, οι φοιτητές θα προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά 
στην ίδια τηλεδιάσκεψη, αλλά αυτή τη φορά θα παραμείνουν στο χώρο 
αναμονής (δεν θα γίνει άμεσα αποδοχή της συμμετοχής τους). 

 
 
 

516520



 

(δ)  Για την πραγματοποίηση της εξέτασης, θα γίνεται αποδοχή της εισόδου 
κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Οι υπόλοιποι φοιτητές θα βρίσκονται στο χώρο 
αναμονής και θα περιμένουν να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στο χώρο 
της εξέτασης. Επομένως, κάποιος φοιτητής θα εξετασθεί, για 
παράδειγμα, στις 18:10, ενώ κάποιος άλλος στις 20:40 (η επιλογή των 
φοιτητών θα γίνεται με τυχαίο τρόπο και όχι με αλφαβητική σειρά). 

Τρόπος εκφώνησης θεμάτων: 
Τα θέματα θα προβάλλονται στην επιφάνεια της τηλεδιάσκεψης 
(κοινή χρήση οθόνης). 

Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: Skype for Business / Skype Meetings 
(σύνδεση μόνο με Ιδρυματικό λογαριασμό). Η κάμερα θα παραμένει ανοιχτή 
σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: Υπολογιστής / 
κινητό τηλέφωνο, Σύνδεση στο διαδίκτυο (προτείνεται η ενσύρματη σύνδεση, 
αν είναι διαθέσιμη), Σύνδεση στο Skype for Business (Skype Meetings) με 
Ιδρυματικό λογαριασμό, Κάμερα, Μικρόφωνο. 

Υπερσύνδεσμος σύνδεσης με την εικονική αίθουσα: 
https://meet.lync.com/duth/dchatzou/W2CF2WZN 

Ημερομηνίες και ώρες εξέτασης: 
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 (18:00 με 21:00) 

Χρονική διάρκεια της εξέτασης: 
15-20 λεπτά για κάθε φοιτητή 

Τρόπος βαθμολόγησης: 
Τέσσερις Ερωτήσεις / Ασκήσεις (με βαρύτητα 2,5 η κάθε μια). 

Συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: 
100% 

Τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της εξέτασης: 

 Κάθε φοιτητής θα εξετάζεται σε διαφορετικά θέματα. 

 Στην κάθε εξέταση, θα παρευρίσκεται και τρίτο άτομο (π.χ., μέλος ΔΕΠ ή 
υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος), ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
διασφάλιση της όλης διαδικασίας. 

 Η κάμερα του κάθε φοιτητή θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης. 

 Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε από τον Καθηγητή, ούτε από 
τους φοιτητές) η καταγραφή της αξιολόγησης, είτε με χρήση κάποιου 
λογισμικού, είτε με τρίτα μέσα. 

 

Είναι υποχρεωτική η επίδειξη Αστυνομικής ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο 
πλαίσιο της ταυτοπροσωπίας κατά τη διάρκεια της προφορικής αξιολόγησης. 

Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business / 
Skype Meetings και Ιδρυματικού λογαριασμού. 

Είναι υποχρεωτική η δυνατότητα ορθής χρήσης κάμερας και μικροφώνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

Κωδικός Μαθήματος Θ06 

Διδάσκων: ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ankark@ee.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα Χειμερινού Εξάμηνου 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

Τρόποι εξέτασης: (3) 1. Τα θέματα της εξέτασης δίνονται στους φοιτητές 
μέσω του «eclass – Ασκήσεις». Τα θέματα  
παραμετροποιούνται από ψηφία του Φοιτητικού 
Μητρώου. Οι απαντήσεις παραλαμβάνονται σε μορφή 
Excel με την επιλογή "Τύπος Απάντησης: - Συμπλήρωση 
Κενών - Χαλαρή Ταυτοποίηση" 

2. Η διαδικασία της ταυτοπροσωπείας γίνεται μέσω 
Teems και αυτή ξεκινά νωρίτερα από την 
προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης της εξέτασης, ώστε 
να έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα. 

3. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα 
της εξέτασης, με μηνύματα μέσω του Teems και οι 
απαντήσεις δίνονται με το μικρόφωνο μέσω του Teems. 

4. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης με video μέσω 
του Teems για κάποιο από τους εξεταζόμενους και τον 
διδάσκοντα, πρέπει να γίνεται επανασύνδεση. Σε κάθε 
περίπτωση η χρήση κάμερας είναι απολύτως αναγκαία 
για την ταυτοπροσωπεία. 

Οδηγίες υλοποίησης Στους φοιτητές στέλνονται μέσω eclass οι παρακάτω 
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εξέτασης: (4) οδηγίες, δύο μέρες πριν την εξέταση:  
Η εξέταση του μαθήματος έχει προγραμματιστεί για την 
«ΗΜΕΡΑ» «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ» τις ώρες «ΩΡΕΣ». Για να 
αποκτήσετε δικαίωμα εξέτασης και να ανακοινωθεί η 
βαθμολογία σας θα πρέπει να έχετε επισκεφτεί το 
διαδικτυακό τόπο https://students.duth.gr, και από το 
μενού «Εξυπηρέτηση», να έχετε μεταβεί στην επιλογή 
«Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο», για 
έχετε δηλώσει την πρόθεσή σας να εξεταστείτε στο 
μάθημα. 
 
Για να συμμετέχετε στην εξέταση θα πρέπει, στο 
διάστημα «ΩΡΕΣ», επιλέγοντας το σύνδεσμο «link 
σύνδεσης με το Teems» να συνδεθείτε μέσω του Teems 
διαθέτοντας ΚΑΜΕΡΑ και ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ, 
χρησιμοποιώντας για την σύνδεση τους κωδικούς που 
έχετε για το λογαριασμό σας στο email.      
 
Μετά τη σύνδεσή σας, θα κληθείτε από το διδάσκοντα, 
ώστε να γίνεται η αναγκαία ταυτοπροσωπία με την 
Ταυτότητά ή το Δίπλωμα Οδήγησης ή το ΠΑΣΟ σας. Η 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ Teems ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Αν για τον 
οποιονδήποτε λόγο, αποσυνδεθείτε, θα πρέπει να 
φροντίσετε για την επανασύνδεσή σας. 
 
Μετά την ταυτοπροσωπία θα μπορείτε να συνδεθείτε με 
το μάθημα στο eclass. Από τις επιλογές στο αριστερό 
μέρος της οθόνης, από το μενού “Ενεργά εργαλεία” 
επιλέγετε “Ασκήσεις”. Η δυνατότητα να επιλύσετε τα 
θέματα της εξέτασης θα ενεργοποιηθεί στις «ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» 
 
Σας εμφανίζονται τα θέματα για την “ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ”. Για κάθε θέμα βλέπετε τις εξής 
πληροφορίες: 
 
    Τη χρονική στιγμή για την “Έναρξη” της εξέτασης. 
    Τη χρονική στιγμή για τη “Λήξη” της εξέτασης. 
    Τη “Διάρκεια” σε λεπτά που έχετε στη διάθεσή σας για 
την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. 
    Τις “Προσπάθειες” που έχετε στη διάθεσή σας να 
μπείτε στο θέμα και να προσπαθήσετε να το επιλύσετε. 
Θα διαπιστώσετε ότι έχετε μόνο 1 προσπάθεια. 
    Φαίνεται και επιλογή “Προσωρινή αποθήκευση: Ναι”, 
την οποία θα πρότεινα να χρησιμοποιήσετε ως εξής: 
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Κάθε φορά που καταχωρείτε κάποιο αποτέλεσμα να 
επιλέγετε το πλήκτρο της “Προσωρινή αποθήκευση” 
ώστε σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής σας για 
οποιοδήποτε λόγο να φαίνεται ότι έχετε καταχωρήσει 
αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που θα έχετε 
αποθηκεύσει με «προσωρινή αποθήκευση» θα πρέπει να 
τα ελέγξετε πριν την τελική υποβολή των απαντήσεών 
σας. Μπορεί να μην υπάρχει το σύνολο της απάντησής 
σας και τότε θα πρέπει να ξαναγράψετε τις απαντήσεις 
σας. 
 
Η ολοκλήρωση της εξέτασης γίνεται όταν επιλέξετε το 
πλήκτρο “Υποβολή”. Επιλέγοντας το “Υποβολή” 
ολοκληρώνεται και η ΜΟΝΑΔΙΚΗ προσπάθεια που έχετε 
να δώσετε αποτελέσματα για το κάθε θέμα. 
 
Σε όλη τη διάρκεια που επιλύετε τα θέματα της εξέτασης 
θα πρέπει η σύνδεσή σας με το Teems να παραμένει 
ενεργή. Σε περίπτωση αποσύνδεσή σας θα πρέπει να 
επανασυνδέεστε άμεσα ώστε να μην είναι αναγκαίο να 
σας σταλεί email, ώστε να επανασυνδεθείτε. 
 
Μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεών σας στο eclass 
θα πρέπει να ενημερώσετε με μήνυμα μέσω του Teems, 
ότι τελειώσατε την εξέταση. Στην ενημέρωση αυτή 
παρακαλώ να πληκτρολογήσετε τη λέξη «ΤΕΛΕΙΩΣΑ» 
ακολουθούμενη από το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τον Α.Μ. 
σας. Αποσυνδέεστε μόλις λάβετε το ΟΚ από τον 
διδάσκοντα. 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 
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αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ C++ 

Κωδικός Μαθήματος Γ2Υ 

Διδάσκων: ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

skatsav@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Εξάμηνο:  3ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εργασία μέσω SKYPE FOR BUSINESS & e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

17-06-2020 14:00 – 16:00 

Οι φοιτητές & φοιτήτριες που δικαιούνται να 
συμμετέχουν στην πτυχιακή εξεταστική Ιουνίου – 
Ιουλίου 2020 και έχουν ολοκληρώσει τη δήλωση 
αποδοχής – συμμετοχής στην πλατφόρμα Universis : 

1. Να εγγραφούν (εάν δεν το έχουν ήδη κάνει) στο 
μάθημα C++2019_2020 στο eclass 

2. Να έχουν ευχέρεια στη συμπίεση πολλαπλών 
αρχείων σε μορφή .zip ή .rar 

3. Να φροντίσουν να έχουν στυλό με μεγάλο πάχος 
γραφής για τις απαντήσεις των θεμάτων, εφόσον 
θα απαντήσουν στα θέματα χειρόγραφα. 

4. Να συνδεθούν το αργότερο στις 13:45 την 
Τετάρτη 17/6/2020 στο link 

 
https://meet.lync.com/duth/skatsav/KMP640UD 

 
για να γίνει ο έλεγχος ταυτοπροσωπείας 
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5. Να διαβάσουν αναλυτικά τις οδηγίες που θα 
βρουν στην 1η σελίδα των θεμάτων 
 

6. Να ελέγξουν τον ήχο στον υπολογιστή τους ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης. 

 

Κάθε φοιτητής / φοιτήτρια θα πρέπει να απαντήσει σε 
μια γραπτή σύνθετη άσκηση, ανάλογα με το τελευταίο 
ψηφίο του αριθμού μητρώου του. Υπάρχουν δύο σειρές 
εργασιών, για άρτιους και περιττούς αριθμούς 
μητρώου. Η βαθμολογία κάθε εργασίας είναι 10 
μονάδες. 

Οι απαντήσεις στα θέματα μπορούν να δοθούν: 

1. Με χειρόγραφη λύση σε χαρτί Α4. Σε κάθε μία 
από τις σελίδες θα πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός 
Μητρώου και το ονοματεπώνυμό σας. Η κάθε σελίδα θα 
πρέπει να αποθηκευτεί ως φωτογραφία (jpg, jpeg) μέσω 
scanning, πριν αποσταλεί. Όλες οι φωτογραφίες θα 
αποσταλούν ως ένα ενιαίο αρχείο σε συμπιεσμένη 
μορφή .zip ή .rar. 

2. Σε μορφή αρχείου πηγαίου κώδικα (με επέκταση 
.c ή .cpp, ανάλογα του περιβάλλοντος προγραμματισμού 
που θα χρησιμοποιήσετε).  Στην αρχή θα πρέπει να 
υπάρχει σε μορφή σχολίων ο αριθμός μητρώου και το 
ονοματεπώνυμό σας. Το όνομα του αρχείου πηγαίου 
κώδικα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό μητρώου 
σας. 

3. Και στις δύο περιπτώσεις το τελικό αρχείο θα 
αποσταλεί σε συμπιεσμένη μορφή – .zip ή .rar – ως ένα 
ενιαίο αρχείο. Το αρχείο θα έχει ως όνομα τον αριθμό 
μητρώου & τα αρχικά του ονοματεπωνύμου σας με 
κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 
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άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞ’ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης) 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος ΕΠ4 

Διδάσκων Μπότσαρης Ν. Παντελής 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

panmpots@pme.duth.gr, pistofid@pme.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: Πιστοφίδης Πέτρος 

Εξάμηνο: Μάθημα επιλογής 

Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω Open eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
13-7-2020. Η εξέταση θα γίνει με χρονοπρογραμματισμό 
δηλ. με καθορισμένη ώρα έναρξης και λήξης ξεκινώντας 
στις 18.00 το απόγευμα. Η εξέταση θα έχει συνολική 
διάρκεια 60 λεπτά.  
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Open eclass 
και θα είναι γραπτή εξ’ αποστάσεως (ασκήσεις). Κάθε 
εξεταζόμενη/-ος  θα απαντά σε έναν αριθμό ερωτήσεων 
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ της/-ου. Για τον 
λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΕΣ/-ΟΙ οι χρήστες 
που εμφανίζονται στο μάθημα θα διαγραφούν και 
ΟΣΕΣ/-ΟΙ από εσάς επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
εξεταστική του Ιουνίου παρακαλούνται να 
ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΟΥΝ στο μάθημα μέσω eclass ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 
06/07/2020 διαφορετικά ΔΕΝ ΘΑ μπορέσουν να 
λάβουν μέρος στις εξετάσεις. Η εξέταση θα 
πραγματοποιηθεί με τις/-ους φοιτήτριες/-ες μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Σε ειδικές περιπτώσεις παραμένει στην διακριτική 
ευχέρεια του διδάσκοντα και η δυνατότητα 
πραγματοποίησης προφορικής εξέτασης σε συνδυασμό 
με την γραπτή εξέταση κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με 
την/-ον εξεταζόμενη/-ο. 
Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση του φύλλου 
απαντήσεων θα υπάρχουν στις επεξηγήσεις των γραπτών 
εξετάσεων. 
Καθ’ όλη την διάρκεια της εξ’ αποστάσεως γραπτής 
εξέτασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη η ταυτότητα σας 
καθώς και τα τεχνικά μέσα (κάμερα, μικρόφωνο) για την 
δυνατότητα ταυτοποίηση σας, μέσω του SKYPE FOR 
BUSINESS, αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  
λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εξέτασης. 
Προς ενημέρωσή σας, ο σύνδεσμος του Δ.Π.Θ.: 
http://duth.gr/Επικαιρότητα/ανακοίνωση-προς-τους-
διδάσκοντες-και-τους-εξεταζόμενους-φοιτητές-του-δπθ-
αναφορικά-με-την-διεξαγωγή-εξ-αποστάσεως-εξετάσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Οργανωσιακή συμπεριφορά 

Κωδικός Μαθήματος ΕΠ6 

Διδάσκων: Αναστάσιος Διαμαντίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

adiamant@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Επιλογής 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ 
των 3 ατόμων την Τετάρτη 15-7-2020 ξεκινώντας από τις 
14.00 και ανά 15 λεπτά σύμφωνα με τη σειρά που 
εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης). 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
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Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Π.Θ. 

Μάθημα: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κωδικός Μαθήματος ΣΤ4Ε 

Διδάσκων: Δρ ΜΑΡΧΑΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

marhavil@pme.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business (SfB)   

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

 H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων 
βάσει του επίσημου Προγράμματος Εξεταστικής του 2019-2020 που είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα (https://pme.duth.gr/anakoinoseis/ ) του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δ.Π.Θ., ξεκινώντας από την ώρα έναρξης 
της εξέτασης του μαθήματος (βάσει του επίσημου αναρτημένου προγράμματος) 
και ανά είκοσι λεπτά (20 min), σύμφωνα με τη σειρά των Ομάδων των 
συμμετεχόντων που εμφανίζεται παρακάτω στον Πίνακα 1. 

 Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype for Business (SfB). Οι φοιτητές θα 
πρέπει να συνδεθούν (με τον παρακάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο/link) στην 
ηλεκτρονική αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

 Ο σύνδεσμός είναι: 

https://meet.lync.com/duth/marhavil/36B74TQT 

 Επιπλέον, ο εν λόγω σύνδεσμος, θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω της 
πλατφόρμας eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν 
δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

 Επιπλέον είναι υποχρεωτικό, οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι με τον 
ακαδημαϊκό τους λογαριασμό (email) στο μάθημα, μέσω του συνδέσμου 
https://ecalss.duth.gr/ ώστε να λαμβάνουν όλες τις ενημερώσεις του 
διδάσκοντος. 

 Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: (i) Υπολογιστής (π.χ. 
desktop, laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο), (ii) σύνδεση στο διαδίκτυο (τεχνικά 
συνιστάται η ενσύρματη σύνδεση), (iii) σύνδεση στο Skype for Business 
(SkypeMeetings) με Ιδρυματικό λογαριασμό (username@pme.duth.gr), (iv) 
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Κάμερα, (v) Μικρόφωνο, (vi) Κομπιουτεράκι, (vii) Στυλό διαρκείας γαλάζιου 
χρώματος, χάρακα και 4-5 λευκές κόλλες (τετραδίου, ή φωτοτυπικού χαρτιού Α4). 

 Τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της εξέτασης: (i) Οι 
φοιτητές θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. (ii) Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν υποχρεωτικά στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει 
ταυτοποίησή τους. (iv) Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο - ούτε από τον 
Καθηγητή, ούτε από τους φοιτητές - η καταγραφή της προφορικής αξιολόγησης, 
είτε με χρήση κάποιου λογισμικού, είτε με τρίτα μέσα. 

 Τρόπος βαθμολόγησης: Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 Τρόπος εκφώνησης θεμάτων: Τα θέματα θα εκφωνούνται από τον εξεταστή, 
αλλά και θα προβάλλονται στην επιφάνεια της τηλεδιάσκεψης (κοινή χρήση 
οθόνης). 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων στη διάρκεια της εξέτασης: Εάν ο φοιτητής 
συναντήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος, 
που αποτυπώνεται στο επίσημο πρόγραμμα των εξετάσεων 
https://pme.duth.gr/anakoinoseis/ θα πρέπει να επικοινωνήσει οπωσδήποτε με 
τον διδάσκοντα με email στη διεύθυνση: marhavil@pme.duth.gr . 

 Να προβούν σε: Εγγραφή στο μάθημα μέσω του συνδέσμου 
https://ecalss.duth.gr/ προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του 
μαθήματος αυτού.   

 Να λάβουν υπόψη και τα εξής: 

 Συνιστάται η ενσύρματη σύνδεση. 

 Εικονική αίθουσα αναμονής (Lobby). Οι εξεταζόμενοι ακολουθώντας τον 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο του μαθήματος, που έλαβαν από τον εξεταστή, 
συνδέονται αρχικά σε μία εικονική αίθουσα αναμονής και στη συνέχεια, 
εισέρχονται στην αίθουσα της εξ' αποστάσεως αξιολόγησης μόνο μετά την 
αποδοχή τους από τον εξεταστή.  

 

Πίνακας 1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

1 Ομάδα 1 … …. 

2 … …. …. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο 

τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 
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β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ 

ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι 

σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα 

συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η 

ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των 

απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με 

τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Αλγοριθμικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης 

Κωδικός Μαθήματος ΕΠ8 

Διδάσκων: Γ. Κουλίνας 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gkoulina@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Χειμερινό 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ 
των 3 ατόμων τη Δευτέρα 28-7-2020 ξεκινώντας από τις 
19.00 και ανά 20 λεπτά ώρα σύμφωνα με ενδεικτική 
σειρά εξέτασης που θα είναι διαθέσιμη στους 
συμμετέχοντες. 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
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Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Π.Θ. 

Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος Θ09 

Διδάσκων: Δρ ΜΑΡΧΑΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

marhavil@pme.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business (SfB)   

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

 H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων 
βάσει του επίσημου Προγράμματος Εξεταστικής του 2019-2020 που είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα (https://pme.duth.gr/anakoinoseis/ ) του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δ.Π.Θ., ξεκινώντας από την ώρα έναρξης 
της εξέτασης του μαθήματος (βάσει του επίσημου αναρτημένου προγράμματος) 
και ανά είκοσι λεπτά (20 min), σύμφωνα με τη σειρά των Ομάδων των 
συμμετεχόντων που εμφανίζεται παρακάτω στον Πίνακα 1. 

 Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype for Business (SfB). Οι φοιτητές θα 
πρέπει να συνδεθούν με τον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο/link στην ηλεκτρονική 
αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα 
μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

 Ο σύνδεσμός της ηλεκτρονικής αίθουσας είναι: 

    https://meet.lync.com/duth/marhavil/CS2V8APC  

 O εν λόγω σύνδεσμος, θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας 
eclass.duth.gr αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν 
δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

 Eίναι υποχρεωτικό, οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι με τον ακαδημαϊκό τους 
λογαριασμό (email) στο μάθημα (στην πλατφόρμα Open-eclass), μέσω του 
συνδέσμου https://ecalss.duth.gr/ ώστε να λαμβάνουν όλες τις ενημερώσεις του 
διδάσκοντος.  

 Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: (i) Υπολογιστής (π.χ. 
desktop, laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο), (ii) σύνδεση στο διαδίκτυο (τεχνικά 
συνιστάται η ενσύρματη σύνδεση), (iii) σύνδεση στο Skype for Business 
(SkypeMeetings) με Ιδρυματικό λογαριασμό (username@pme.duth.gr), (iv) 
Κάμερα, (v) Μικρόφωνο, (vi) Κομπιουτεράκι, (vii) Στυλό διαρκείας γαλάζιου 
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χρώματος, χάρακα και 4-5 λευκές κόλλες (τετραδίου, ή φωτοτυπικού χαρτιού Α4). 

 Τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της εξέτασης: (i) Οι 
φοιτητές θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. (ii) Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν υποχρεωτικά στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει 
ταυτοποίησή τους. (iv) Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο - ούτε από τον 
Καθηγητή, ούτε από τους φοιτητές - η καταγραφή της προφορικής αξιολόγησης, 
είτε με χρήση κάποιου λογισμικού, είτε με τρίτα μέσα. 

 Τρόπος βαθμολόγησης: Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 Τρόπος εκφώνησης θεμάτων: Τα θέματα θα εκφωνούνται από τον εξεταστή, 
αλλά και θα προβάλλονται στην επιφάνεια της τηλεδιάσκεψης (κοινή χρήση 
οθόνης). 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων στη διάρκεια της εξέτασης: Εάν ο φοιτητής 
συναντήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος, 
που αποτυπώνεται στο επίσημο πρόγραμμα των εξετάσεων 
https://pme.duth.gr/anakoinoseis/ θα πρέπει να επικοινωνήσει οπωσδήποτε με 
τον διδάσκοντα με email στη διεύθυνση: marhavil@pme.duth.gr . 

 Να προβούν σε: Εγγραφή στο μάθημα μέσω του συνδέσμου 
https://ecalss.duth.gr/ προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του 
μαθήματος αυτού.   

 Να λάβουν υπόψη και τα εξής: 

 Συνιστάται η ενσύρματη σύνδεση. 

 Εικονική αίθουσα αναμονής (Lobby). Οι εξεταζόμενοι ακολουθώντας τον 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο του μαθήματος, που έλαβαν από τον εξεταστή, 
συνδέονται αρχικά σε μία εικονική αίθουσα αναμονής και στη συνέχεια, 
εισέρχονται στην αίθουσα της εξ' αποστάσεως αξιολόγησης μόνο μετά την 
αποδοχή τους από τον εξεταστή.  

 

Πίνακας 1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

1 Ομάδα 1 … …. 

2 … …. …. 

 

 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο 

τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 
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β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ 

ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι 

σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα 

συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η 

ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των 

απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με 

τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  Mηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής 

Κωδικός Μαθήματος Θ03 

Διδάσκων: Α. Ξανθόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

email: axanthop@pme.duth.gr 

τηλ: 25410 79676 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Επιλογής χειμερινού εξάμηνου 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Εργασία (project) σε συνδυασμό με προφορική εξέταση 
με εξ αποστάσεως μεθόδους 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

 Θα πρέπει να έχετε δηλώσει την πρόθεση 
συμμετοχής σας στην εξέταση του μαθήματος. 

 Το μάθημα εξετάζεται με εργασία σε συνδυασμό με 
προφορική εξέταση αυτής μέσω SfB.  

 Το link της προφορικής εξέτασης είναι το ...... 
 Tο μάθημα θα εξεταστεί την ……. με ώρα έναρξης τις 

……. 
 Θα πρέπει να έχετε διαθέσιμη για να επιδείξετε την 

αστυνομική ή ακαδημαϊκή σας ταυτότητα στα 
πλαίσια της ταυτοπροσωπίας κατά τη συμμετοχή σας 
στην προφορική εξέταση.  

 Θα πρέπει να συνδεθείτε στη συνεδρία της εξέτασης 
ως πιστοποιημένος χρήστης, δηλαδή με τα στοιχεία 
του ιδρυματικού σας λογαριασμού.  

 Μόλις συνδεθείτε θα μπείτε στο χώρο αναμονής 
(lobby). Ο εξεταστής θα σας επιλέξει για να εισέρθετε 
στη συνεδρία μόλις έρθει η σειρά της ομάδας σας να 
εξεταστεί. Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση θα 
εξέρχεστε από τη συνεδρία.  
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 H σειρά των ομάδων δίνεται στον παρακάτω πίνακα 
……  

 Στην προφορική εξέταση των εργασιών θα 
κληθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά α) 
με τα μοντέλα που υλοποιήσατε και β) με τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων που κάνατε.  

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση 

Κωδικός Μαθήματος Γ5Ε 

Διδάσκων: Αναστάσιος Διαμαντίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

adiamant@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Επιλογής 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ 
των 3 ατόμων την Παρασκευή 17-7-2020 ξεκινώντας από 
τις 14.00 και ανά 15 λεπτά σύμφωνα με τη σειρά που 
εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης). 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
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Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Κωδικός Μαθήματος ΣΤ3Ε 

Διδάσκων: ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

skatsav@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Εξάμηνο:  3ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτές ασκήσεις μέσω SKYPE FOR BUSINESS & e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

24-06-2020 15:00 – 17:00 

Κάθε φοιτητής / φοιτήτρια θα πρέπει να απαντήσει σε 
ΠΈΝΤΕ ασκήσεις. Η βαθμολογία των ασκήσεων είναι 
κατά σειρά 2, 2.5, 1.5, 2.5 και 2.5. 

1. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕΣΩ SKYPE σε 
όλη τη διάρκεια της εξέτασης, έχοντας άμεσα 
διαθέσιμη τη φοιτητική και την αστυνομική τους 
ταυτότητα. Θα γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπείας και 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

2. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα συνδεθούν στο 
ακόλουθο link, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14:45, για 
να γίνει ο έλεγχος ταυτοπροσωπείας. 

https://meet.lync.com/duth/skatsav/MUKVAHP2 

3. Όσοι και όσες θα συμμετέχουν στην εξέταση: 

i. πρέπει να έχουν ελέγξει τη λειτουργικότητα της 
συσκευής ήχου και video που θα 
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χρησιμοποιήσουν, και να έχουν ευχέρεια 
χρήσης. 

ii. να είναι εξοικειωμένοι με τη φωτογράφηση (ή 
τη διαδικασία σάρωσης – scanning) των σελίδων 
και τη δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου, που 
θα περιλαμβάνει όλες τις σελίδες, σε μορφή .rar 
ή .zip. Η φωτογράφηση – σάρωση των σελίδων 
δεν θα πρέπει να δημιουργεί αρχεία 
υπερβολικού μεγέθους!!! (στα μεγάλα αρχεία 
θα υπάρξει δυσκολία υποβολής). 

iii. να υποβάλλουν το αρχείο των απαντήσεων 
μέσω του συστήματος open e-class, από όπου 
θα δοθούν και τα θέματα. 

iv. να υποβάλλουν μία κενή σελίδα με τον Α.Μ. και 
το ονοματεπώνυμό τους, εφόσον θελήσουν να 
αποχωρήσουν χωρίς να απαντήσουν στα 
θέματα. 

v. στο αρχείο των θεμάτων θα ζητηθεί η αποστολή 
του συμπιεσμένου αρχείου των απαντήσεων και 
σε έναν (εφεδρικό) λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μέσω του ιδρυματικού e-mail.  

vi. Εφόσον απαντήσουν χειρόγραφα θα πρέπει  

1. να χρησιμοποιήσουν στυλό με μεγάλο 
πάχος γραφής, ώστε το κείμενο να είναι 
ευανάγνωστο 

2. να γράφουν μόνον στη μία σελίδα κάθε 
φύλλου χαρτιού που θα 
χρησιμοποιήσουν 

3. σε κάθε σελίδα να υπάρχει ο Α.Μ. και το 
ονοματεπώνυμο 

4. να υπάρχει αρίθμηση των σελίδων 

vii. Εφόσον χρησιμοποιήσουν αρχεία πηγαίου 
κώδικα (.c, .cpp, .m): 

1. Θα πρέπει να αποστείλουν μόνον τα 
αρχεία πηγαίου κώδικα, σε συμπιεσμένη 
μορφή ενός και μόνον αρχείου, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω 

2. Στην αρχή κάθε αρχείου πηγαίου 
κώδικα, υπό μορφή σχολίων, θα υπάρχει 
το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός 
Μητρώου. 
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(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Διοικητική λογιστική 

Κωδικός Μαθήματος ΣΤ8Υ 

Διδάσκων: Δημήτριος Χατζούδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Α. e-mail: 
dchatzoudes@yahoo.gr 
dchatzou@pme.duth.gr 
 

Β. Ημέρες και ώρες ηλεκτρονικού γραφείου (ισχύουν μέχρι 31 Αυγούστου, με 
εξαίρεση τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου): 
Τρίτη, 18:00 με 21:00 
Τετάρτη, 18:00 με 21:00 
Σύνδεσμος: https://rebrand.ly/Chatzoudes_Virtual_Office 

Επόπτες / 
Επιτηρητές: 

Πρόδρομος Χατζόγλου /  
Μαρία Τζάστα 

Εξάμηνο:  Εαρινό Εξάμηνο (Μάθημα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό) 

Επίπεδο σπουδών: Μάθημα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: 

Προφορική εξέταση, με εξ αποστάσεως μεθόδους 

 Εξομοίωση της προφορικής εξέτασης με την αναμονή των φοιτητών έξω από το 
γραφείο του εξεταστή. 

 Συμμετοχή αποκλειστικά με τον Ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών, και 
έλεγχος ταυτοπροσωπίας με επίδειξη Αστυνομικής ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

 

Οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης: 
Η εξέταση θα είναι ατομική (κάθε φοιτητής θα εξετάζεται ξεχωριστά). 

(α)  Όλοι οι φοιτητές θα εισέλθουν στο χώρο της εξέτασης την ημερομηνία 
και ώρα που έχει ορισθεί (δείτε παρακάτω: Ημερομηνίες και ώρες 
εξέτασης). 

(β)  Θα δοθούν σύντομες προφορικές οδηγίες (9:00 με 9:10 και 14:00 με 
14:10, ανάλογα την ώρα εξέτασης) και, στη συνέχεια, όλοι οι φοιτητές θα 
αποχωρήσουν από την τηλεδιάσκεψη. 

(γ)  Μόλις αποχωρήσουν, οι φοιτητές θα προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά 
στην ίδια τηλεδιάσκεψη, αλλά αυτή τη φορά θα παραμείνουν στο χώρο 
αναμονής (δεν θα γίνει άμεσα αποδοχή της συμμετοχής τους). 
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(δ)  Για την πραγματοποίηση της εξέτασης, θα γίνεται αποδοχή της εισόδου 
κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Οι υπόλοιποι φοιτητές θα βρίσκονται στο χώρο 
αναμονής και θα περιμένουν να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους στο χώρο 
της εξέτασης. 
Επομένως, κάποιος φοιτητής θα εξετασθεί, για παράδειγμα, στις 14:10 
(ή στις 9:10), ενώ κάποιος άλλος στις 16:40 (ή στις 11:40). 
Η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται με τυχαίο τρόπο και όχι με 
αλφαβητική σειρά. 

Τρόπος εκφώνησης θεμάτων: 
Τα θέματα θα προβάλλονται στην επιφάνεια της τηλεδιάσκεψης 
(κοινή χρήση οθόνης). 

Εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν: Skype for Business / Skype Meetings 
(σύνδεση μόνο με Ιδρυματικό λογαριασμό). Η κάμερα θα παραμένει ανοιχτή 
σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: Υπολογιστής / 
κινητό τηλέφωνο, Σύνδεση στο διαδίκτυο (προτείνεται η ενσύρματη σύνδεση, 
αν είναι διαθέσιμη), Σύνδεση στο Skype for Business (Skype Meetings) με 
Ιδρυματικό λογαριασμό, Κάμερα, Μικρόφωνο, Κομπιουτεράκι. 

Υπερσύνδεσμος σύνδεσης με την εικονική αίθουσα: 
https://meet.lync.com/duth/dchatzou/QFCOFP4K 

Ημερομηνίες και ώρες εξέτασης: 
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 (9:00 με 12:00) 
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 (14:00 με 17:00) 
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 (14:00 με 17:00) 

Χρονική διάρκεια της εξέτασης: 
15-20 λεπτά για κάθε φοιτητή 

Τρόπος βαθμολόγησης: 
Τέσσερις Ερωτήσεις / Ασκήσεις (με βαρύτητα 2,5 η κάθε μια). 

Συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό: 
100% 

Τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της εξέτασης: 

 Κάθε φοιτητής θα εξετάζεται σε διαφορετικά θέματα. 

 Στην κάθε εξέταση, θα παρευρίσκεται και τρίτο άτομο (π.χ., μέλος ΔΕΠ ή 
υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος), ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
διασφάλιση της όλης διαδικασίας. 

 Η κάμερα του κάθε φοιτητή θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης. 

 Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε από τον Καθηγητή, ούτε από 
τους φοιτητές) η καταγραφή της αξιολόγησης, είτε με χρήση κάποιου 
λογισμικού, είτε με τρίτα μέσα. 
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Είναι υποχρεωτική η επίδειξη Αστυνομικής ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο 
πλαίσιο της ταυτοπροσωπίας κατά τη διάρκεια της προφορικής αξιολόγησης. 

Είναι υποχρεωτική η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη μέσω Skype for Business / 
Skype Meetings και Ιδρυματικού λογαριασμού. 

Είναι υποχρεωτική η δυνατότητα ορθής χρήσης κάμερας και μικροφώνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Δυναμικός Προγραμματισμός 

Κωδικός Μαθήματος ΤΜΕ304 

Διδάσκων: Κοντάκος Σταύρος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

skontako@sw.duth.gr 

skon2915dt@gmail.com 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Δ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της πλατφόρμας e-class, 
και της πλατφόρμας skype for business.  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 
eclass, εφόσον προηγηθεί ταυτοποίηση των φοιτητών 
μέσω του SKYPE FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα 
αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά 
στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 
το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
Στη συνέχεια από το menu Εργασίες στο eclass οι φοιτητές 
θα πρέπει να κατεβάσουν τα θέματα των εξετάσεων, όταν 
αυτά ενεργοποιηθούν, και στη συνέχεια σε 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα να απαντήσουν και να 
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επισυνάψουν τις λύσεις με μορφή φωτογραφιών κάτω 
ακριβώς από τις αντίστοιχες εκφωνήσεις. Το τελικό αρχείο 
με τα θέματα και τις λύσεις θα πρέπει να υποβληθεί στο 
eclass από τους φοιτητές. 
 
Η συνολική καθαρή διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες, 
ενώ απαιτείται και περίπου μία ώρα για επίλυση τυχόν 
προβλημάτων που θα προκύψουν και για το ανέβασμα 
των αρχείων στο eclass. 

 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Τεχνητή Όραση 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ΕΠ3 

Διδάσκων: Γαστεράτος Αντώνιος 

Τρόπος 
επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

agaster@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

Βασιλική Μπαλάσκα: vbalaska@pme.duth.gr 

Εξάμηνο:  Χειμερινό Εξάμηνο 

Επίπεδο σπουδών: 

(2) 
Μάθημα ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξέταση εξ αποστάσεως τεσσάρων (4) ασκήσεων και 
παράδοση μιας τεχνικής αναφοράς των εργασιών 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές θα εξεταστούν σε ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων 
σε τέσσερις (4) εργασίες οι οποίες είναι αναρτημένες στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης διδασκαλίας που διαθέτει το ΔΠΘ 
(eclass) στο μάθημα Τεχνητή Όραση.  

Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα θα πρέπει να αποστείλει 
άμεσα τα ΑΕΜ και τα ονοματεπώνυμα όλων των μελών της 
εκάστοτε ομάδας με email στο διδάσκοντα ή τη βοηθό 
διδασκαλίας. Στην συνέχεια στην κάθε ομάδα θα αποσταλεί ο 
σύνδεσμος και η ώρα εξέτασης του μαθήματος. 

Η υλοποίηση των εργασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
MATLAB ή Python. Η εξέταση θα γίνει εξ αποστάσεως γι’ αυτό 
κρίνεται απαραίτητο η χρήση μικροφώνου και κάμερας, όπως 
και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η σύνδεση γίνεται με τα 
εργαλεία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που διαθέτει το ΔΠΘ 
(skype for business). 

Οι φοιτητές κατά την διάρκεια της εξέτασης θα κληθούν να 
παρουσιάσουν στον διδάσκοντα τους  τα αποτελέσματα-
συμπεράσματα που κατέληξαν από την υλοποίηση των 
εργασιών τους, μέσω της επιλογής ‘’κοινής χρήσης 
οθόνης’’(share screen). Ακόμη θα πρέπει να απαντήσουν 
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(προφορικά) σε ερωτήσεις της διδαχθείσας θεωρίας. Κατά το 
τέλος της εξέτασης, η οποία δεν θα  ξεπερνά τα 15-20 λεπτά, οι 
φοιτητές θα πρέπει να στείλουν το report των εργασιών τους με 
email. 

Ο τελικός βαθμός των φοιτητών προκύπτει από την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων των εργασιών τους, τον αριθμό των 
εργασιών που υλοποιήθηκαν (δηλαδή την υλοποίηση και των 4 
ή λιγότερων εργασιών) και τέλος την αποστολή με τη 
τεκμηριωμένη αναφορά για τις εργασίες. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος Ζ05 

Διδάσκων: Γαβριήλ Χαϊτίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

chaitidi@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:   

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με εργαλεία 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιείται σε ομάδες  
των πέντε (5) ατόμων σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
εξεταστικής του τμήματος με διάρκεια μισής ώρας αν 
ομάδα. Ο κατάλογος των ομάδων και η ώρα εξέτασης  θα 
ανακοινώνεται μετά τη δήλωση / εγγραφή των φοιτητών 
που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα. 
Η εξέταση θα πραγματοποιείται μέσω των εργαλείων 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που διαθέτει το ΔΠΘ (skype 
for business). Ο σύνδεσμός θα αποστέλλεται στους 
φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης 
διδασκαλίας που διαθέτει το ΔΠΘ (eclass) αποκλειστικά 
στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 
το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδέονται στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα πρέπει να διαθέτουν κάμερα που οφείλουν να έχουν 
ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη 
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της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα 
την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 

Οι ερωτήσεις θα είναι σωστού – λάθους, πολλαπλής 
επιλογής και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.  

Στις ερωτήσεις σωστού – λάθους και πολλαπλής 
επιλογής θα υπάρχει και αρνητική βαθμολόγηση 
αντίστοιχη της θετικής.  

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Έρευνα Αγοράς 

Κωδικός Μαθήματος ΕΠ1 

Διδάσκων: Φωτιάδης Θωμάς 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Email: dr.fotiadis.thomas@gmail.com 

Τηλ.: 5050364496  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Κοκμοτός Ευθύμιος 

Εξάμηνο:  Εαρινό 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική, εξ’ αποστάσεως εξέταση 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση του μαθήματος της Έρευνας Αγοράς θα γίνει 

προφορικά και εξ αποστάσεως, μέσα από την πλατφόρμα 

που ήδη αξιοποιείται για τις διαλέξεις (Skype for 

Business). 

Η εξέταση θα γίνεται ανά τέσσερα άτομα, μέσα σε 

συνολική διάρκεια τεσσάρων ωρών, κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής που ορίστηκε με το πρόγραμμα εξετάσεων. 

Ο σύνδεσμος που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία 

αυτή θα είναι διαθέσιμος εφόσον γίνει γνωστή η 

ημερομηνία εξέτασης και θα είναι διαθέσιμος μέσα από 

την ενότητα του μαθήματος, στην πλατφόρμα του eclass. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 
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άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΠΔ 

Μάθημα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος ΕΠ5 

Διδάσκων: Σωτήριος ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

spapant@pme.duth.gr 

6974-697932 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Επιλογής Εαρινού 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Δεν γίνεται εξέταση (Το μάθημα εξετάζεται με εργασία.) 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 
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γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ  

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CAD) 

(Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης) 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Σχεδιασμός με τη Βοήθεια Υπολογιστών (CAD) 

Κωδικός Μαθήματος Γ7Υ 

Διδάσκων: Μπότσαρης Παντελής, Κυρίτση Χάιδω 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

panmpots@pme.duth.gr, ckyritsi@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές:  Κυρίτση Χάιδω 

Εξάμηνο:  Μάθημα Επιλογής 

Επίπεδο σπουδών:  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης:  Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω Open E-Class (με 
μορφή Εργασίας) 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης:  

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
24-6-2020. Η εξέταση θα γίνει με χρονοπρογραμματισμό, 
δηλαδή με καθορισμένη ώρα έναρξης και λήξης της 
εξέτασης, ξεκινώντας στις 9:00 το πρωί. Η εξέταση θα 
έχει συνολική διάρκεια 30 λεπτά.  
Κάθε εξεταζόμενη/-ος θα σχεδιάζει τρισδιάστατο 
αντικείμενο (3D Part), με τη βοήθεια του σχεδιαστικού 
προγράμματος SolidWorks,  σύμφωνα με τις όψεις του  
συνημμένου δισδιάστατου σχεδίου που θα του δίνεται, 
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου 
(Α.Μ.) της/-ου. 
Όσες/-οι συμμετέχουν στην εξ’ αποστάσεως εξέταση, θα 
πρέπει να έχουν ενεργό το πρόγραμμα του Solidworks 
στον προσωπικό υπολογιστή τους (όλες οι ενεργές 
εκδόσεις του SolidWorks, μέχρι και την έκδοση του 
SolidWorks 2020 – 2021). Σχετικές οδηγίες για την 
πρόσβαση στο πρόγραμμα, είναι αναρτημένες στο Open 
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E-Class, στο μάθημα «Σχεδιασμός με τη βοήθεια 
Υπολογιστών – CAD», στα Έγγραφα, με τίτλο «Πρόσβαση 
στο πρόγραμμα SolidWorks 2020 - 2021».    
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Open E-Class 
και θα είναι γραπτή εξ’ αποστάσεως σε μορφή Εργασίας. 
Για τον λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι, ΟΛΕΣ/-ΟΙ οι 
χρήστες που εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στο μάθημα 
(μέσω Open E-Class) θα διαγραφούν και ΟΣΕΣ/-ΟΙ 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του 
μαθήματος στην Εξεταστική του Ιουνίου 2020, 
παρακαλούνται να ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ στο μάθημα μέσω 
του Open E-Class, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 19/06/2020, διαφορετικά 
ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω του 
Open E-Class, αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  
λάβει γνώση των όρων της εξ αποστάσεως εξέτασης.  
Σε ειδικές περιπτώσεις παραμένει στη διακριτική 
ευχέρεια του διδάσκοντα, η δυνατότητα 
πραγματοποίησης προφορικής εξέτασης σε συνδυασμό 
με τη γραπτή εξέταση κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με 
την/-ον εξεταζόμενο. 
Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος θα υπάρχουν 
στις επεξηγήσεις της γραπτής εξέτασης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως γραπτής 
εξέτασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα η αστυνομική 
και η φοιτητική ταυτότητα, καθώς και τα τεχνικά μέσα 
(κάμερα, μικρόφωνο) για την δυνατότητα 
ταυτοποίησης, μέσω του SKYPE FOR BUSINESS, 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των 
όρων της εξ αποστάσεως εξέτασης. 

Προς ενημέρωσή σας, ο σύνδεσμος του Δ.Π.Θ.: 

http://duth.gr/Επικαιρότητα/ανακοίνωση-προς-τους-
διδάσκοντες-και-τους-εξεταζόμενους-φοιτητές-του-δπθ-
αναφορικά-με-την-διεξαγωγή-εξ-αποστάσεως-εξετάσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Διαχείριση Κινδύνων Έργων 

Κωδικός Μαθήματος ΕΠ7 

Διδάσκων: Γ. Κουλίνας 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gkoulina@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Εαρινό 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ 
των 3 ατόμων την Τετάρτη 8-7-2020 ξεκινώντας από τις 
9.00 το πρωί και ανά 20 λεπτά ώρα σύμφωνα με 
ενδεικτική σειρά εξέτασης που θα είναι διαθέσιμη στους 
συμμετέχοντες. 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
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Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:  Mηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Προσομοίωση 

Κωδικός Μαθήματος Θ01 

Διδάσκων: Α. Ξανθόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

email: axanthop@pme.duth.gr 

τηλ: 25410 79676 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Επιλογής εαρινού εξάμηνου 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Εργασία (project) σε συνδυασμό με προφορική εξέταση 
με εξ αποστάσεως μεθόδους 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

 Θα πρέπει να έχετε δηλώσει την πρόθεση 
συμμετοχής σας στην εξέταση του μαθήματος. 

 Το μάθημα εξετάζεται με εργασία σε συνδυασμό με 
προφορική εξέταση αυτής μέσω SfB.  

 Το link της προφορικής εξέτασης είναι το ...... 
 Tο μάθημα θα εξεταστεί την ……. με ώρα έναρξης τις 

……. 
 Θα πρέπει να έχετε διαθέσιμη για να επιδείξετε την 

αστυνομική ή ακαδημαϊκή σας ταυτότητα στα 
πλαίσια της ταυτοπροσωπίας κατά τη συμμετοχή σας 
στην προφορική εξέταση.  

 Θα πρέπει να συνδεθείτε στη συνεδρία της εξέτασης 
ως πιστοποιημένος χρήστης, δηλαδή με τα στοιχεία 
του ιδρυματικού σας λογαριασμού.  

 Μόλις συνδεθείτε θα μπείτε στο χώρο αναμονής 
(lobby). Ο εξεταστής θα σας επιλέξει για να εισέρθετε 
στη συνεδρία μόλις έρθει η σειρά της ομάδας σας να 
εξεταστεί. Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση θα 
εξέρχεστε από τη συνεδρία.  
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 H σειρά των ομάδων δίνεται στον παρακάτω πίνακα 
……  

 Στην προφορική εξέταση των εργασιών θα 
κληθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικά α) 
με τα μοντέλα που υλοποιήσατε και β) με τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων που κάνατε. 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Π.Θ. 

Μάθημα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος Z15 

Διδάσκων: Δρ ΜΑΡΧΑΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

marhavil@pme.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business (SfB)   

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

 H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των πέντε (5) ατόμων 
βάσει του επίσημου Προγράμματος Εξεταστικής του 2019-2020 που είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα (https://pme.duth.gr/anakoinoseis/ ) του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δ.Π.Θ., ξεκινώντας από την ώρα έναρξης 
της εξέτασης του μαθήματος (βάσει του επίσημου αναρτημένου προγράμματος) 
και ανά είκοσι λεπτά (20 min), σύμφωνα με τη σειρά των Ομάδων των 
συμμετεχόντων που εμφανίζεται παρακάτω στον Πίνακα 1. 

 Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype for Business (SfB). Οι φοιτητές θα 
πρέπει να συνδεθούν με τον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο/link στην ηλεκτρονική 
αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα 
μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

 Ο σύνδεσμός της ηλεκτρονικής αίθουσας είναι: 

    https://meet.lync.com/duth/marhavil/LK3DUEF4     

 O εν λόγω σύνδεσμος, θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας 
eclass.duth.gr αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν 
δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

 Eίναι υποχρεωτικό, οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι με τον ακαδημαϊκό τους 
λογαριασμό (email) στο μάθημα (στην πλατφόρμα Open-eclass), μέσω του 
συνδέσμου https://ecalss.duth.gr/ ώστε να λαμβάνουν όλες τις ενημερώσεις του 
διδάσκοντος. 

 Απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης: (i) Υπολογιστής (π.χ. 
desktop, laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο), (ii) σύνδεση στο διαδίκτυο (τεχνικά 
συνιστάται η ενσύρματη σύνδεση), (iii) σύνδεση στο Skype for Business 
(SkypeMeetings) με Ιδρυματικό λογαριασμό (username@pme.duth.gr), (iv) 
Κάμερα, (v) Μικρόφωνο, (vi) Κομπιουτεράκι, (vii) Στυλό διαρκείας γαλάζιου 
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χρώματος, χάρακα και 4-5 λευκές κόλλες (τετραδίου, ή φωτοτυπικού χαρτιού Α4). 

 Τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της εξέτασης: (i) Οι 
φοιτητές θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. (ii) Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν υποχρεωτικά στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει 
ταυτοποίησή τους. (iv) Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο - ούτε από τον 
Καθηγητή, ούτε από τους φοιτητές - η καταγραφή της προφορικής αξιολόγησης, 
είτε με χρήση κάποιου λογισμικού, είτε με τρίτα μέσα. 

 Τρόπος βαθμολόγησης: Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 Τρόπος εκφώνησης θεμάτων: Τα θέματα θα εκφωνούνται από τον εξεταστή, 
αλλά και θα προβάλλονται στην επιφάνεια της τηλεδιάσκεψης (κοινή χρήση 
οθόνης). 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων στη διάρκεια της εξέτασης: Εάν ο φοιτητής 
συναντήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος, 
που αποτυπώνεται στο επίσημο πρόγραμμα των εξετάσεων 
https://pme.duth.gr/anakoinoseis/ θα πρέπει να επικοινωνήσει οπωσδήποτε με 
τον διδάσκοντα με email στη διεύθυνση: marhavil@pme.duth.gr . 

 Να προβούν σε: Εγγραφή στο μάθημα μέσω του συνδέσμου 
https://ecalss.duth.gr/ προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του 
μαθήματος αυτού.   

 Να λάβουν υπόψη και τα εξής: 

 Συνιστάται η ενσύρματη σύνδεση. 

 Εικονική αίθουσα αναμονής (Lobby). Οι εξεταζόμενοι ακολουθώντας τον 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο του μαθήματος, που έλαβαν από τον εξεταστή, 
συνδέονται αρχικά σε μία εικονική αίθουσα αναμονής και στη συνέχεια, 
εισέρχονται στην αίθουσα της εξ' αποστάσεως αξιολόγησης μόνο μετά την 
αποδοχή τους από τον εξεταστή.  

 

Πίνακας 1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

1 Ομάδα 1 … …. 

2 … …. …. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο 

τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ 

ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι 

σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα 

συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 
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εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η 

ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των 

απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με 

τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Μάθημα: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

Κωδικός Μαθήματος ΕΠ10 

Διδάσκων: Αθανάσιος Π. Βαβάτσικος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

avavatsi@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό εαρινού εξαμήνου 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Εργασία και προφορική εξέταση 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές καλούνται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα 
ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class. 

Στην ενότητα «Εργασίες» αναρτάται εκφώνηση θέματος για 
την ανάπτυξη εφαρμογής στο περιβάλλον λογισμικού 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

Ακολούθως λαμβάνουν οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής 
στην εξεταστική διαδικασία με τη χρήση του εργαλείου 
«Ανακοινώσεις». Ειδικότερα όσοι καταθέσουν εργασία 
αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε προφορική εξ 
αποστάσεως εξέταση με την εφαρμογή Skype for Business με 
τη χρήση συνδέσμου που έχει γνωστοποιηθεί σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. Η εξέταση πραγματοποιείται στην 
ημερομηνία και το χρονικό παράθυρο όπως αυτό ορίζεται 
από την ανακοίνωση του προγράμματος της εξεταστικής 
περιόδου.  

Οι φοιτητές συνδέονται στην εικονική αίθουσα εξέτασης με 
τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια και περιμένουν στην εικονική 
αίθουσα αναμονής έως ότου κληθούν για εξέταση όπου και 
γίνεται η ταυτοποίηση του με την επίδειξη της ακαδημαϊκής 
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τους ταυτότητας. Στην εξέταση γίνεται διαμοιρασμός της 
οθόνης του αρχείου που έχουν υποβάλλει ως εργασία και 
εξετάζονται στην ύλη του μαθήματος. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα:   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΕΠ11 

Διδάσκων: ΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

skatsav@pme.duth.gr 

jsiou@pme.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Εξάμηνο:  ΕΑΡΙΝΟ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

Τρόποι εξέτασης: (3) 1.ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

2.ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΟΣΤΕΡ ΜΕ ΠΑΡΟΥΙΑΣΗ 

 3.ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση των φοιτητών γίνεται με το πέρας του εξαμήνου 
και περιλαμβάνει : 

1. την εξέταση της ολοκλήρωσης με γραπτή εργασία και 
παρουσίασης  του Project (IX) μορφή ποστερ 

               βαθμολογείται 60/100  
2. την προφορική εξέταση με την  επίλυση δυο 

αγνώστων ασκήσεων 40/100   
υποχρεωτική βαθμολογία 30/20. 
Η γλώσσα αξιολόγησης είναι τα Ελληνικά. Η εξέταση λαμβάνει 
χώρα με ανοικτά βοηθήματα και σημειώσεις και δεν 
επιτρέπεται κανενός είδους μέσo επικοινωνίας 

Η υποβολή μπορεί να γίνει και σε μορφή ενός αρχείου 
.pdf. Το αρχείο θα έχει ως όνομα τον αριθμό μητρώου & 
τα αρχικά του ονοματεπωνύμου σας με κεφαλαίους 
λατινικούς χαρακτήρες. 
Αν αποχωρήσετε χωρίς να απαντήσετε στα θέματα 
πρέπει να υποβάλλετε μία κενή σελίδα με το 
ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου σας !!!!! 
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(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Μάθημα: Στρατηγικό Μάρκετινγκ 

Κωδικός Μαθήματος ΕΠ1 

Διδάσκων: Φωτιάδης Θωμάς 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Email: dr.fotiadis.thomas@gmail.com 

Τηλ.: 5050364496  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Κοκμοτός Ευθύμιος 

Εξάμηνο:  Εαρινό 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική, εξ’ αποστάσεως εξέταση 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση του μαθήματος του Στρατηγικού Μάρκετινγκ 

θα γίνει προφορικά και εξ αποστάσεως, μέσα από την 

πλατφόρμα που ήδη αξιοποιείται για τις διαλέξεις (Skype 

for Business). 

Η εξέταση θα γίνεται ανά τέσσερα άτομα, μέσα σε 

συνολική διάρκεια τεσσάρων ωρών, κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής που ορίστηκε με το πρόγραμμα εξετάσεων. 

Ο σύνδεσμος που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία 

αυτή θα είναι διαθέσιμος εφόσον γίνει γνωστή η 

ημερομηνία εξέτασης και θα είναι διαθέσιμος μέσα από 

την ενότητα του μαθήματος, στην πλατφόρμα του eclass. 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι 
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άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με 

την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες 

που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα 

εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία 

εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα 

ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος  

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Μάθημα: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΤΜΕ300 

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Με την υπηρεσία duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: 
ataoukts@pme.duth.gr  

Με την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης   duth open e-class (e-
learning platform) 

Με τηλεφωνική επικοινωνία: 2541079337 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Κασσιανή Σκουλαρίκη 

Εξάμηνο:  εαρινό 

Επίπεδο σπουδών: (2) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  

Τρόποι εξέτασης: (3) 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (υπό την προϋπόθεση, 
ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας 
της εξέτασης). 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Τρόπος Εξέτασης  

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προφορικά, σε γκρουπ έως τριών ατόμων, σε 
ηλεκτρονική αίθουσα αντίστοιχη με αυτήν της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας, με την χρήση της υπηρεσίας duth Skype for Business μέσω του 
λογαριασμού στο Office 365 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 
πρόγραμμα (ημέρα και ώρα) της εξέτασης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και οι επιμέρους ομάδες (ημέρα και ώρα) και  το συγκεκριμένο link, με το 
οποίο οι εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, 
ανακοινώνονται από τον Διδάσκοντα, στην ιστοσελίδα duth open e-class του 
μαθήματος 

 https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMΕ300 

Επιπλέον, η συμμετοχή των εξεταζόμενων στις προφορικές ηλεκτρονικές εξετάσεις 
του μαθήματος προϋποθέτει την αποδοχή και συναίνεσή τους στα ακόλουθα: 

1. Να έχουν εγκαταστήσει τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή σε χώρο 
απομονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον. 

2. Να διαθέτουν κάμερα, όχι ενσωματωμένη σε κάποιο υπολογιστή ή 
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laptop, αλλά ελεύθερη (συνδεδεμένη με τον Η/Υ), για να μπορεί να 
μετακινείται  και να απεικονίζει τόσο την/τον εξεταζόμενη/εξεταζόμενο, 
όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, κατά τις υποδείξεις του διδάσκοντα-
εξεταστή.   

3. Να διαθέτουν ηχεία (για να ακούνε τον διδάσκοντα-εξεταστή) και 
μικρόφωνο (για να απαντούν στις ερωτήσεις). 

4. Να διαθέτουν σταθερή σύνδεση με το internet  για την αποφυγή 
διακοπών ή κακής ποιότητας επικοινωνίας. 

5. Να διαθέτουν προς επίδειξη την φοιτητική ή αστυνομική τους ταυτότητα. 

6. Να συνεργάζονται για τους σκοπούς της ταυτοποίησης ανάλογα με τις 
υποδείξεις του διδάσκοντα-εξεταστή. 

7. Να έχουν μπροστά τους (επάνω σε έδρανο) μόνο λευκές κόλλες Α4 
(περίπου 10) καθώς και μπλε στυλό (όχι μαλακό μολύβι), για να 
σημειώνουν τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων ή ασκήσεων και να εκτελούν 
αντίστοιχες πράξεις-ασκήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα-
εξεταστή.  

8. Να έχουν απομακρύνει από το έδρανο και από τον περιβάλλοντα χώρο 
τους, βιβλία ή σημειώσεις ή βοηθήματα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν το αδιάβλητο της διαδικασίας εξέτασης. 

9. Να αποτελούν το μοναδικό άτομο στον χώρο, στον οποίο θα έχουν 
εγκαταστήσει τον υπολογιστή, την κάμερα, το μικρόφωνο και τα 
ακουστικά, για την ηλεκτρονική εξέταση. Οποιαδήποτε παρουσία άλλου 
ατόμου, πέραν της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου, στον 
προαναφερόμενο χώρο εξέτασης,  επιφέρει τον μηδενισμό  της/του 
εξεταζόμενης/εξεταζόμενου. 

10. Δεν θα πρέπει να μαγνητοσκοπούν κανένα σημείο της εξέτασης. 

11. Απαγορεύεται η ύπαρξη και χρήση κινητών τηλεφώνων  καθώς και κάθε 
άλλου ηλεκτρονικού μέσου (πέραν του συνδεδεμένου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο οι εξεταζόμενοι θα 
παρευρίσκονται, είτε στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, είτε στην 
ηλεκτρονική αίθουσα της εξέτασης. 

12. Απαγορεύεται η επικοινωνία της/του εξεταζόμενης/ εξεταζόμενου  με 
οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα, πέραν των διδασκόντων-εξεταστών,  
μέσω του υπολογιστή ή μέσω άλλου προγράμματος  ή  ιστοσελίδας. 

13. Στην περίπτωση που θα υπάρξει διακοπή της σύνδεσης πέραν των πέντε 
(5) λεπτών η εξέταση ακυρώνεται.  

14. Η ακριβής ημερομηνία και η ώρα εξέτασης κάθε φοιτήτριας/ φοιτητή, 
καθορίζεται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα στο e-class 
του μαθήματος 
https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMΕ300. Στην ίδια 
ανακοίνωση αναρτάται και το συγκεκριμένο link με το οποίο οι 
εξεταζόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής, την 
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα  
https://eclass.duth.gr/modules/document/index.php?course=TMΕ300. 

15. Στην ηλεκτρονική αίθουσα αναμονής οι εξεταζόμενοι θα παρευρίσκονται 
σε αναμονή, για όση ώρα χρειαστεί (μέσα στα χρονικά πλαίσια του 
ωρολογίου προγράμματος της εξέτασης), έως ότου κληθούν από τον 
διδάσκοντα-εξεταστή προς εξέταση.  

16. Μετά το πέρας της εξέτασης οι εξεταζόμενοι αποχωρούν από την 
συγκεκριμένη συνεδρίαση και δεν παραμένουν στην (ηλεκτρονική) 
αίθουσα αναμονής .  

 
 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   
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(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης, που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής 

τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων, ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές, που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης 

με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και 

ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους, 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων, ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων, να συμμετάσχουν στην εξέταση 

και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο 

τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων, ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος 

μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων, να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 
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