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
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΦΤΙΚΗ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
44
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΚΤΜΑΝΕΩΝ & ΟΠΣΙΚΗ

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

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων/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)
https://alpha.physics.uoi.gr/optlab/

(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

Αυτό το εργαςτθριακό μάκθμα παρζχει ςτο φοιτθτι, μζςω τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, τθν
εμπζδωςθ, βακφτερθ κατανόθςθ και εμπλουτιςμό των κεωρθτικϊν γνϊςεων που αφοροφν
ςτθν Οπτικι και γενικότερα ςτα κυματικά φαινόμενα. Ειδικότερα, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια:







Θα ζχει παρατθριςει και κα μπορεί να αναγνωρίηει τα βαςικά κυματικά φαινόμενα
τθσ ανάκλαςθσ, τθσ διάκλαςθσ, τθσ ςυμβολισ, τθσ περίκλαςθσ και τθσ πόλωςθσ.
Θα ζχει αποκτιςει τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ ϊςτε να αναπτφςςει απλζσ οπτικζσ
διατάξεισ και να εφαρμόηει απλζσ πειραματικζσ μεκόδουσ με ςκοπό τθν μζτρθςθ
βαςικϊν κυματικϊν μεγεκϊν (πχ μικοσ κφματοσ) κακϊσ και μεγεκϊν που ςχετίηονται με αυτά (πχ δείκτθσ διάκλαςθσ).
Θα ζχει εξοικειωκεί με τισ κακιερωμζνεσ πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφνται κατά
τθν ανάλυςθ των πειραματικϊν μετριςεων, με ζμφαςθ ςτθν παρεμβολι καμπυλϊν από τα πειραματικά ςθμεία (τόςο ςτθν απλοφςτερθ περίπτωςθ ευκειϊν όςο
και περιπλοκότερων), ςτθ δθμιουργία ποικίλων τφπων γραφθμάτων και ςτον υπολογιςμό των ςφαλμάτων των εξαγόμενων μεγεκϊν.
Θα είναι ςε κζςθ να παρουςιάηει με ςαφινεια και ακρίβεια, ςτα πλαίςια τθσ ζκκεςθσ που οφείλει να παραδίδει εβδομαδιαία, τθν πειραματικι διάταξθ, τισ μετριςεισ, τθν ανάλυςι τουσ και τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από αυτιν.

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…
…….

Ομαδικι εργαςία
Αυτόνομθ εργαςία
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Λιψθ αποφάςεων

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ανάκλαςθ & Διάκλαςθ του Φωτόσ (επίπεδο πλακίδιο, πρίςμα, εφρεςθ δείκτθ διάκλαςθσ
διαφανϊν ςτερεϊν και υγρϊν),
Λεπτοί Φακοί (ςυγκλίνοντεσ, αποκλίνοντεσ, μζκοδοι εφρεςθσ εςτιακισ απόςταςθσ),
υμβολι & Περίκλαςθ του Φωτόσ (απλι ςχιςμι, αρχι του Babinet, διπλι ςχιςμι, κυκλικό άνοιγμα, πλζγμα, φράγμα περίκλαςθσ),
Πόλωςθ του Φωτόσ (γραμμικοί πολωτζσ, γωνία Brewster, ςτροφικι ικανότθτα διαλφματοσ ηάχαρθσ, διπλοκλαςτικά πλακίδια λ/4 και λ/2),
Οπτικό Φαςματοςκόπιο (βακμονόμθςθ και διακριτικι ικανότθτα φαςματοςκοπίου πρίςματοσ και φαςματοςκοπίου φράγματοσ περίκλαςθσ),
Ακουςτικι Τπεριχων (προςδιοριςμόσ φαςματικισ καμπφλθσ ςυντονιςμοφ πομποφ και
δζκτθ υπεριχων, προςδιοριςμόσ μικουσ κφματοσ και ταχφτθτασ υπεριχων ςτον αζρα –
ςτάςιμα θχθτικά κφματα),
Οπτικι Μικροκυμάτων (ζνταςθ, διάκλαςθ, πόλωςθ και περίκλαςθ μικροκυμάτων (ςε
κρυςτάλλουσ), προςδιοριςμόσ μικουσ κφματοσ και ταχφτθτασ μικροκυμάτων, ςυμβολόμετρα Michelson και Fabry-Perrot).
(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 παροχι του κανονιςμοφ εργαςτθρίου
και πλθροφοριϊν, τθ διάκεςθ ςθμειϊςεων και
τθν ανάρτθςθ ανακοινϊςεων.



Δφο πλιρεισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ πραγματοποιοφνται με τθν αποκλειςτικι χριςθ
υπολογιςτϊν (εξοπλιςμόσ και λογιςμικό λιψθσ και ανάλυςθσ μετριςεων).

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 (Θεωρία)
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ
υγγραφι εργαςιϊν
Εξετάςεισ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
10
40
48
50
2

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

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.

Εργαςτθριακι επίδοςθ (60%)
• ερωτιςεισ γνϊςεωσ (τεςτ) κατά τθ διάρκεια
εκτζλεςθσ τθσ κάκε άςκθςθσ
• Εργαςτθριακζσ Εργαςίεσ/Αναφορζσ
Γραπτι Εξζταςθ (40%) ςτο τζλοσ του μακιματοσ θ οποία περιλαμβάνει:
 Σεςτ κεωρθτικϊν γνϊςεων – 30% (ερωτιςεισ
πολλαπλισ επιλογισ και ςφντομθσ απάντθςθσ)
 Εργαςτθριακι Εργαςία – 70%: Εκτζλεςθ, λιψθ
μετριςεων και ανάλυςθ ενόσ τμιματοσ μιασ
εργαςτθριακισ άςκθςθσ από αυτζσ που διδάχκθκαν.
Προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ Γραπτι Εξζταςθ
αποτελεί ο προβιβάςιμοσ βακμόσ ςτθν Εργαςτθριακι
Επίδοςθ. Σο μάκθμα ολοκλθρϊνεται επιτυχϊσ όταν
και ο βακμόσ τθσ Γραπτισ Εξζταςθσ είναι επίςθσ προβιβάςιμοσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία:





Σθμειϊςεισ του Εργαςτθρίου (περιλαμβάνουν ςτοιχεία κεωρίασ και περιγραφι τθσ
πειραματικισ διάταξθσ και διαδικαςίασ κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ ανάλυςθσ των
μετριςεων για κάκε εργαςτθριακι άςκθςθ), γραμμζνεσ από διδάςκοντεσ του μακιματοσ, εκτφπωςθ από το Συπογραφείο του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.
Μακιματα Οπτικισ, Γ. Αςθμζλθ, Εκδόςεισ φγχρονθ Γνϊςθ (Β' ζκδοςθ, επτζμβριοσ 2007).
Οπτικι, E. Hecht, ΕΠΙ Εκδοτικι, (Schaum's Outline Series · 8) (1979)

