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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019»
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ'
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-82017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5030570, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82), και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς
Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 30/09/2019 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον
Καθηγητή κ. Μαρνέλλο Γεώργιο, σύμφωνα με την από 295/22-06-2018 απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε έγκρισης υποβολής πρότασης και ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνου, την από
298/09-07-2018 απόφαση έγκρισης του τεύχους της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε και την από
299/26-07-2018 επικαιροποίηση του τεύχος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε προσκαλεί Νέους
Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την
παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά
Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις αρ. Συν.
247/01.06.2018 απόφαση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, την αρ. Συν. 8/31.5.2018 απόφαση
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, την αρ. Συν. 25/31.5.2018 απόφαση
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, την αρ. Συν 326/30.5.2018
απόφαση Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, την αρ. Συν. 309/31.5.2018 απόφαση Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών, την αρ. Συν. 127/1.6.2018 απόφαση Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών, την υπ’ αριθμ. 59/17-05-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα, και αναλυτικά περιγράφονται στον
πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται
να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο,
προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό
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έτος 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που
έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και του
ερευνητικού έργου με το επιστημονικό πεδίο
Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2008
Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του
εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για
όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 5: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό
πεδίο επιλογής
β) συναφής προηγούμενη διδακτική εμπειρία, (βλ.
Σημείωση 1)
γ) συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια με το επιστημονικό πεδίο επιλογής (βλ.
Σημείωση 2)
δ) συναφή μεταδιδακτορική έρευνα & εμπειρία (βλ.
σημείωση 3)
Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:
α) ποιότητα περιγραφής (δομή, οργάνωση, κατανομή της
ύλης)
β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών &
βιβλιογραφίας

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως
1 - 20
0 - 10
0 - 20
0 - 10
Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως
0 - 25
0 –15

Σημείωση 1:
 Έως πέντε (5) έτη: 5 μονάδες
 Άνω των πέντε (5) ετών: 10 μονάδες
Σημείωση 2:
Α) μέχρι 5 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 5 μονάδες
για >6 και ≤12 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 10 μονάδες
για >13 και ≤20 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 15 μονάδες
για >20 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 20 μονάδες
Β) για τις συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια θα ισχύσει σταθμισμένος
συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τον συντελεστή απήχησης (Impact Factor-IF) του περιοδικού:
Για
Για
Για
Για

συντελεστές
συντελεστές
συντελεστές
συντελεστές

απήχησης
απήχησης
απήχησης
απήχησης

περιοδικών
περιοδικών
περιοδικών
περιοδικών

> 3,500: πολλαπλασιαστής Β1=1.
>2,500 και ≤3,499: πολλαπλασιαστής Β2=0,8.
>1,500 και ≤2,499: πολλαπλασιαστής Β3=0,6.
>0,100 και ≤1,499: πολλαπλασιαστής Β4=0,4.
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Λοιπές συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις με συντελεστή απήχησης < 0,100 και συναφείς
ανακοινώσεις σε Εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, πολλαπλασιαστής Β5=0,2.
Γ) για τις συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές θα
ληφθεί υπόψη και η αναγνωρισιμότητα του έργου των υποψηφίων με τον δείκτη h όπως προκύπτει
για τον κάθε υποψήφιο στην βάση δεδομένων Scopus αφαιρώντας τις αναφορές όλων των συσυγραφέων:
Για
Για
Για
Για
Για

h
h
h
h
h

δείκτη ίσο και μεγαλύτερο του 7: πολλαπλασιαστής Γ1=1.
δείκτες 5 ή/και 6: πολλαπλασιαστής Γ2=0,9.
δείκτες 3 ή/και 4: πολλαπλασιαστής Γ3=0,8.
δείκτες 1 ή/και 2: πολλαπλασιαστής Γ4=0,7.
δείκτη ίσο με 0: πολλαπλασιαστής Γ5=0,5.

Προς διευκόλυνση ο τύπος βαθμολογίας:
Συνολική Βαθμολογία = Α*συντελεστής Β*συντελεστής Γ
Όπου
Συντελεστής Β

=

(αριθμός δημοσιεύσεων με IF > 3,500*B1)+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF
>2,500 και ≤3,499*B2)+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF >1,500 και
≤2,499*B3)+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF >0,100 και
≤1,499*B4+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF< 0,100 *B5)
Συνολικό αριθμό δημοσιεύσεων

Για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών μόνο, ισχύει το παρακάτω:
Α) μέχρι 5 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 5 μονάδες
για >6 και ≤12 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 10 μονάδες
για >13 και ≤20 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 15 μονάδες
για >20 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 20 μονάδες
Σημείωση 3:
 Έως πέντε (5) έτη: 5 μονάδες
 Άνω των πέντε (5) ετών: 10
Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 4 αποτελεί
λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.
Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε με πρόταση της Γενικής
Συνέλευσης των Τμημάτων από την Επιτροπή Ερευνών ΠΔΜ.
Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούνεπικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ.
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στο οποίο δεν θα περιλαμβάνονται
τυχόν αποκλεισθέντες. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα
επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων
υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και του Ν. 2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το
αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της
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Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω
απόφασης. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες
δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων
κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (https://uowm.gr/) καθώς και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. (https://rc.uowm.gr/)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την
αλλοδαπή το οποίο:
Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το
Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2008.





Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα
του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου
Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου
πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.
4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου
τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της
Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των
προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου
29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε
μόνο ένα (1) Τμήμα.
4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση του συνόλου των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και
οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή
συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν
από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από
συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική βεβαίωση του/της
Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για
κατάθεση βαθμολογίας.
5. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό
των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών
εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών
(3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση
ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.
Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:
• προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων
τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.
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• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται
από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.
6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί
βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ
(400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών
εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – διανυκτέρευσης
(σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε
αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.
7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των
ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ.
αριθμ. 61/6-6-2018 απόφαση Συγκλήτου και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική
περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
8. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων
(εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για Λόγους
διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο
σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των
ωφελουμένων θα αποσταλούν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού
στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας
αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την
21η/08/2018 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
https://rc.uowm.gr/?page_id=4305
ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:







Αίτηση Υποψηφιότητας
Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου
Επιστημονικού Πεδίου
Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η
ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε
γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται
όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν
κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του
Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου
Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου
πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.
4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου
τμήματος, δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά
κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο
Ίδρυμα.

Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ’ Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
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Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καμία απολύτως
δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της
έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην
προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’αυτήν.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά:
Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
πρωτότυπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους.

των

Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή.
Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα
έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κα Χρύσα Ιακωβίδου
(τηλ. 2461056440, email:
ciakovidou@uowm.gr) ή/και στις γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα παρακάτω
στοιχεία:
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, κα Άννα Τζίκα (τηλ: 2461056604, email: atzika@uowm.gr)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κα Δέσποινα Βαβλιάρα (τηλ: 2461056504,
email: dvavliara@uowm.gr)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, κα. Κορίνα Χαριτάκη (τηλ: 2461056654 email:
kcharitaki@uowm.gr)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, κα. Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου (τηλ: 23850-55004,
email: efrai@uowm.gr)
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, κα. Ελένη Φωτιάδου (τηλ: 23850-55100, email:
efotiadou@uowm.gr)
Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, κος Χρήστος Κωνσταντινίδης, (τηλ: 2385055250,
xkonstantinidis@uowm.gr)
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του επιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Εκτελών χρέη Αναπληρωτή Πρύτανη
Καθηγητής Μαρνέλλος Γεώργιος
Παραρτήματα:
1. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο (Παράρτημα Ι)
2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ)
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Παραρτήματα
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Παράρτημα Ι : Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο

1. Πίνακας Μαθημάτων

Τμήμα Κωδικός

ΤΜΜ

113
252

396
371
111
258
395
393
123
318

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

Διδακτικές
Μονάδες

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
Μηχανουργικές
Κατεργασίες με Η/Υ για
Βιομηχανική Παραγωγή
Σχεδιασμός και
Ανάπτυξη
Μηχανολογικών
Προϊόντων
Μέθοδοι Σχεδιασμού
Οχημάτων
Στατική
Βιοϊατρική Μηχανική
Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας
Διαχείριση
Εφοδιαστικών
Αλυσίδων
Βιομηχανική Διοίκηση
ΑνεμογεννήτριεςΥδροστρόβιλοι και
Υδροηλεκτρικά Έργα

Χειμερινό

5.5

Εαρινό

4.5

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Ώρες
Θεωρίας

Ώρες
Εργαστηρίου

Κατηγορία
Μαθήματος

5.5

2

2

Υποχρεωτικό

4.5

2

2

Επιλογής

Εαρινό

4

4

2

2

Χειμερινό

4

4

2

2

Εαρινό
Εαρινό

6
4.5

6
4.5

5
2

2

Χειμερινό

4

4

3

1

Χειμερινό

4

4

2

2

Εαρινό

5.5

5,5

3

2

Χειμερινό

4

4

3

1

Επιλογής
Επιλογής
Κατεύθυνσης
Υποχρεωτικό
Επιλογής
Επιλογής
Κατεύθυνσης

Επιστημονικό Πεδίο

Σύνολο
Θέσεων
ανά Τμήμα

Τεχνικές
Σχεδιασμού,
Κατεργασίας και
Ανάπτυξης
Μηχανολογικών
Προϊόντων

1

Τεχνική Μηχανική:
Βασικές Αρχές και
Σύγχρονες
Εφαρμογές

1

Τεχνικές και
Εργαλεία
Βελτιστοποίησης στη
Επιλογής
Βιομηχανική
Κατεύθυνσης
Διοίκηση
Υποχρεωτικό
Ρευστοδυναμικές
Επιλογής
Μηχανές
Κατεύθυνσης
Μετατροπής
Ενέργειας

1

1
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205
385
350
349
379
ΤΜΠΤ

Ε23
MK9
Ε30
Ε5
ΜΚ25
Ε47
Ε11
Ε24
Ε40
E35
ΜΚ29
E37

Στροβιλομηχανές

Εαρινό

5,5

3

2

4

4

3

1

4

4

4

-

4

4

4

-

4

4

4

-

-

5

2

2

Επιλογής

-

5

2

2

Υποχρεωτικό

Εαρινό

-

5

2

2

Επιλογής

Χειμερινό

-

5

4

-

Επιλογής

Εαρινό
Εαρινό
Χειμερινό
Χειμερινό

-

5
5
5
5

3
1
4
4

2
3
-

Υποχρεωτικό
Επιλογής
Επιλογής
Επιλογής

Εαρινό

-

5

2

2

Επιλογής

Χειμερινό

-

5

4

-

Επιλογής

Χειμερινό

-

5

2

2

Υποχρεωτικό

Εαρινό

-

5

4

-

Επιλογής

Τεχνολογία
Εαρινό
Αεριοστροβίλων
Ειδικά Κεφάλαια
Χειμερινό
Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης
Ειδικά Κεφάλαια
Εαρινό
Παραγωγής Ενέργειας
Εφαρμογές Υλικών σε
Ενεργειακές και
Εαρινό
Περιβαλλοντικές
Τεχνολογίες
Προχωρημένα Θέματα
Χειμερινό
Ψηφιακής Σχεδίασης
Ψηφιακή Σχεδίαση
Εαρινό
Σχεδίαση VLSI
Μικροτεχνολογία και
Νανοτεχνολογία
Ηλεκτρονική Ι
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
Εξόρυξη Δεδομένων
Κινητή Υπολογιστική
Προηγμένα Θέματα
Βάσεων Δεδομένων
Διαχείριση και
Βελτιστοποίηση
Δικτύων Επικοινωνιών
Συστήματα
Επικοινωνιών Ι
Θεωρία και Διαχείριση
Τηλεπικοινωνιακής
Κίνησης

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης
Επιλογής
Κατεύθυνσης

5.5

Επιλογής
Κατεύθυνσης

Καταλυτικές
διεργασίες και
Υποχρεωτικό
καινοτόμα υλικά για
Κατεύθυνσης
Περιβαλλοντικές και
Ενεργειακές
Επιλογής
εφαρμογές
Κατεύθυνσης

1

Ηλεκτρονική (Α)

1

Ηλεκτρονική (Β)

1

Πληροφορική (Γ)

1

Τηλεπικοινωνίες (Δ)

1
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Ε45
ΜΚ36

-

5

2

2

Επιλογής

-

5

2

2

Υποχρεωτικό

Ε28

Σχεδίαση Δικτύων

Εαρινό

-

5

-

4

Επιλογής

Υ8

Μικροκυματικές
Επικοινωνίες

Χειμερινό

-

5

2

2

Υποχρεωτικό

Ε39

Υπολογιστική Νέφους

Εαρινό

-

5

2

2

Επιλογής

-

5

2

2

Επιλογής

-

5

2

2

Υποχρεωτικό

-

5

4

-

Επιλογής

2

5
6

4
5

-

Επιλογής
Υποχρεωτικό

1,5

4

4

Επιλογής

1,5

4

4

Επιλογής

2

5

5

Υποχρεωτικό

1,5

4

4

Επιλογής

Ε48
Υ3
Ε46
ΤΜΠ

Ψηφιακές Επικοινωνίες Χειμερινό
Συστήματα
Εαρινό
Επικοινωνιών ΙΙ

Ε49
ΜΠ306
ΜΠΧ03

ΜΠΕ07
ΜΠ702
ΜΠΧ12

Κινητές και
Εαρινό
Δορυφορικές
Επικοινωνίες
Συστήματα Κεραιών και
Χειμερινό
Ασύρματη Διάδοση
Φωτονική-Οπτικές
Χειμερινό
Διατάξεις
Οπτική
Εαρινό
Θερμοδυναμική
Χειμερινό
Διαχείριση
Αγροβιομηχανικών
Αποβλήτων

Χειμερινό

Τεχνική Φυσικών
Εαρινό
Διεργασιών
Εξυγίανση και
Αποκατάσταση
Χειμερινό
Ρυπασμένων Χώρων
Διαχείριση Τοξικών και
Επικίνδυνων
Χειμερινό
Αποβλήτων

Τηλεπικοινωνίες (Ε)

1

Τηλεπικοινωνίες (ΣΤ)

1

Τηλεπικοινωνίες (Ζ)

1

Φυσικοχημικές
Διεργασίες
επεξεργασίας
αγροβιομηχανικών
αποβλήτωνβιομάζας προς την
κατεύθυνση της
κυκλικής οικονομίας
Ρύπανση
Περιβάλλοντος

1

1
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ΜΠΕ02
ΜΠΧ02
ΜΠΕ13
ΜΠ403
ΜΠ705
ΜΠΧ11
ΜΠΕ14
ΥΕ 169
Υ 111
ΠΤΔΕ

361
YE363
YE364

ΠΤΝ

0307Ε
0308Ε
0309Ε

Ειδικά Θέματα
Περιβαλλοντικής
Μηχανικής
Οικολογική Μηχανική
Περιβαλλοντική και
Τεχνική Νομοθεσία
Οικολογία
Θαλάσσια Bιο-γεωχημεία
Αρχές Ωκεανογραφίας
Εισαγωγή στη Δυναμική
Ωκεανογραφία
Αρχές διαπολιτισμικής
αγωγής και
εκπαίδευσης
Κοινωνιολογία της
εκπαίδευσης

Εαρινό

1,5

4

4

Επιλογής

Χειμερινό

1,5

4

4

Επιλογής

Εαρινό

1,5

4

4

Επιλογής

Εαρινό

1,5

4

4

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

2

5

4

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

1,5

4

4

Επιλογής

Εαρινό

1,5

4

4

Επιλογής

Χειμερινό

3

4

3

Κατ επιλογήν
υποχρεωτικό

Χειμερινό

3

4

39

Εκπαιδευτική Ρομποτική Χειμερινό

3

Εαρινό
Εαρινό

Ανάπτυξη διδακτικών
σεναρίων για STEAM με
τη χρήση εκπαιδευτικής
ρομποτικής
Ανάπτυξη ψηφιακού
διδακτικού υλικού

Σχολική Διαμεσολάβηση Χειμερινό
Η ηθική της
Χειμερινό
επικοινωνίας στην
προσχολική αγωγή
Ο πειστικός λόγος στην
Εαρινό
προσχολική αγωγή

-

Υποχρεωτικό

4

39

Κατ’ επιλογή
υποχρεωτικό

3

4

39

Κατ’ επιλογή
υποχρεωτικό

3

4

39

3

4

3

-

3

4

3

-

Κατ’ επιλογή
υποχρεωτικό

4

3

-

Κατ’ επιλογή
υποχρεωτικό

3

Κατ’ επιλογή
υποχρεωτικό
Κατ’ επιλογή
υποχρεωτικό

Οικολογία

Ωκεανογραφία

1

1

Επιστήμες της
Αγωγής

1

Θετικών επιστημών

1

Φιλοσοφία και
Φιλοσοφικές
προϋποθέσεις της
αγωγής

1
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ΤΕΕΤ

Συναισθηματικά και
συμπεριφορικά
0610Ε
Χειμερινό
προβλήματα στην
προσχολική ηλικία
Ψυχοπαιδαγωγική της
ένταξης μαθητών/τριών
με αναπηρίες ή και
0611Ε
Εαρινό
ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στο
νηπιαγωγείο
Σχολική συμβουλευτική
και πρώιμη παρέμβαση
0612Ε
Εαρινό
για παιδιά με αναπηρία
στο σχολείο
Ιστορία και Θεωρία
Επθ.54
Χειμερινό
Κινούμενης Εικόνας
Ιστορία και Θεωρία
Επθ.57
Εαρινό
Κινούμενης Εικόνας ΙΙ
Εσχ.2λ
Εσχ.5λ
Εσχ.6λ

Αγιογραφία
Εμβάθυνση στην
Αγιογραφία Α’
Εμβάθυνση στην
Αγιογραφία Β’

3

4

2

1

Επιλογής

3

4

2

1

Επιλογής

3

4

2

1

Επιλογής

3

4

3

-

Επιλογής

3

4

3

-

Επιλογής

Χειμερινό

4

9

-

4

Κατ’ επιλογή
υποχρεωτικό

Χειμερινό

3

4

-

3

Επιλογής

Εαρινό

3

4

-

3

Επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

Ψυχολογία ΑΜΕΑ

1

Θεωρίες των Τεχνών

1

Εικαστικές Τέχνες

1

22
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Παράρτημα ΙΙ : Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων

Τμήμα

Τμήμα
Μηχανολόγων
Μηχανικών

Κωδικός

Τίτλος
Μαθήματος

113

Μηχανολογικό
Σχέδιο Ι

252

Μηχανουργικές
Κατεργασίες με
Η/Υ για
Βιομηχανική
Παραγωγή

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Βασικοί κανονισμοί ISO για το σχέδιο (είδη τεχνικού σχεδίου, όργανα και χαρτιά σχεδίασης, υπόμνημα, κατάλογος
τεμαχίων, κλίμακες, είδη και πάχη γραμμών, γραμμογραφία), Εισαγωγή στη σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ (CAD), Όψεις
και παρουσίαση μηχανολογικών εξαρτημάτων (είδη όψεων, τεχνικό σκαρίφημα, κατασκευαστικό σχέδιο, σχέδιο
συναρμολόγησης, κανονισμοί και συστήματα παρουσίασης), Διαστάσεις (κανονισμοί ISO και γενικές αρχές 59
διαστασιολόγησης, ειδικά σύμβολα διαστάσεων, βασικές μέθοδοι και παραδείγματα τοποθέτησης διαστάσεων, διαστάσεις
για CNC κατεργασία), Τομές (γενικές αρχές και κανονισμοί σχεδίασης τομών, εξειδικευμένα είδη τομών, τομή σε πολλά
επίπεδα), Σχεδίαση στοιχείων σύνδεσης (γεωμετρικά χαρακτηριστικά και κατηγορίες σπειρωμάτων, χρησιμοποιούμενα
είδη σπειρωμάτων, σχεδίαση σπειρωμάτων οπών, διαστάσεις και μορφές κοχλιών, τυποποίηση κοχλιών-περικοχλίων και
εργαλείων, κοχλιοσυνδέσεις και συνοδευτικά στοιχεία μηχανών, ηλώσεις, μέθοδοι και μηχανολογική σχεδίαση
συγκολλήσεων)
Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες και τους Αυτοματισμούς για Βιομηχανική Παραγωγή, Αριθμητικός Έλεγχος και
Ψηφιακή Καθοδήγηση, Εργαλειομηχανές Ψηφιακής Καθοδήγησης (CNC) και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού τους,
Τόρνος Ψηφιακής Καθοδήγησης, 81 Φρέζα Ψηφιακής Καθοδήγησης, Τεχνικές Ταχείας Πρωτοτυποποίησης και άλλες
ψηφιακά καθοδηγούμενες κατεργασίες διαμόρφωσης (Συγκόλληση, Απότμηση κτλ.) Προγραμματισμός και Προσομοίωση
Κατεργασιών με Συστήματα CAM
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Εισαγωγή στις μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μηχανολογικών Προϊόντων. Συλλογή δεδομένων για προϊόντα προς
ανάπτυξη. Καταγραφή των αναγκών των πελατών και συγκρότηση Τεχνικών Προδιαγραφών. Μετατροπή των αναγκών
του πελάτη σε χαρακτηριστικά ποιότητας του προϊόντος. Ανάπτυξη ιδεών και διερεύνηση εναλλακτικών ιδεών
Σχεδιασμός και σχεδιασμού-υλοποίησης του προϊόντος. Αξιολόγηση εναλλακτικών κατασκευαστικών λύσεων και επιλογή βέλτιστης
λύσης. Σχεδιασμός για την Παραγωγή–Κατασκευή, Σχεδιασμός για Συναρμολόγηση/ Αποσυναρμολόγηση. Τρόποι
Ανάπτυξη
Μηχανολογικών αστοχίας και ανάλυση αποτελεσμάτων. Οικογένειες προϊόντων και αρθρωτός σχεδιασμός (Modular Design). Παράλληλη
μηχανική (Concurrent Engineering). Λεπτομερής σχεδιασμός, ανάλυση λειτουργίας και συμπεριφοράς, χρήση της
Προϊόντων
μοντελοποίησης και της προσομοίωσης με συστήματα CAD/CAM/CAE.

Μέθοδοι
Σχεδιασμού
Οχημάτων
Στατική

Βιοϊατρική
Μηχανική

Εισαγωγή, Τροχός και ελαστικό, Αντιστάσεις κινήσεως, Κύκλοι οδηγήσεως, Ενεργειακή ανάλυση, Σύστημα κινήσεως,
Επιδόσεις οχήματος, Κατανάλωση καυσίμου, Όρια οδηγήσεως, Πέδηση, Ανάρτηση
Δύναμη και ροπή. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. Διάγραμμα ελευθέρου σώματος. Συνθήκες ισορροπίας. Απλοί φορείς:
ράβδοι, δοκοί, καλώδια. Σύνθετοι φορείς: πλαίσια, δικτυώματα. Διαγράμματα M, N, Q. Τριβή: πέδες, συμπλέκτες,
σύνδεσμοι φοράς, ιμάντες. Κέντρο μάζας. Ροπές αδράνειας
Βασικές αρχές της βιολογίας, βιολογικών υλικών και ιδιοτήτων τους (ιστοί, κύτταρα, πρωτεΐνες, αμινοξέα, αίμα κτλ.).
Κατανόηση βιολογικών συστημάτων και αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών. Μηχανισμοί μετάδοσης μηχανικού σήματος και
μετατροπής του σε βιοχημικό. Εξελικτική μηχανική και επίδραση καθημερινών φορτίων στην μορφογένεση ιστών.
Τεχνικά υλικά, βιοσυμβατότητα, βιοαποδόμηση και αρχές που διέπουν τα εμφυτεύματα. Είδη εμφυτευμάτων και
ιδιαιτερότητες τους βάση της αποσκοπούμενης χρήσης. Έξυπνα/βιομιμητικά υλικά και νάνο-υλικά. Σχεδιασμός
εμφυτευμάτων, επιλογή υλικών, κλινικές δοκιμές, βελτιστοποίηση και νομοθετικό πλαίσιο διάθεσης τους. Παραδείγματα
ορθοπεδικής και οδοντιατρικής μηχανικής και διεπιστημονικά οφέλη.

Η έννοια της ποιότητας, εργαλεία μέτρησης, ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας, κόστος ποιότητας, η φιλοσοφία της
Διοίκηση Ολικής Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι βασικές αρχές, οι στόχοι και τα βασικά εργαλεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι
διαφορές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με την παραδοσιακή προσέγγιση διοίκησης, τα πλεονεκτήματα και οι μέθοδοι
Ποιότητας
υλοποίησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Πρότυπα Ποιότητας.
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Διαχείριση
Εφοδιαστικών
Αλυσίδων

Βιομηχανική
Διοίκηση

Εισαγωγικά στοιχεία. Διερεύνηση, μελέτη, ανάλυση, και λήψη αποφάσεων σε όλη τη ροή των προϊόντων,
δραστηριοτήτων και πληροφοριών που ακολουθεί η μετατροπή των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα. Εξυπηρέτηση
πελατών. Προμήθειες. Διαχείριση αποθεμάτων. Αποθήκευση. Δίκτυα διανομής, είδη μεταφορών και σχεδιασμός
βέλτιστου δρομολογίου για ελαχιστοποίηση κόστους μεταφοράς. Σημασία της πληροφορίας στην εφοδιαστική αλυσίδα
και φαινόμενο «μαστιγίου» (Bullwhip effect). Σύγχρονες μέθοδοι ιχνηλασιμότητας προϊόντων. Επιχειρησιακά
πληροφοριακά συστήματα. Δείκτες αξιολόγησης - απόδοσης εφοδιαστικών αλυσίδων. Βασικές έννοιες ολοκληρωμένης
διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων: στρατηγικές Push και Pull, στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου (Risk Pooling),
μεταφόρτωση προϊόντων (Transshipment) κ.α. Ειδικές μορφές εφοδιαστικών αλυσίδων: αντίστροφες εφοδιαστικές
αλυσίδες (Reverse Supply Chains), εφοδιαστικές αλυσίδες κλειστού βρόχου (Closed Loop Supply Chains), ανθρωπιστικές
εφοδιαστικές αλυσίδες (Humanitarian Logistics).

Εισαγωγή στις παραγωγικές διαδικασίες. Τεχνικές προβλέψεων: Μοντέλα χρονοσειρών, αιτιακά μοντέλα, μοντέλα
γραμμικής τάσης και εποχικά μοντέλα. Σχεδίαση παραγωγικών συστημάτων: σχεδίαση προϊόντος, επιλογή παραγωγικής
διαδικασίας και σχεδίαση δυναμικότητας, χωροταξική διάταξη. Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικών συστημάτων:
συνολική σχεδίαση παραγωγής, προγραμματισμός εργασιών, διαχείριση αποθεμάτων, έλεγχος ποιότητας, συντήρηση και
αντικατάσταση εξοπλισμού.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος έχουν ως ακολούθως: Ανεμογεννήτριες Γνωριμία με την αιολική ενέργεια και τις
ανεμογεννήτριες. Ατμόσφαιρα και αιολικό δυναμικό. Τύποι και υποσυστήματα ανεμογεννητριών. Αεροδυναμική σχεδίαση
ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα. Αεροδυναμική σχεδίαση ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα. Στατική και δυναμική
φόρτιση ανεμογεννητριών. Επιλογή θέσης εγκατάστασης. Αιολικά πάρκα. Πρακτικά στοιχεία επιλογής ανεμογεννητριών.
Ανεμογεννήτριες- Οικονομικά μεγέθη ανεμογεννητριών. Υδροστρόβιλοι - υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρική ενέργεια, παγκόσμια και
Υδροστρόβιλοι και εθνική κατάσταση, πλεονεκτήματα και επιπτώσεις. Υδροηλεκτρικά έργα, ταξινόμηση έργων, πλεονεκτήματα και
Υδροηλεκτρικά μειονεκτήματα, υδροδυναμικό δυναμικό, υδρογραφήματα. Αρχές λειτουργίας και κατάταξη υδροστροβίλων,
Έργα
υδροστρόβιλοι δράσεως, υδροστρόβιλοι αντιδράσεως, αρχές ομοιότητας, ειδικός αριθμός στροφών, σπηλαίωση.

ΑΔΑ: 6Ξ6Λ469Β7Κ-58Π

205

385

Εισαγωγή. Εφαρμογές και βασικές έννοιες στροβιλομηχανών. Βασικές αρχές μηχανικής ρευστών και θερμοδυναμικής.
Διαγράμματα ταχυτήτων. Μεταβολή ενέργειας σε στροβιλομηχανές, βαθμός απόδοσης, βαθμός αντίδρασης. Μεταβολές
φάσης, σπηλαίωση. Χαρακτηριστικές καμπύλες στροβιλομηχανών και συστημάτων, προσδιορισμός σημείου λειτουργίας,
παράλληλη σύνδεση, σύνδεση σε σειρά. Αρχές ομοιότητας, διαστατική ανάλυση, αδιάστατοι αριθμοί, ειδικός αριθμός
στροφών, αδιάστατοι αριθμοί σπηλαίωσης. Αξονικές μηχανές, θεωρία αεροτομών, ροϊκά φαινόμενα και δυνάμεις σε
αεροτομές, αδιάστατοι αριθμοί, σειρά αεροτομών, γωνία απόκλισης. Θεωρία ακτινικής ισορροπίας. Δευτερογενείς ροές και
Στροβιλομηχανές απώλειες ροής. Αξονικές αντλίες, αξονικοί συμπιεστές και φυσητήρες, φαινόμενα αστάθειας, υπερηχητική ροή σε
συμπιεστές. Αξονικοί στρόβιλοι, βαθμός αντίδρασης, είδη αεροτομών και μηχανισμοί απωλειών, ψύξη πτερυγίων.
Υδροστρόβιλοι. Φυγοκεντρικοί συμπιεστές και αντλίες, ροή και διαγράμματα ταχύτητας, κατασκευαστικά στοιχεία,
σχεδιασμός πτερυγίων, σύστημα εξόδου.

Εισαγωγή και εφαρμογές. Διατάξεις ανοικτού κύκλου. Κλειστοί κύκλοι. Πρόωση αεροσκαφών. Βιομηχανικές εφαρμογές.
Περιβαλλοντικά θέματα. Κύκλοι παραγωγής ισχύος. Ιδεατοί κύκλοι. Απώλειες εξαρτημάτων. Απόδοση στο ονομαστικό
σημείο λειτουργίας. Συνδυασμένοι κύκλοι και σχήματα συμπαραγωγής. Κύκλοι αεριοστροβίλων για πρόωση αεροσκαφών.
Απλός κινητήρας τύπου στροβιλοαντιδραστήρα (turbojet). Ο κινητήρας τύπου στροβιλοανεμιστήρα (turbofan). Ο
Τεχνολογία
κινητήρας τύπου ελικοστρόβιλου (turboprop). Ο κινητήρας τύπου αξονοστρόβιλου (turboshaft). Μονάδες βοηθητικής
Αεριοστροβίλων ισχύος. Συμπιεστές ακτινικής και αξονικής ροής. Αρχές λειτουργίας. Παραγόμενο έργο και αύξηση πίεσης. Τρισδιάστατη
ροή. Χαρακτηριστικές συμπιεστών και διαδικασίες σχεδιασμού. Συστήματα καύσης. Τύποι συστημάτων καύσης. Η
διαδικασία της καύσης. Εκπομπές καυσαερίων. Απαερίωση άνθρακα. Στρόβιλοι αξονικής και ακτινικής ροής. Βασική
θεωρία. Επιλογή αεροδυναμικών παραμέτρων. Ψύξη πτερυγίων. Πρόβλεψη λειτουργίας απλών αεριοστροβίλων.
Χαρακτηριστικές εξαρτημάτων. Λειτουργία σε συνθήκες εκτός σημείου λειτουργίας.
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Τμήμα
Μηχανικών
Πληροφορικής
και
Τηλεπικοινωνιών

350

Εισαγωγή, Υγρά Απόβλητα (Φυσικοχημικές Ιδιότητες, Ποσότητες), Τεχνολογιές Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων,
Προεπεξεργασία, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Προχωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων, Στερεά Απορρίμματα,
Ειδικά Κεφάλαια Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών απορριμμάτων, Θερμοχημικές και Βιολογικές μέθοδοι ενεργειακής αξιοποίησης
Τεχνολογιών
απορριμμάτων, Κινητές πηγές ρύπανσης, Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σε βενζινοκινητήρες, Κύκλος Otto, Τριοδικοί
Αντιρρύπανσης καταλυτικοί μετατροπείς, Λήπτης λ, Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σε πετρελαιοκινητήρες, Κύκλος Diesel, Σχηματισμός
της αιθάλης, Παγίδες αιθάλης, Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σε αεροπλάνα, Κύκλος Brayton, Καταλυτική καταστροφή του
όζοντος στα αεροπλάνα, Υβριδικά οχήματα, Κυψέλες καυσίμου, Οχήματα με κυψέλες καυσίμου, Εναλλακτικά καύσιμα.

349

Εισαγωγή στον τομέα της Ενέργειας, Παγκόσμιο Ενεργειακό ισοζύγιο, Ορυκτα Καύσιμα, Συμβατικές μέθοδοι παραγωγής
Ειδικά Κεφάλαια
ενέργειας, Ηλιακή Ενέργεια, Αιολική Ενέργεια, Βιομάζα & Συνθετικά Καύσιμα, Γεωθερμία, Υδροηλεκτρική Ενέργεια,
Παραγωγής
Τεχνικοοικονομικά Στοιχεία, Προσδιορισμός κόστους kwh: παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος, ειδικές καταναλώσεις,
Ενέργειας
συνιστώσες του κόστους, παραδείγματα

379

Το μάθημα ασχολείται με την περιγραφή και την ανάλυση εφαρμοσμένων μεταλλικών και κεραμικών υλικών που
Εφαρμογές Υλικών
αφορούν ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Αναφέρονται και μελετώνται είδη και κατηγορίες υλικών που
σε Ενεργειακές και
εφαρμόζονται σε εναλλακτικές τεχνολογίες που έχουν στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων (π.χ.
Περιβαλλοντικές
αυτά σχετίζονται με μπαταρίες, τεχνολογίες υδρογόνου, ηλεκτροχρωμικά, υλικά αλλαγής φάσης, μαγνητοθερμικά υλικά)
Τεχνολογίες
αλλά και τη χρήση τους σε νέες απαιτήσεις περιβαλλοντικών δράσεων (π.χ. φίλτρα, κυψέλες καυσίμου, αισθητήρες).

Ε23

Γλώσσες περιγραφής υλικού. Η γλώσσα VHDL, επίπεδα συμπεριφοράς και δομής. Σχεδίαση προχωρημένων
συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων με χρήση της γλώσσας VHDL. Σχεδίαση μνημών,
Προχωρημένα
επεξεργαστών. Λογική και χρονική προσομοίωση. Σύνθεση. Προγραμματισμός επαναπρογραμματιζόμενου υλικού (FPGAs
Θέματα Ψηφιακής
- CPLDs). Χρήση έτοιμων πυρήνων (IP cores), συστήματα πάνω σε ένα chip (SoC). Προγραμματισμός ενσωματωμένων
Σχεδίασης
πυρήνων. Γλώσσα περιγραφής υλικού SystemVerilog για σχεδιασμό SoC. Εργαστηριακές ασκήσεις σε VHDL,
προγραμματισμός και επικοινωνία με επαναπρογραμματιζόμενο hardware.
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Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση από τον φοιτητή των δομικών στοιχείων του υλικού (hardware) των
υπολογι στικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες της δυαδικής λογικής και των λογικών
κυκλωμάτων ο φοιτητής γνωρίζει τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συστημάτων. Μαθαίνει να αναλύει και να σχεδιάζει τόσο συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώματα Αναλυτικά το μάθημα
διαπραγματεύεται τα εξής:
Δυαδικοί Αριθμοί
Λογικές Πύλες και Πρότυπα Συμβολισμού
Βασικές Έννοιες Λογικών Κυκλωμάτων
Άλγεβρα Boole, Λογικές Συναρτήσεις και Μέθοδοι Απλοποίησης
Πίνακες Αλήθειας, Ανάλυση και Σύνθεση Κυκλωμάτων
Ψηφιακή Σχεδίαση Συνδυαστικά και Ακολουθιακά Κυκλώματα
Δυαδικός Αθροιστής, Ημιαθροιστής, Πλήρης Αθροιστής, Παράλληλος Αθροιστής και Αφαιρέτης
Συγκριτής, Αποκωδικοποιητές – Κωδικοποιητές
Αποπλέκτες, Πολυπλέκτες
Προγραμματιζόμενος Λογικός Πίνακας, Μνήμη Ανάγνωσης
Δισταθή Παλμοκυκλώματα (ΔΠ), και επαναληπτικές συστοιχίες
Ανάλυση και Σχεδίαση Ασύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων
Ελαχιστοποίηση και Κωδικοποίηση Καταστάσεων, Πίνακες Διέγερσης ΔΠς
Σχεδίαση Μετρητών, Καταχωρητών, Μετρητών, και ακολουθίες χρονισμού
Εισαγωγή στην VHDL
Ασκήσεις.
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Σχεδίαση VLSI

Φυσική σχεδίαση. Καθυστέρηση λογικών πυλών, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση. Κατανάλωση ισχύος, τεχνικές
ελαχιστοποίησης. Πύλες με τρανζίστορ περάσματος και δυναμικές πύλες. Ακολουθιακά κυκλώματα και χρονισμός
ψηφιακών κυκλωμάτων. Διαμοίραση ρολογιού. Σχεδίαση Μνημών. Κυκλώματα εισόδου/εξόδου και δίκτυο μεταφοράς
ισχύος ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Μεθοδολογίες αυτοματοποιημένης σχεδίασης. Εργαλεία σχεδιασμού. Σχεδίαση
κυκλωμάτων CMOS, στατικές και δυναμικές λογικές δομές CMOS, χωροθέτηση CMOS σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC),
προσομοίωση και επιβεβαίωση ορθή λειτουργίας, τεχνικές σχεδίασης χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, μεθοδολογίες
σχεδιασμού VLSI. Εργαστηριακές Ασκήσεις σε μοντελοποίηση κυκλωμάτων, σε σχεδιασμό και προσομοίωση σε επίπεδο
τρανζίστορ.

Εισαγωγή στη Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία.
Ιστορική αναδρομή στις κλίμακες μίκρο και νάνο.
Η ιδιαίτερη συμβουλή της νανο-κλίμακα στην εξέλιξη των επιστημών.
Μηχανήματα, εργαλεία και όργανα που χρησιμοποιούνται στις Νανο-επιστήμες.
Τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και διεργασίες σε καθαρά εργαστήρια υψηλής ποιότητας.
Μικροτεχνολογία Προηγμένες εφαρμογές Μικροτεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας (Βιολογία, Ιατρική, BioMEMS, Διάστημα, Περιβάλλον,
και
Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική και Αισθητήρες, Ενέργεια και Υλικά).
Νανοτεχνολογία Παραδείγματα εφαρμογών Νανοηλεκτρονικής και αναφορά στις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις όπως τα οργανικά
ηλεκτρονικά, γραφένειο.
Νομοθεσία στη Νανοτεχνολογία (Nanotoxicity/Public Policy).
Αναφορά στις μελλοντικές εξελίξεις και εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας.
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Ηλεκτρονική Ι

Εισαγωγή, Θεωρήματα Thevenin και Norton, Θεωρία Ημιαγωγών, Ενδογενείς και Εξωγενείς Ημιαγωγοί. Επαφή p-n.
Δίοδοι, Οι Τρεις Προσεγγίσεις, Πόλωση, Χαρακτηριστικές. Κυκλώματα Διόδων, Ειδικές Δίοδοι, Δίοδος Zener, Δίοδος
Schottky και Varactor. Διπολικά Τρανζίστορ, Γραμμή Φορτίου και Σημείο Λειτουργίας Q, Μοντέλα AC, Πρότυπα π και Τ.
Κυκλώματα Ενισχυτών, Ενισχυτές Τάσης (CE), Ενισχυτής Καταρράκτης μιας ή πολλών βαθμίδων, Ενισχυτές Ρεύματος
(CC), Τρανζίστορ Darlington, Ενισχυτές Darlington και Ενισχυτές Iσχύος. Εισαγωγή στους Διαφορικούς και Τελεστικούς
Ενισχυτές.
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Ψηφιακά
Ηλεκτρονικά

Γνωριμία με IC της σειράς TTL 7400. Σύντομη περιγραφή σε Πολυπλέκτες, Μανδαλωτές, Μνήμες και Μετρητές. Μελέτη
προδιαγραφών TTL και απαιτήσεις ισχύος. Μελέτη προδιαγραφών CMOS και απαιτήσεις ισχύος. Δισταθή (Flip-Flops).
Καταχωρητές μετατόπισης (Shift Registers). Σύνθετα κυκλώματα Κωδικοποιητών-Αποκωδικοποιητών. Μνήμες ανάγνωσης
ROM. Mνήμες τυχαίας προσπέλασης. Προγραμματιζόμενες παρατάξεις λογικής (PAL). Κώδικας διόρθωσης σφαλμάτων.

Εξόρυξη
Δεδομένων

Εισαγωγή στις Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων: δεδομένα, προβλήματα, εφαρμογές. Προ-επεξεργασία δεδομένων:
καθαρισμός, μετασχηματισμός, τεχνικές μείωσης διαστάσεων. Συσταδοποίηση: εισαγωγή, αποστάσεις, k-means, Ιεραρχική
Συσταδοποίηση. Κανόνες Συσχέτισης: ορισμός προβλήματος, ο αλγόριθμος a-priori, o αλγόριθμος FP-Growth, αποτίμηση
κανόνων συσχέτισης. Ταξινόμηση:
εισαγωγή, δέντρα απόφασης, overfitting, τιμές που λείπουν, ταξινομητές με κανόνες, k-κοντινότεροι γείτονες.

Ε11
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Κινητή
Υπολογιστική

Θεωρητικό μέρος:
Εισαγωγή στην κινητή υπολογιστική, αναφορά σε συγγενείς έννοιες (διάχυτη και πανταχού-παρούσα υπολογιστική),
αρχιτεκτονικές κινητής υπολογιστικής, υλικό, συσκευές και υποδομές κινητής υπολογιστικής,
πρωτόκολλα επικοινωνιών για προσωπική και κινητή δικτύωση, αλγόριθμοι για καθαρή εκπομπή, δίσκοι εκπομπής και
αλγόριθμοι για κατ' απαίτηση εκπομπή,
caching και prefetching σε κινητούς πελάτες. Συνέπεια της cache (Cache consistency) με broadcasting timestamps και
bit-sequences. Πολιτική αντικατάστασης και συνέπειας της
cache.
ευρετήρια για ομοιόμορφο και κυρτό πρότυπο προσπέλασης,
αλγόριθμοι ομαδοποίησης σε κινητά τυχαία δίκτυα,
δρομολόγηση/συσσώρευση με κατευθυνόμενη διάχυση και
γεωγραφική δρομολόγηση
λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες κινητών συσκευών,
υπηρεσίες κινητής υπολογιστικής, συστήματα και υπηρεσίες θέσης,
αρχές σχεδίασης εφαρμογών κινητής υπολογιστικής, ανάλυση και μελέτη πρότυπων εφαρμογών,
προγραμματισμός κινητών συσκευών, διεπαφές κινητών συσκευών.
Εργαστηριακό μέρος:
Επίδειξη εφαρμογών και εργαλείων ανάπτυξης (Eclipse Android Developer Tools),
Ανάπτυξη εφαρμογών σε Android,
Ασκήσεις

Ανάπτυξη εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ), Προχωρημένα Θέματα Κανονικοποίησης, Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων,
Προηγμένα
Επεξεργασία Συναλλαγών, Έλεγχος Ταυτοχρονισμού, Επανάκτηση δεδομένων, Ασφάλεια ΒΔ, Παράλληλες και
Θέματα Βάσεων
Κατανεμημένες ΒΔ, ΒΔ στο Internet, ΒΔ για Ημι-δομημένα Δεδομένα, Θέματα ΒΔ για Μεγάλα Δεδομένα (Big Data),
Δεδομένων
Ειδικές ΒΔ: Πολυμεσικές, Χωρικές, Χρονικές, Επαγωγικές ΒΔ.
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Ο στόχος του μαθήματος είναι διττός: Αρχικά το μάθημα εστιάζεται στις τεχνικές διαχείρισης και αξιολόγησης δικτύων
Διαχείριση και
επικοινωνιών καθώς και των εφαρμογών τους, μέσα από την παρουσίαση μεθόδων και μοντέλων διαχείρισης και
Βελτιστοποίηση
παρακολούθησης της απόδοσης δικτύων. Στη συνέχεια το μάθημα καλύπτει τη θεωρία βελτιστοποίησης
Δικτύων
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπου παρουσιάζονται μέθοδοι και αλγόριθμοι, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους
Επικοινωνιών
περιορισμούς του δικτύου, καθώς και τις απαιτήσεις των υποστηριζόμενων υπηρεσιών.

Συστήματα
Επικοινωνιών Ι

Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων. Πυκνότητα Φάσματος. Μετάδοση
Σημάτων μέσω Γραμμικών Φίλτρων. Μετασχηματισμός Hilbert. Ζωνοπερατά Σήματα - Συστήματα. Στοχαστικές Ανελίξεις.
Πυκνότητα Φάσματος Ισχύος. Στοχαστική Ανέλιξη Gauss. Θόρυβος. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Πλάτους.
Ορθογωνική Διαμόρφωση Πλάτους. Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Γωνίας.
Επίδραση Θορύβου.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την θεωρία ανάλυσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η οποία
έχει ως βασικό στόχο την επίλυση του προβλήματος υπολογισμού των διαστάσεων και της αξιολόγησης της λειτουργίας
Θεωρία και
των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Επιπλέον, οι φοιτητές θα γνωρίσουν αναλυτικές μεθόδους για τον υπολογισμό
Διαχείριση
κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών παραμέτρων, όπως η πιθανότητα απώλειας σύνδεσης, τη χωρητικότητα τηλεπικοινωνιακού
Τηλεπικοινωνιακής
καναλιού, κτλ, οι οποίοι περιγράφουν της ποιότητα επικοινωνίας σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Παράλληλα, στόχο
Κίνησης
αποτελεί και η εκμάθηση τεχνικών προσομοίωσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων με τη χρήση κατάλληλης γλώσσας
προγραμματισμού.
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Ψηφιακές
Επικοινωνίες

Φασματικά χαρακτηριστικά ψηφιακών κυματομορφών. Μορφοποίηση με φίλτρα Nyquist. Σηματοθορυβικοί λόγοι, ρυθμοί
λαθών και απόδοση εύρους ζώνης σε ψηφιακές επικοινωνίες QAM, PSK, FSK και MSK. Θεωρητικά όρια και πρακτικές
προσεγγίσεις στην απόδοση διαύλου. Ειδικά θέματα και παραδείγματα σύγχρονων συστημάτων ψηφιακής επικοινωνίας.
Διαμορφώσεις DMT και OFDM. Συστήματα μετάδοσης DSL και Ψηφιακής Τηλεόρασης DVB-T. Κωδικοποίηση πηγής.
Κωδικοποίηση διαύλου. Αποκωδικοποίηση. Ελάχιστη απόσταση γραμμικών κωδίκων. Κώδικες Hamming. Κυκλικοί
κώδικες. Κωδικοποίηση Reed-Solomon. Παράμετροι κωδίκων Reed-Solomon. Το εργαστήριο βασίζεται στη χρήση του
Matlab.

Παλμοαναλογική Διαμόρφωση. Θεώρημα Δειγματοληψίας. Δειγματοληψία Ζωνοπερατών Σημάτων. Πολυπλεξία TDM.
Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών, Θέσης Παλμών. Ψηφιακή Διαμόρφωση Παλμών. Κώδικες Διαμόρφωσης, Σήματα
Συστήματα
Διαμόρφωσης με Μνήμη. Παλμοκωδική διαμόρφωση. Συστήματα Διαμόρφωσης ASK, FSK, PSK, QPSK, MSΚ, DPSK.
Επικοινωνιών ΙΙ Διάγραμμα Trellis. Ανιχνευτής Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Ψηφιακή Μετάδοση σε Κανάλι με Προσθετικό Λευκό Θόρυβο
Gauss. Φαινόμενο Διασυμβολικής Παρεμβολής Θορύβου

Βασικός χειρισμός δικτυακού εξοπλισμού. Διαμόρφωση δικτυακού εξοπλισμού στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων και στο
επίπεδο δικτύου. Στοιχεία μεταγωγής και δρομολόγησης. Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μεταγωγού. Δημιουργία,
υποστήριξη και διαχείριση εικονικού τοπικού δικτύου. Πρωτόκολλα υποστήριξης τοπικών δικτύων μεταγωγής και
Σχεδίαση Δικτύων παραμετροποίησή τους. Διαμόρφωση και παραμετροποίηση δρομολογητή. Υλοποίηση τοπικών δικτύων δρομολόγησης.
Εφαρμογή και υποστήριξη πολλαπλών αλγορίθμων δρομολόγησης. Δημιουργία και υποστήριξη λιστών πρόσβασης,
Υποστήριξη ασύρματων διεπαφών. Δημιούργια συνδέσεων σημείου προς σημείου. Χειρισμός εντολών στο περιβάλλον
Cisco OS και στο περιβάλλον Router OS. Επίλυση προβλημάτων και εκσφαλμάτωση.
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Κυματική εξίσωση, Επίπεδα κύματα, Γραμμές μεταφοράς (Κυκλωματικό ισοδύναμο, Τερματισμός γραμμής μεταφοράς,
Διάγραμμα Smith), Κυματοδηγοί (Ορθογωνικοί, Κυλινδρικοί), Επίπεδες γραμμές μεταφοράς (Κυματοδηγός διηλεκτρικής
Μικροκυματικές πλάκας, Γραμμή ταινίας, Μικροταινία), Δίκτυα προσαρμογής (Συγκεντρωμένα κυκλωματικά στοιχεία, Απλός και διπλός
κλαδωτής, Μετασχηματιστής λ/4), Ανάλυση μικροκυματικών δικτύων (Πίνακες αντίστασης και αγωγιμότητας, Πίνακας
Επικοινωνίες
σκέδασης, Πίνακας μετάδοσης), Τρίθυρα και τετράθυρα μικροκυματικά δίκτυα (Κυκλοφορητές, Διαιρέτες ισχύος,
Κατευθυντικοί ζεύκτες, Απομονωτές). Εργαστήριο Μικροκυμάτων (με βάση τον εξοπλισμό μετρήσεων Lab-Volt).

Υπολογιστική
Νέφους

Κινητές και
Δορυφορικές
Επικοινωνίες

Διαχείριση κατανεμημένων συστημάτων,
Μέτρηση απόδοσης σε κοινόχρηστα κατανεμημένα συστήματα και
Υπολογιστικά Νέφη, Υπηρεσιοστρεφείς υλοποιήσεις εφαρμογών και υποδομών, Ποιότητα υπηρεσίας πάνω από
κατανεμημένα συστήματα και υπολογιστικά νέφη, ροή εργασιών και παρακολούθηση σε κατανεμημένες εφαρμογές,
Τεχνικές πρόβλεψης, μελέτη εκτέλεσης και μοντελοποίησης υπηρεσιοστρεφών εφαρμογών και κατανεμημένων
υποδομών, Ανάθεση πόρων σε εφαρμογές πάνω από κατανεμημένα συστήματα, Χρήση, διαχείριση δεδομένων και
σύγκριση/επιλογή πολλαπλών νεφών, Μεσολογισμικά συστημάτων.

Μοντέλα καναλιού κινητών επικοινωνιών (Απωλειών και διαλείψεις μεγάλης κλίμακας, πολλαπλής διόδευσης και διαλείψεις
μικρής κλίμακας). Συστήματα εκπομπής και λήψης στις κινητές επικοινωνίες (Διαφορική εκπομπή και λήψη, συστήματα
ΜΙΜΟ (ανοιχτού και κλειστού βρόχου), συστήματα virtual MIMO-CoMP, analog, digital and hybrid beamforming).
Τεχνικές πολλαπλών φερόντων (OFDM, index modulation OFDM, SC-FDMA, Filter Bank, κ.α.). Τεχνικές CDMA. Τεχνικές
Adaptive Modulation Coding. Ασύρματοι αναμεταδότες (amplify-and-forward, decode-and-forward, demodulation-andforward). Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή, εφαρμογές, συστήματα και υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων. Βασικά
τμήματα συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών. Απώλειες στις δορυφορικές ραδιοζεύξεις. Τεχνικές πολλαπλής
προσπέλασης σε δορυφορικά συστήματα. Εργαστήριο προσομοίωσης συστημάτων σε Matlab και gnuradio.
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Τμήμα
Μηχανικών
Περιβάλλοντος

ΜΠ306

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα, Βασικά μεγέθη κεραιών, Βασικές αρχές ακτινοβολίας, Γραμμικές κεραίες, Κεραίες βρόχου,
Στοιχειοκεραίες, Κεραία αναδιπλωμένου διπόλου, Κεραία Yagi-Uda, Λογαριθμική περιοδική κεραία, Κεραίες χοάνης,
Συστήματα
Κεραίες μικροταινίας, Κεραίες ανακλαστήρα. Ασύρματο κανάλι, Μηχανισμοί διάδοσης, Μοντέλα διάδοσης (Εμπειρικά, ΗμιΚεραιών και
ντετερμινιστικά, Ντετερμινιστικά), Διάδοση σε επίγεια συστήματα, Ζεύξη πάνω από ανώμαλο έδαφος, Κατηγοριοποίηση
Ασύρματη Διάδοση διάδοσης ανάλογα με τον τύπο του καναλιού (Macrocell, Microcell, Picocell, Megacell), Μηχανισμοί για βελτίωση
διάδοσης, Σχεδίαση ραδιοζεύξης. Εργαστήριο Κεραιών (με βάση τον εξοπλισμό μετρήσεων Lab-Volt).

Στοιχεία κυματοδήγησης, οπτικές ίνες και επίπεδοι/ολοκληρωμένοι κυματοδηγοί, μηχανισμοί απόσβεσης – διασποράς –
μη γραμμικότητας, διατάξεις συντονισμού (κοιλότητες Fabry-Perot), συνεχείς και παλμικές οπτικές πηγές (laser και LED),
οπτικοί δέκτες (φωτοανιχνευτές, θόρυβος), παθητικές – συντονιζόμενες – ενεργές διατάξεις (δρομολογητές, διακόπτες,
Φωτονική-Οπτικές διαμορφωτές, ενισχυτές), ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα, σύζευξη με άλλες οπτικές διατάξεις (οπτικές ίνες, freeΔιατάξεις
space optics). Εφαρμογές: επικοινωνίες, διασυνδέσεις, αισθητήρες, βιοϊατρική κλπ. Στόχοι μαθήματος: Εκπαίδευση στο
πεδίο της φωτονικής και των υποκείμενων τεχνολογιών μηχανικού. Αναγνώριση φωτονικών διατάξεων και εξοικείωση με
τις εφαρμογές. Ανάλυση και σύνθεση εξαρτημάτων.

Οπτική

Στοιχεία διάδοσης κύματος, γεωμετρική χάραξη ακτίνων (ray tracing), παραξονική οπτική (Gaussian optics),
διαφράγματα, εκτροπές (aberrations), πολωτικές διατάξεις, σύνθετοι φακοί & πρίσματα, στοιχεία θεωρίας παράθλασης &
συμβολής, ήλεκτρο- και μάγνητο-οπτικά φαινόμενα, στοιχεία ολογραφίας και κβαντικής οπτικής. Κλασικές εφαρμογές
(όραση, κάμερα, τηλεσκόπιο, μικροσκόπιο), εφαρμογές επικοινωνιών & υπολογιστών (optical fibers, optical wireless
visible light/free-space optical communications, computer graphics).

Βασικές έννοιες και ορισµοί, Ο πρώτος νόµος της θερµοδυναµικής για κλειστά συστήµατα, Ιδιότητες καθαρών ουσιών,
Διαγράμματα φάσης για υγρά και αέρια, Καταστατικές εξισώσεις, Ο πρώτος νόµος της θερµοδυναµικής για ανοιχτά
συστήµατα, Ο δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής, Εντροπία και ο τρίτος νόµος, Κύκλοι ισχύος, ψύξης και θέρμανσης,
Θερμοδυναμική
Κύκλοι αερίου και ατμού, Carnot, Otto, Diesel, Brayton, Rankine. Θερμοδυναμικοί υπολογισμοί χημικών αντιδράσεων,
χημική ισορροπία και κινητική. Θερμοχημεία, θερμότητα χημικών αντιδράσεων.

ΑΔΑ: 6Ξ6Λ469Β7Κ-58Π

ΜΠΧ03

ΜΠΕ07

ΜΠ702

Γεωργικά συστήματα και ρύπανση περιβάλλοντος. Ορισμός, Ιδιότητες, Ρυπαντικό φορτίο από αγροχημικές
Διαχείριση
δραστηριότητες και από βιομηχανίες τροφίμων. Στρατηγικές στην επεξεργασία των αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων. Η
Αγροβιομηχανικών ιδιαιτερότητα της αναεροβίου επεξεργασίας στα αγρο-βιομηχανικά απόβλητα. Ανάκτηση πολύτιμων συστατικών από
Αποβλήτων
αγρο-βιομηχανικά απόβλητα. Σύγχρονες μέθοδοι. Ηλιακή αποτοξικοποίηση. Βιοαντιδραστήρες μεμβράνης

Εισαγωγή στις βασικές αρχές µηχανικής. Μεταφορά ορµής, θερµότητας, µάζας-βασικές αρχές κι εφαρµογές. Διεργασίες
Απορρόφησης. Ισορροπία φάσεων και ο νόµος του Henry. Απορρόφηση σε πύργους µε βαθµίδες και πληρωτικό υλικό.
Αντιστάσεις στη µεταφορά µάζας µεταξύ δύο φάσεων. Σχεδιασµός για αραιά και πυκνά µίγµατα. Αναλυτικές και Γραφικές
Μέθοδοι. Διεργασίες Απόσταξης. Ισορροπία φάσεων σε δυαδικά µίγµατα. Ιδανικά και αζεοτροπικά µίγµατα και ο νόµος
του Raoult. Χρήση διαγραµµάτων σύστασης-οι µέθοδοι McCabe Thiele και Lewis. Απόσταξη πολυσύνθετων µιγµάτων µε
Τεχνική Φυσικών την απλοποιηµένη µέθοδο (Shortcut). Εκχύλιση. Πύργοι Ψύξης. Σχεδιασμός με απλοποιημένες μεθόδους. Διεργασίες
Διεργασιών
Προσρόφησης. Μηχανισµοί και ισόθερµοι προσρόφησης µε ένα ή περισσότερα συστατικά-η ισόθερµος Langmuir.
Ασυνεχής διεργασία διαχωρισµού σε κλίνη προσρόφησης-σχεδιασµός κλίνης προσρόφησης από εργαστηριακά δεδοµένα.
Διεργασίες µεµβρανών για διαχωρισµούς αερίων και υγρών. Μοντέλα ροής. Το µοντέλο πλήρους ανάµειξης-αναλυτικές
εξισώσεις σχεδιασµού. Πολύπλοκα µοντέλα ροής. Διεργασίες αντίστροφης ώσµωσης, υπερ-διήθησης και µικρο-διήθησης.
Διεργασίες µηχανικού διαχωρισµού

Εξυγίανση και
Αποκατάσταση
Ρυπασμένων
Χώρων

Σχεδιασμός συστημάτων in-situ και ex-situ αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών και υδροφόρων φορέων από
(χλωριωμένες ή μη) οργανικές ενώσεις. Σχεδιασμός βιολογικών φραγμάτων υπεδάφους. Λειτουργία βιοαντιδραστήρων
τύπου SBR. Ιδιαιτερότητες αποκατάστασης θαλάσσιων οικοσυστημάτων από πετρελαιοκηλίδες. Μορφές
αυτοαποκατάστασης περιβάλλοντος. Σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων φυτοαποκατάστασης εδάφους /υπογείων
υδάτων από οργανικές ενώσεις ή βαριά μέταλλα. Σχεδιασμός βιοφίλτρων αέρος για έλεγχο οσμών και επικινδύνων και
τοξικών αερίων. Μεταφορά και τύχη ρύπων στο έδαφος. Υδροδυναμικές (συμμεταφορά, διασπορά, διάχυση), αβιοτικές
(προσρόφηση, εξάτμιση, ιονανταλλαγή, υδρόλυση, κ.λ.π.) και βιοτικές διεργασίες, που λαμβάνουν χώρα στο υπέδαφος.
Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών (φυσικοχημικές, βιολογικές και θερμικές μέθοδοι) – βασικά χαρακτηριστικά,
σχεδιασμός συστημάτων, απόδοση και καταλληλότητα, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Τεχνολογίες αποκατάστασης
ρυπασμένων υδροφορέων (in-situ, ex-situ και on-site τεχνολογίες) – βασικά χαρακτηριστικά, σχεδιασμός συστημάτων,
απόδοση και καταλληλότητα, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα.
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Ορισμός τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, βασικά χαρακτηριστικά, Τεχνικές πτυχές της διαχείρισης των επικίνδυνων
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, αξιολόγησης των κινδύνων, μείωση – ελαχιστοποίηση παραγωγής
αποβλήτων στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, ανακύκλωση, εκτίμηση απόδοσης ανακύκλωσης,
Διαχείριση Τοξικών αποθήκευση, χρήση και διαχείριση δοχείων, διαχείριση δεξαμενών, συμβατότητα αποβλήτων, μεταφορά, επεξεργασία,
και Επικίνδυνων τελική διάθεση, ανάλυση κύκλου ζωής (LCA), υγειονομική ταφή τοξικών αποβλήτων, φυσικοχημικές, θερμικές και
Αποβλήτων
βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας, ειδικές κατηγορίες τοξικών αποβλήτων, βασικές έννοιες τοξικολογίας, οξεία και
χρόνια τοξικότητα, βασικές αρχές ανάλυσης επικινδυνότητας, αναγνώριση κινδύνου, εκτίμηση έκθεσης και τοξικότητας,
χαρακτηρισμός επικινδυνότητας, τεχνολογίες αποκατάστασης.

ΜΠΕ02

Στο μάθημα αυτό δίνεται έμφαση στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και λειτουργίας του Ατμοηλεκτρικού
Ειδικά Θέματα Σταθμού (ΑΗΣ) για την περιοχή Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, Φλώρινας. Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στη
Περιβαλλοντικής Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας, στα ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, και στους Υδροηλεκτρικούς
Μηχανικής
Σταθμούς της περιοχής.

ΜΠΧ02

Εισαγωγή στην Οικολογική Μηχανική. Οργάνωση βιοκοινότητας. Δίκτυα ροών ύλης και ενέργειας στα οικοσυστήματα.
Δυνατότητες και περιορισμοί στην απόληψη βιομάζας από τα δασικά οικοσυστήματα για ενεργειακούς σκοπούς.
Ανθεκτικότητα και ελαστικότητα. Βασικά βήματα σχεδιασμού στην αποκατάσταση συστημάτων-Μελέτες περιπτώσεων.
Αποκατάσταση μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων και διαταραγμένων περιβαλλοντικών τοπίων και εδαφών από
ανθρώπινες δραστηριότητες-Μελέτες περιπτώσεων. Νέες τεχνολογίες για τη σπουδή του τοπίου. Μέτρα συντήρησης και
ελέγχου των αποκαταστάσεων-Μελέτες περιπτώσεων.

Οικολογική
Μηχανική
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ΜΠ403

ΜΠ705

Το δίκαιο του περιβάλλοντος. Η συνταγματική προστασία του Περιβάλλοντος (Το άρθρο 24 του Συντάγματος).
Περιεχόμενο της συνταγματικής προστασίας. Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος. Οι αρχές της πρόληψης
και της προφύλαξης. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο ρυπαίνων πληρώνει. Οι αρχές ή ρήτρες ευελιξίας και η αρχή της
προσφορότερης για το περιβάλλον τεχνικής λύσης. Η διοικητική άδεια. Δημόσιες συμβάσεις-Συνεκτίμηση των
περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Οι Κοινοτικές Οδηγίες. Τα βασικά σημεία της
διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο). Το
Οικολογικό σήμα. Το Κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Η ενσωμάτωση της
Περιβαλλοντική και
περιβαλλοντικής πολιτικής στις κοινοτικές πολιτικές. Διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της φύσης και της
Τεχνική Νομοθεσία
βιοποικιλότητας. Η κοινοτική νομοθεσία για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας. Η κοινοτική νομοθεσία για την
προστασία των δασών. Η προστασία του εδάφους. Η συνταγματική προστασία των δασών. Διατάξεις της Εθνικής
νομοθεσίας για την προστασία των δασών. Διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας για την προστασία της χλωρίδας και
πανίδας. Η Προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος (Διεθνή κείμενα-Κοινοτική νομοθεσία-Εθνική νομοθεσία). Δίκαιο
προστασίας των υδάτων (Διεθνή κείμενα-Κοινοτική νομοθεσία-Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο). Δίκαιο των αποβλήτων
(Διεθνή κείμενα-Κοινοτική νομοθεσία- Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο).

Οικολογία

Συστήματα και οικοσυστήματα. Έννοια και χρήση μοντέλων. Διαδοχή και σταθερότητα. Μαθηματικά μοντέλα των
οικοσυστημάτων. Οργανισμοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Κατηγορίες οργανισμών και αλληλεπίδρασή τους με το
περιβάλλον. Η οργάνωση στο επίπεδο των πληθυσμών. Μοντέλα της αλλαγής μεγέθους του πληθυσμού. Πληθυσμιακές
αλληλεπιδράσεις. Η οργάνωση στο επίπεδο των οικοσυστημάτων. Ροή ενέργειας. Περιοριστικοί παράγοντες. Κίνηση των
χημικών ουσιών στα οικοσυστήματα. Οικολογική διαδοχή. Οικολογική ποιότητα και υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος. Οικότοποι - βιοποικιλότητα. Εισαγωγικές πληροφορίες για την τοξική ρύπανση, τη ρύπανση των υδάτων
και του αέρα. Περιβαλλοντικοί δείκτες.

Το μάθημα εξετάζει βασικές έννοιες παγκόσμιας βιογεωχημείας. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι του άνθρακα, του αζώτου, του
θείου, του φωσφόρου και του οξυγόνου. Αναλύονται οι ‘δεξαμενές’ βιο-γεω-χημικών ουσιών.ο ρόλος της θάλασσας στην
Θαλάσσια Bιο-γεω- απορρόφηση ή όχι του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα. Παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της φυσικής
χημεία
και βιολογικής αντλίας άνθρακα - αντλίες διαλυτότητας και η σημασία του για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Συζητείται η δυνατότητα γεωμηχανικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο των φυσικών αντλιών.
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Το μάθημα ‘Αρχές Ωκεανογραφίας’ επικεντρώνεται στις βασικές έννοιες ανάλυσης των θαλάσσιων διεργασιών από την
σκοπιά της φυσικής κυρίως ωκεανογραφίας. Ξεκινούμε από μια επαναδιατύπωση των βασικών αρχών της Νευτώνειας
μηχανικής, όπως οι Νόμοι του Νεύτωνα και οι διατηρήσεις μάζας, ενέργειας και στροφορμής, για χρήση σε συνεχή μέσα
(και ιδιαίτερα ρευστά), εισάγοντας τις εξισώσεις Navier-Stokes και κάνοντας χρήση μαθηματικού υποβάθρου. Επιδιώκεται
η εξοικείωση των φοιτητών με τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τη μεταβλητότητα του φυσικού περιβάλλοντος μέσα
στο οποίο αναπτύσσεται και συντηρείται το θαλάσσιο οικοσύστημα. Τα θέματα που εξετάζονται είναι: Ηλεκτρολυτική
δράση του θαλασσόνερου, η αρχή του Marcet και επιπτώσεις της, ορισμός της αλατότητας, καταστατική εξίσωση του
θαλασσόνερου, διατήρηση βασικών θερμοδυναμικών παραμέτρων στη θάλασσα (θερμοκρασίας και αλατότητας),
επιπτώσεις συμπίεσης, εισαγωγή δυναμικής θερμοκρασίας και πυκνότητας, τύποι και μάζες νερού, διαγράμματα T/S,
Αρχές
φαινόμενο καμπυλότητας (cabelling), διάδοση φωτός στη θάλασσα, διάδοση ήχου στη θάλασσα, κυματοδηγός SOFAR,
Ωκεανογραφίας χωροχρονική κατανομής θερμοκρασίας και αλατότητας στον παγκόσμιο ωκεανό, θερμοκλινές και αλοκλινές, σχέση
επιφανειακών τιμών με ροές θερμότητας και μάζας, θερμόαλος ιμάντας μεταφοράς, ροές θερμότητας και τα
αποτελέσματα του πειράματος WOCE, θερμόαλη λειτουργία των ημίκλειστων λεκανών (με προσέγγιση τύπου LOICZ) χρόνοι ανανέωσης, θερμόαλη λειτουργία Μεσογείου και Μαύρης θάλασσας, αναφορά σε άλλες λεκάνες, βασικά στοιχεία
θαλάσσιας κυματικής – ταχύτητα διάδοσης μακρών κυμάτων, βασικά στοιχεία θαλάσσιας δυναμικής – η δύναμη Coriolis,
γεωστροφικά και ανεμογενή ρεύματα, παράκτια ανάβλυση, υποτροπική και υποπολική ωκεάνια κυκλοφορία, κυκλοφορία
στον Ισημερινό, μεταβλητότητα μεγάλης κλίμακας (Μουσώνες, ElNiño Southern Oscillation), αστρονομικές παλίρροιες,
όργανα και μεθοδολογίες μέτρησης φυσικών παραμέτρων, Lagrangian και Eulerian μέθοδοι.Δορυφορική Ωκεανογραφία.
Μελέτες περίπτωσης: πόντιση ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων
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Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης

ΥΕ 169

Εισαγωγή στη
Δυναμική
Ωκεανογραφία

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη ρευστομηχανική γεωφυσικών ροών, με
εφαρμογή στην περιγραφή της δυναμικής βασικών ωκεάνιων ροών. Το μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων και στην
εξοικείωση των φοιτητών σε μεθόδους όπως ο διαχωρισμός κλιμάκων ώστε να αναγνωρίζονται οι κυρίαρχοι δυναμικοί
όροι σε κάθε φαινόμενο. Το μάθημα είναι δομημένο στους εξής τρεις κύκλους: Α΄ κύκλος: Βασικές αρχές υδροστατικής
(υδροστατική πίεση, αρχή του Αρχιμήδους, στατική μη συμπιεστών και συμπιεστών ρευστών, θαλάσσια στάθμη, μέση
θαλάσσια στάθμη, ελλειψοειδές μοντέλο προσέγγισης του σχήματος της Γης, γεωειδές, μέση στάθμη θάλασσας,
γεωδυναμικό και γεωδυναμικό ύψος), Β’ κύκλος: Αρχές διατήρησης στη μηχανική ρευστών (σύστημα αξόνων, ολική και
υλική παράγωγος ενός μεγέθους, αρχές διατήρησης μάζας, βαθμωτού μεγέθους, θερμικής ενέργειας, ορμής (αδρανειακά
και περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς), μηχανικής ενέργειας και στροφορμής) και Γ΄κύκλος: Εφαρμογές στην
Ωκεανογραφία (Μέθοδος διαχωρισμού κλιμάκων, Υδροστατική Ισορροπία, Μοριακή και τυρβώδης διάχυση της ορμής,
Τυρβώδης διάχυση βαθμωτών μεγεθών, ρεύματα απουσία κινητηρίων δυνάμεων, με τριβή και χωρίς τριβή, γεωστροφία,
ανεμογενείς γεωστροφικοί στρόβιλοι, διατήρηση του στροβιλισμού σε βαροτροπικές συνθήκες, παράκτια ανάβλυση,
εξισώσεις ρηχού νερού, ταλαντώσεις λεκανών, κύματα Kelvin).

Το μάθημα αυτό έχει τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας
σήμερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο 1 ος άξονας αναφέρεται στο μαθητή στο πολυπολιτισμικό σχολείο και
εξετάζονται θέματα όπως α)γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό προφίλ των μαθητών, β) η επίδραση της
εθνικότητας στις επιδόσεις των μαθητών, γ) οικογενειακό περιβάλλον και μαθησιακά επιτεύγματα. Ο 2 ος άξονας συνδέεται
Αρχές
με τον εκπαιδευτικό στο πολυπολιτισμικό σχολείο και εξετάζονται τα παρακάτω θέματα:Ι.)Διαπολιτισμική ετοιμότητα και
διαπολιτισμικής επάρκεια, ΙΙ) αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών,ΙΙΙ) Αναστοχασμός και επαγγελματική ανάπτυξη, IV)Ο
αγωγής και
ρόλος του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό σχολεio: προϋποθέσεις & περιορισμοί. O 3ος άξονας σχετίζεται με το ρόλο
εκπαίδευσης
της σχολικής διοίκησης στην αποτελεσματική διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας με θέματα όπως το όραμα & η
αποστολή του σχολείου για τη διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας, η συμβολή της διοίκησης στη διαμόρφωση της
σχολικής ζωής και τάξης ως πεδίου ώσμωσης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
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Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές θεωρητικές έννοιες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
και να τις εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική πράξη.
Ειδικότερα το μάθημα στοχεύει:
 στη θεώρηση της Εκπαίδευσης (και των παραγόντων αυτής) ως κοινωνικού φαινομένου, με ιδιαίτερη έμφαση στην
κοινωνικοποιητική της διάσταση,
Υ 111

Κοινωνιολογία της  στην κατανόηση της κοινωνικής διάστασης διαφόρων εκπαιδευτικών ζητημάτων.
εκπαίδευσης
 στην παιδαγωγική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης (θεωρία, διαδικασία, φάσεις, φορείς),
 στην ανάλυση των εκπαιδευτικών διαδικασιών σε μακρο- και μικρο- κοινωνιολογικό πλαίσιο,
 στην κοινωνιολογική ανάλυση και κατανόηση των λειτουργιών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών προβλημάτων

361

Εκπαιδευτική
Ρομποτική

Το μάθημα έχει ως στόχο την εισαγωγή στη χρήση εκπαιδευτικής ρομποτικής στη διδασκαλία, των διαφορετικών
μορφών και των πλεονεκτημάτων της, και την ανάπτυξη της δεξιότητας της υπολογιστικής σκέψης για τους μαθητές.
Το μάθημα θα επικεντρωθεί στη στο συνδυασμό διαφορετικών εννοιών από διαφορετικές γνωστικές περιοχές
(τεχνολογία, τέχνη, περιβάλλον, κοινωνία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες), την άσκηση δεξιοτήτων συνεργασίας,
επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης έργου, προγραμματισμού , δημιουργικότητας, και τη δημιουργία ρομποτικών
κατασκευών για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα π.χ. Φυσική (μελέτη της κίνησης), Μαθηματικά (αναλογίες, μέτρηση
αποστάσεων), Μηχανική (κατασκευή και έλεγχος μηχανικών λύσεων), Ιστορία (π.χ. κατασκευή μηχανισμών λειτουργίας
αρχαίων όπλων). Θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής για μαθητές διαφορετικών
ηλικιών.
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Παιδαγωγικό
Τμήμα
Νηπιαγωγών

0307Ε

Ανάπτυξη
διδακτικών
σεναρίων για
STEAM με τη
χρήση
εκπαιδευτικής
ρομποτικής

Στο μάθημα αυτό αναπτύσσεται η διαθεματική σχέση μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τέχνης και
Μαθηματικών μέσω της υλοποίησης διδακτικών σεναρίων που βασίζονται στην εκπαιδευτική ρομποτική. Οι φοιτητές
μαθαίνουν πώς να υλοποιούν διαθεματικά και διεπιστημονικά διδακτικά σενάρια μέσω ενός πλαισίου Μάθησης που
βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων, την ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση και τη μάθηση που βασίζεται σε έργα.
Στόχος των διδακτικών σεναρίων είναι οι μαθητές του δημοτικού να κατανοούν απλές και σύνθετες μηχανές, να
σκέφτονται αλγοριθμικά, να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομπότ, να σχεδιάζουν και να εξετάζουν
πειραματικές διατάξεις, να ενσωματώνουν την τέχνη ως καμβά για τα δημιουργήματά τους. Το μάθημα ενσωματώνει ένα
ομαδοσυνεργατικό παιγνιώδες πλαίσιο με διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ώστε να αναπτυχθούν
δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η φαντασία, η κριτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Το μάθημα έχει ως στόχο οι φοιτητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, δημιουργούν και να αξιολογούν πολυτροπικό
ψηφιακό υλικό για τη βελτίωση για τη βελτίωση της διδακτικής τους πράξης. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την
ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών, πολυμεσικών παρουσιάσεων (βίντεο, ηχητικές εκπομπές,
Ανάπτυξη
screencasts, κομικ), οπτικών αναπαραστάσεων (διαγραμματικά εργαλεία, infographics, επεξεργασία εικόνας), με εργαλεία
ψηφιακού
ηλεκτρονικής αξιολόγησης, δημιουργίας ηλεκτρονικών μαθημάτων, παραγωγής ψηφιακών αφηγήσεων κ.α. Επιπλέον θα
διδακτικού υλικού
μελετηθούν συγγραφικά εργαλεία για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα
πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με εναλλακτικούς τρόπους ένταξης του ψηφιακού υλικού μέσα σε εκπαιδευτικά σενάρια.

Η σχολική διαμεσολάβηση προβάλλει ως μια ανάγκη της σύγχρονη εποχής και εντάσσεται σε μια εκπαίδευση, όπου
κυρίαρχο είναι το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα (cooperative school) και η φιλοσοφία του ουμανισμού που δίνει έμφαση
στην αξία του ανθρώπου και στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. Ως μέθοδος και πρακτική ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων
έχει θέση στην προσχολική Αγωγή, καθώς η μικρή ηλικία είναι η πιο κατάλληλη, για να εθισθεί το παιδί σε σύννομες και
Σχολική
διαρθρωμένες διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της «σχολικής
Διαμεσολάβηση διαμεσολάβησης», να αναλυθούν τα μοντέλα και οι βασικές αρχές της διαδικασίας αυτής, αλλά και να εκπαιδευτούν οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες σε τεχνικές επικοινωνίας, σημαντικές εν γένει για το εκπαιδευτικό τους έργο. Το μάθημα
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης για την αντιμετώπιση και μελλοντικών προβλημάτων εντός
σχολικής αίθουσας, βελτιώνοντας τη σχολική καθημερινότητα.
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0308Ε

Η ηθική της επικοινωνίας είναι μια αναγκαιότητα και διαχρονική προσδοκία. Πρέπει να αρχίζει από την πιο μικρή ηλικία,
ώστε να εγγράφονται στη ψυχή του ανθρώπου τα στοιχεία του χαρακτήρα του και να αρχίζει η διαμόρφωση της ηθικής
του συνείδησης. Στην ηλικία αυτή δεν έχουν ακόμη υπεισέλθει εξωγενή στοιχεία που παρεμποδίζουν την παιδευτική
διαδικασία. Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τη δυναμική της ηθικής στον λόγο, αναμορφώνοντας τη σημερινή
Η ηθική της
επικοινωνιακή αλληλόδραση με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, για να είναι εφικτή η συνεννόηση. Επικεντρώνεται στην
επικοινωνίας στην ηθική του διαλόγου, όπου οι συνομιλητές αναλαμβάνουν την ευθύνη των λεγομένων τους, χωρίς να ασκείται κανένας
προσχολική αγωγή εσωτερικός ή εξωτερικός καταναγκασμός, κατανοώντας απαραίτητες κοινωνικές αξίες. Τέλος το μάθημα αναδεικνύει πως
η βάση της ηθικής ενυπάρχει στη διϋποκειμενικότητα που χαρακτηρίζει τις επικοινωνιακές σχέσεις και κατ’ επέκταση στις
προϋποθέσεις που υλοποιούν έναν διάλογο. Με εργαλείο τον ηθικό λόγο οριοθετούνται επιχειρήματα πρακτικά,
μετουσιώνοντας ακόμη και τη σχολική τάξη σε «ιδανική επικοινωνιακή ομάδα».

0309Ε

Ο πειστικός λόγος ανάγεται στη σημερινή εκπαίδευση σε εργαλείο του «ερμηνευτικού» παιδαγωγού που μεταχειρίζεται
μια ακολουθία απρόβλεπτων (μη αναμενόμενων) ερωτήσεων με στόχο αρχικά να προκαλέσει το ενδιαφέρον των
διδασκομένων. Βασικό σημείο του μαθήματος είναι μέσω της σταδιακής και κυκλικής ενασχόλησης με δραστηριότητες
Ο πειστικός λόγος που προάγουν τη δυναμική του λόγου με έμφαση στην ανάπτυξη οπτικής επαφής με τους μαθητές, σε βασικούς κανόνες
στην προσχολική ορθοφωνίας, στη αφηρημένη, συμβολική και αναλογική σκέψη να καλλιεργήσουν οι φοιτητές / τριες την αυτοπεποίθηση
αγωγή
στη μαθησιακή διαδικασία. Η προσαρμογή λόγου και ύφους ανάλογα με το ακροατήριο, η γνωριμία με ρητορικά σχήματα
και σχήματα λόγου και η εξοικείωση με τη φύση του ρητορικού επιχειρήματος και τα είδη των συλλογισμών
συμπληρώνουν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος.

0610Ε

Ορισμός «προβληματικής» συμπεριφοράς. Παραδείγματα προβλημάτων στο νηπιαγωγείο. Παιδική Επιθετικότητα 
Λεκτική, συναισθηματική, Χαμηλή αυτοπεποίθηση. Θέματα πειθαρχίας και οικογενειακό περιβάλλον. Φοβίες.
Συναισθηματικά
και συμπεριφορικά Αναπτυξιακές διαταραχές  Διαταραχές γενετικής/νευρολογικής φύσεως που εμποδίζουν την αναμενόμενη ανάπτυξη του
προβλήματα στην παιδιού (π.χ. ΔΑΦ, σύνδρομο Ντάουν) ή την προσαρμογή του στην ομάδα (ΔΕΠ-Υ). Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων στο
προσχολική ηλικία σπίτι και στο νηπιαγωγείο. Θετική Αναπλαισίωση. Ο ρόλος της οικογένειας. Συστημική Προσέγγιση. Συμπεριφορική
προσέγγιση.
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Τμήμα
Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων
Τεχνών

0611Ε

Ψυχοπαιδαγωγική Η υλοποίηση της ένταξης μαθητών/τριών στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ειδικής
της ένταξης
αγωγής και εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση (ανίχνευση, διάγνωση, ιεράρχηση δυνατοτήτων και αναγκών,
μαθητών/τριών με εργαλεία) και ο σχεδιασμός (ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμός) εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της
αναπηρίες ή και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της διαφοροποιημένης προσέγγισης και της
ειδικές
υποστηρικτικής τεχνολογίας και των εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για την υποστήριξη των ειδικών
εκπαιδευτικές εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών στην καθημερινή διδακτική πράξη στο πλαίσιο εφαρμογής του καθολικού
ανάγκες στο
σχεδιασμού στην εκπαίδευση.
νηπιαγωγείο

0612Ε

Διαταραχές των παιδιών (αναπτυξιακές, γνωστικές, συναισθηματικές, σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής) και
Σχολική
πρώιμη παρέμβαση στο πλαίσιο του σχολείου και της οικογένειας. Στο πλαίσιο της σχολικής συμβουλευτικής και της
συμβουλευτική και
ενταξιακής ψυχοπαιδαγωγικής εξετάζεται η ατομική, οικογενειακή και σχολική δυναμική ενός ευρέος φάσματος
πρώιμη παρέμβαση
δυσκολιών και διαταραχών στην προσχολική ηλικία. Έμφαση δίνεται στο ρόλο της διεπιστημονικής συνεργασίας ειδικών
για παιδιά με
και εκπαιδευτικών, καθώς και στις καινοτόμες προσεγγίσεις/παρεμβάσεις (π.χ. συμβουλευτική υποστήριξη, συνθετικά
αναπηρία στο
μοντέλα παρέμβασης και πρώιμη πρόληψη).
σχολείο

Επθ.54

Το μάθημα διατρέχει την ιστορία του κινηματογράφου, ξεκινώντας από τα πρώτα τεχνολογικά πειράματα που
καταφέρνουν τη σύλληψη της κίνησης, του ήχου και του χρώματος, μέχρι και τη δημιουργία των κινηματογραφικών
ειδών (ψυχολογικό δράμα, μιούζικαλ, ταινίες τρόμου και φαντασίας, κτλ.), αλλά και των κυριότερων κινηματογραφικών
ρευμάτων (γερμανικός εξπρεσιονισμός, ρωσικός φορμαλισμός, ιταλικός νεορεαλισμός, κ.α.), έως και αμέσως μετά τον Β’
Ιστορία και Θεωρία Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα, γίνονται αναφορές στην πορεία του animation, στα διαφορετικά είδη που
Κινούμενης
αναπτύχθηκαν, αλλά και στους σημαντικότερους δημιουργούς του, σε Ευρώπη και Αμερική. Στόχος του μαθήματος είναι
Εικόνας
η κατανόηση του σταδιακού τρόπου δόμησης της κινηματογραφικής γλώσσας, η εξοικείωση με κάποιες από τις βασικές
αρχές της (μέθοδοι σύνθεσης των κάδρων, κινήσεις και θέσεις της κάμερας, σύνδεση πλάνων, φωτισμός) και μια
εισαγωγή στη σημασία των διαφορετικών αισθητικών προσεγγίσεων και στον τρόπο που αυτές καθοδηγούν την
πρόσληψη της αφήγησης από τον θεατή.

ΑΔΑ: 6Ξ6Λ469Β7Κ-58Π

Επθ.57

Εσχ.2λ

Το μάθημα, αποτελώντας συνέχεια ενός πρώτου μέρους, ακολουθεί την εξέλιξη του κινηματογράφου, κυρίως στην
Ευρώπη, από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι περίπου τη δεκαετία του ’60. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει κύρια
ρεύματα/ κινήματα όπως ο Ιταλικός νεορεαλισμός και το γαλλικό Νέο Κύμα, αλλά και την πορεία του ελληνικού
κινηματογράφου από τη γερμανική κατοχή και ύστερα, εστιάζοντας στο έργο Ελλήνων σκηνοθετών όπως ο Μ.
Ιστορία και Θεωρία Κακογιαάννης, ο Ν. Κουύνδουρος, ο Θ. Αγγελόπουλος, κ.α. Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση των
Κινούμενης
κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που καθόρισαν την εξέλιξη της κινηματογραφικής παράγωγης, αλλά και η μελέτη των
Εικόνας ΙΙ
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που δομούν το έργο σημαντικών δημιουργών όπως ο Φ. Φελίνι, ο Μ. Αντονιόνι, ο Ζ. Λ.
Γκοντάρ, ο Ι. Μπαργούμαν, ο Α. Ταρκόφσκι, κ.α. Ζητούμενο είναι πάντοτε η κατανόηση των διάφορων εκφραστικών
μεσών της κινηματογραφικής γλώσσας (χρώμα/φως, σύνθεση κάδρων, κινήσεις της κάμερας, κτλ.) και ο τρόπος με τον
οποίο αυτά εμφανίζονται και συμβάλλουν στη σύνθεση ενός ολοκληρωμένου αφηγηματικού σύμπαντος.

Αγιογραφία

Ο γενικός στόχος του μαθήματος Εισαγωγή στην Αγιογραφία είναι η μάθηση των κύριων αισθητικών αρχών της
ζωγραφικής σύνθεσης στη Βυζαντινή παράδοση. Στο πρώτο στάδιο του μαθήματος, μέσα από την συστηματική άσκηση
του γραμμικού σχεδίου, οι φοιτητές αποσκοπούν στη μίμηση και την ερμηνεία του σχεδίου στη Βυζαντινή εικόνα. Ως
πρότυπα για τα σχέδια των φοιτητών επιλέγονται οι αναπαραγωγές των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων της Βυζαντινής
ζωγραφικής (Μακεδονική Σχολή, Κρητική Σχολή). Συνάμα, στο θεωρητικό σκέλος του εργαστηριακού μαθήματος αυτά τα
Βυζαντινά παραδείγματα αναλύονται και αναδεικνύεται η διαχρονική τους σημασία μέσα στα πλαίσια της ιστορίας της
τέχνης. Δεν ενθαρρύνεται η απόλυτη αντιγραφή αλλά η μελέτη και η ερμηνεία αυτών των κλασικών παραδειγμάτων.
Προς το τέλος του εξαμήνου, έχοντας ασκηθεί στη μελέτη του βυζαντινού σχεδίου, οι φοιτητές μαθαίνουν τη διαδικασία
της προετοιμασίας της αυγοτέμπερας και τα κύρια χαρακτηριστικά της εικονογράφησης με αυγοτέμπερα. Ως αποτέλεσμα
του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει την σφαιρική κατανόηση των αισθητικών αρχών και της διαδικασίας της
δημιουργίας της βυζαντινής ζωγραφικής σύνθεσης, όπως αυτή υφίσταται σε μικρότερες επιφάνειες (φορητή εικόνα,
χειρόγραφα) και σε επιφάνειες μεγαλύτερης έκτασης (μεγαλύτερες φορητές εικόνες και εντοίχια ζωγραφική σε στεγνό
τοίχο / τεχνική secco).

ΑΔΑ: 6Ξ6Λ469Β7Κ-58Π

Εσχ.5λ

Στο μάθημα Εμβάθυνση στην Αγιογραφία Α οι φοιτητές που έχουν ήδη συμμετάσχει στο μάθημα Εισαγωγή στην
Αγιογραφία επιλέγουν μια ή περισσότερες από τις εξής ασκήσεις που προσφέρονται: (α) Δημιουργία μικρής φορητής
σύνθεσης, με τη βυζαντινή εντοίχια τεχνική του φρέσκο, χρησιμοποιώντας τον ασβέστη, την άμμο, το άχυρο και το
λινάρι. Ο στόχος της άσκησης αυτής είναι η άμεση εξοικείωση με την τεχνική του φρέσκο καθώς και η εμβάθυνση στα
σχετικά επιμέρους θέματα, όπως είναι η απόδοση των λεπτών χρωματικών και τονικών μεταβάσεων στον φρέσκο σοβά.
Εμβάθυνση στην (β) Παραδοσιακή προετοιμασία ξύλου για τη βυζαντινή φορητή εικόνα. Ο στόχος της άσκησης αυτής είναι η εξοικείωση
Αγιογραφία Α’ των φοιτητών με τη διαδικασία της σταδιακής προετοιμασίας του ξύλου. Το ξύλο προετοιμάζεται με τη γάζα και με το
γκέσο που αποτελείται από τη κιμωλία και την κουνελόκολλα. Λόγω χρονικού περιορισμού, πέρα από τις ώρες παράδοσης
των μαθημάτων, οι φοιτητές θα αξιοποιούν το εργαστήριο και θα διεξάγουν τις ασκήσεις του μαθήματος και στην
ελεύθερή τους ώρα. Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος θα πραγματώνεται ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου και θα εστιάσει στη σχέση της τεχνολογίας με τη τεχνοτροπία στη βυζαντινή ζωγραφική παράδοση, καθώς και
στη διαχρονική σημασία της αισθητικής της βυζαντινής ζωγραφικής.

Εσχ.6λ

Το πρώτο μέρος του μαθήματος Εμβάθυνση στην Αγιογραφία Β αφορά στο χρύσωμα της φορητής εικόνας με την κόλλα.
Σε μικρότερες επιφάνειες θα διδάσκεται και η τεχνική του στυλβωτού χρυσώματος. Μετά από το χρύσωμα οι μαθητές θα
ολοκληρώσουν τη σύνθεσή τους με αυγοτέμπερα, συνεχίζοντας τη διαδικασία που άρχισαν στο μάθημα Εισαγωγή στην
Αγιογραφία. Ο στόχος της άσκησης αυτής είναι η εμβάθυνση στα τεχνικά και τα αισθητικά θέματα της δημιουργίας της
Εμβάθυνση στην βυζαντινής εικόνας με επιχρύσωμα. Το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος θα πραγματώνεται ταυτόχρονα κατά τη
Αγιογραφία Β’ διάρκεια του εξαμήνου και θα εστιάσει στη σχέση της τεχνολογίας με τη τεχνοτροπία στη βυζαντινή ζωγραφική
παράδοση, καθώς και στη διαχρονική σημασία της αισθητικής της βυζαντινής ζωγραφικής. Λόγω χρονικού περιορισμού,
πέρα από τις ώρες παράδοσης των μαθημάτων, οι φοιτητές θα αξιοποιούν το εργαστήριο και θα διεξάγουν τις ασκήσεις
του μαθήματος και στην ελεύθερή τους ώρα.

