3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών
Στην ενότητα αυτή παρουςιάζονται τα ςυνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάςκονται ςτο
Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προςφέρονται από το τμήμα που είναι υπεύθυνο για το ΠΣ ή από άλλα
τμήματα. Το περίγραμμα κάθε μαθήματοσ καθορίζει τη μορφή, το ςκοπό, τα μαθηςιακά αποτελέςματα
και το περιεχόμενο του μαθήματοσ και προδιαγράφει τον τρόπο υλοποίηςησ τησ διδακτικήσ και μαθηςιακήσ διαδικαςίασ και τον τρόπο αξιολόγηςησ των φοιτητών. Το περίγραμμα του μαθήματοσ αποτελεί τη
βάςη πάνω ςτην οποία ο διδάςκων του μαθήματοσ αναπτύςςει τον τρόπο διδαςκαλίασ του έτςι ώςτε
ανεξαρτήτωσ του διδάςκοντοσ ή των διδαςκόντων να πληρούνται οι βαςικέσ προδιαγραφέσ και να επιτυγχάνεται η επίτευξη των μαθηςιακών αποτελεςμάτων.. (δείτε και Παράρτημα Γ))
Το περίγραμμα κάθε μαθήματοσ περιλαμβάνει τισ πληροφορίεσ όπωσ ςτο ενδεικτικό έντυπο που ακολουθεί (Παραδείγματα Περιγραμμάτων βρίςκονται αναρτημένα ςτον ιςτότοπο τησ ΑΔΙΠ):

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΦΤΙΚΗ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
25
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ΓΛΩΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΩΝ
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
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γενικοφ υποβάκρου/ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
Ναι (Ελλθνικι)
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=881

(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 αυτό παρζχει ςτον φοιτθτι ειςαγωγικζσ γνώςεισ ςτον προγραμματιςμό θλεκτρονικών υπολογιςτών. Ποιο ςυγκεκριμζνα ο φοιτθτισ αποκτά γνώςεισ ςτον προγραμματιςμό χρθςιμοποιώντασ τθν βαςικι γλώςςα προγραμματιςμοφ C. Δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτο ανοικτό και δωρεάν λογιςμικό με τθν χριςθ του Linux ωσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. O
φοιτθτισ αςχολείται κατά τθν διάρκεια των εργαςτθριακών αςκιςεων με τθν επίλυςθ
προβλθμάτων τα οποία αναπτφςςονται κατ’ ευκείαν ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι. Ποιο
ςυγκεκριμζνα με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ είναι ςε κζςθ:







Να χρθςιμοποιεί το λειτουργικό ςφςτθμα Linux.
Να αναπτφςςει και να μεταγλωττίηει απλά προγράμματα ςε C.
Να αναπτφςςει λογικι ςτα προγράμματά του χρθςιμοποιώντασ τισ εντολζσ ελζγχου
τθσ ροισ του προγράμματοσ.
Να ςχεδιάηει προγράμματα χρθςιμοποιώντασ ςυναρτιςεισ.
Να αναπτφςςει πολυπλοκότερα προγράμματα χρθςιμοποιώντασ πίνακεσ και δομζσ
δεδομζνων.
Να διαχειρίηεται αρχεία δεδομζνων ςτα προγράμματά του.

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…
…….

Αυτόνομθ εργαςία.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριών, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιών

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Εκμάκθςθ τθσ γλώςςασ προγραμματιςμοφ C.
 Ειςαγωγι ςτο λειτουργικό ςφςτθμα Linux.
 Εντολζσ ειςόδου - εξόδου.
 Σφποι δεδομζνων, τελεςτζσ και παραςτάςεισ.
 Εντολζσ ελζγχου τθσ ροισ του προγράμματοσ.
 υναρτιςεισ και δομι προγράμματοσ.
 Δείκτεσ και πίνακεσ.
 Δομζσ.
 Διαχείριςθ αρχείων.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ



Χρθςιμοποιείται ιςτοςελίδα του μακιματοσ
για τθν διάκεςθ των ςθμειώςεων και τθν ανάρτθςθ ανακοινώςεων.



Σο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ πραγματοποιείται με τθν αποκλειςτικι χριςθ θλεκτρονικών υπολογιςτών.

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

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
(ΘεωρίαΠαραδείγματα)
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ
Εξετάςεισ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
26
70
3

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

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.

Εργαςτθριακι επίδοςθ (30%)
• Ανάπτυξθ από τουσ φοιτθτζσ προγραμμάτων
ςε εβδομαδιαία βάςθ. Η ανάπτυξθ των προγραμμάτων γίνεται αποκλειςτικά με τθ χριςθ
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι.
Γραπτι Εξζταςθ (70%)
 Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του μακιματοσ θ
οποία περιλαμβάνει ανάπτυξθ προγραμμάτων
ςτθν διδαχκείςα φλθ του μακιματοσ.

Προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ Γραπτι Εξζταςθ
αποτελεί ο προβιβάςιμοσ βακμόσ ςτθν Εργαςτθριακι
Επίδοςθ.
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία:
 θμειώςεισ του Μακιματοσ: Εκτφπωςθ από το Συπογραφείο του Πανεπιςτθμίου
Ιωαννίνων.
 Herbert Schildt, Οδθγόσ τθσ C, 3θ Εκδοςθ, ISBN: 978-960-512-228-7, Μ. Γκιοφρδασ,
2000, ΑΘΗΝΑ
 B.W.Kernighan & D.M.Ritchie, Η Γλώςςα Προγραμματιςμοφ C, ANSIC, ISBN 978960-461-132-4,Κλειδάρικμοσ,2008, Ακινα



Γ.. Σςελίκθσ - Ν.Δ. Σςζλικασ, C από τθ κεωρία ςτθν Εφαρμογι, 2θ Εκδοςθ, ISBN:
978-960-93-1961-4, Ν. Σςζλικασ, 2012, Ακινα

