
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 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ 

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

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=384 

  



(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

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

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να είναι ικανός, 
 
1) Να περιγράψει μία αλληλεπίδραση στοιχειωδών σωματιδίων χρησιμοποιώντας 
διαγράμματα Feynman. 
 
2) Να εξηγήσει με απλά λόγια (ακόμα και σε μαθητές λυκείου) ποιά 
είναι τα βασικά συστατικά της φύσης και τις θεμελειώδεις δυνάμεις που ασκούνται σε 
αυτά. Με άλλα λόγια θα μπορεί να εξηγήσει το καθιερωμένο πρότυπο των στοιχειωδών 
σωματιδίων. 
 
3) Θα μπορεί να υπολογίσει ενεργές διατομές (σε πρώτη τάξη στην θεωρία διαταραχών) 
αρχίζοντας από την Κβαντική Ηλεκτροδυναμική (QED), την Κβαντική Χρωμοδυναμική (QCD) 
και τελειώνοντας στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις. 
 
4) Σε απλό επίπεδο θα μπορεί να γενικεύσει την μέθοδο Lagrange και το θεώρημα Noether, 
να αναγνωρίζει αλληλεπιδράσεις σε ένα συναρτησιοειδές δράσης και να μπορεί να κάνει 
υπολογισμούς που αφορούν το πείραμα. 
 
5) Θα αναζητήσει λύσεις σε βασικά θέματα που αφορούν την δυναμική του κόσμου μας 
π.χ., για την ύπαρξη σκοτεινής ύλης, την ασσυμετρία ύλης-αντιύλης, την εμπλοκή του 
σωματιδίου Higgs στα φυσικά φαινόμενα. Θα εκτεθεί σε νέες θεωρίες, π.χ., υπερσυμμετρία 
ή θεωρία χορδών, όλα αυτά βέβαια σε πολύ εισαγωγικό επίπεδο. 

 

 

 

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

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

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

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
Παραγωγή της ελεύθερης επαγωγικής σκέψης. Αυτόνομη εργασία και ανεξάρτητη μελέτη. 
 
 
 
 

 
 



 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γενικά για το Καθιερωμένο Πρότυπο -- Ιστορική αναδρομή 
 Το Καθιερωμένο Πρότυπο (με λόγια ... και διαγράμματα!) 
 Σχετικιστική Μηχανική και Δυναμική 
 Συμμετρίες P,C,T 
 Δέσμιες Καταστάσεις -- Βαρυόνια και Μεσόνια (Ανεξάρτητη Μελέτη) 
 Διασπάσεις και Ενεργές Διατομές 
 Κβαντική Ηλεκτροδυναμική (QED) 
 Κβαντική Χρωμοδυναμική (QCD) 
 Ασθενείς Αλληλεπιδράσεις -- Ενοποίηση Ηλεκτρασθενών Δυνάμεων 
 Θεωρίες Βαθμίδος -- Αυθόρμητο σπάσιμο Συμμετρίας -- Μηχανισμός Higgs 
 Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο 

 α) Μεταμόρφωση Γεύσεων των Νετρίνων β) Υπερσυμμετρία  γ) Σκοτεινή Υλη δ) 

Ασυμμετρία Υλης - Αντιύλης  ε) Υπερχορδές και επιπλέον Διαστάσεις 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρησιμοποιείται το σύστημα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης Moodle για τη διάθεση σημειώσεων, 
ασκήσεων πρακτικής και επικοινωνία με τους 
φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστιριακές 
Ασκήσεις 

13 

Μελέτη βιβλιογραφίας 45 

Ανεξάρτητη Μελέτη 25 

Εξετάσεις 3 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Παράδοση και Διόρθωση Εβδομαδιαίων 
ασκήσεων 
 
Εβδομαδιαίες παρουσιάσεις από τους φοιτητές 
 
Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος οι 
οποίες αφορούν σε επίλυση προβλημάτων 
ή στην αξιολόγηση κατανόησης της θεωρίας. 
 
 
 
 
 



 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Στοιχειώδη Σωμάτια 
 
1) D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, 2nd edition, 2008 
 
-Συναφή βιβλιογραφία: 
 
2) F. Halzen and A. D. Martin, 
Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics, 
1st edition, 1984 
 
3) B. Martin and G. Shaw, Particle Physics, 3rd edition, 2008 
 
4) D. Perkins, Introduction to High Energy Physics, 4th edition, 2000 
 
5) Κ. Βαγιονάκης, ''Σωματιδιακή Φυσική, Μια εισαγωγή στην Βασική Δομή της Υλης'', 
Πανεπιστημιακές Εκδοσεις ΕΜΠ, 2013 
 
6) Ι. Βέργαδος, Σ. Λόλα και Η. Τριανταφυλλόπουλος, Στοιχειώδη Σωματίδια, 2013 
 
Κβαντική Θεωρία Πεδίου 
 
A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, 2nd edition, 2010 
 
M. Peskin and D. Schroeder, Introduction to Quantum Field Theory, 1995 

 
 

 


