
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 μαθηςι-
ακήσ 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 επι-
τυγχάνεται η επίτευξη των μαθηςιακών αποτελεςμάτων.. (δείτε και  Παράρτημα Γ)) 

 
Το περίγραμμα κάθε μαθήματοσ περιλαμβάνει τισ πληροφορίεσ όπωσ ςτο ενδεικτικό έντυπο που ακο-
λουθεί (Παραδείγματα Περιγραμμάτων βρίςκονται αναρτημένα ςτον ιςτότοπο τησ ΑΔΙΠ): 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 206 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ 

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

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

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πι-
ςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑ-

ΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 4 4 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτι-
κζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Eιδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑ-
ΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (Αγγλικά, Ελλθνικά) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΣΟ (URL) 

 

  



(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλι-
λου 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 Προ-

ςόντων 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 μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ειςαγωγι των φοιτθτών (-θτριών) ςτθ Φυςικι των Ημια-
γωγών και των Ημιαγωγικών διατάξεων. Ειδικότερα μετά  τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια κα   

 ζχει ικανοποιθτικό υπόβακρο ςε κεμελιώδεισ ζννοιεσ Φυςικισ των Ημιαγωγών (ε-
νεργειακζσ ηώνεσ, φορείσ, ευκινθςία φορζων, προςμίξεισ, μθχανιςμοί αγωγιμότθ-
τασ, επαφζσ μεταξφ θμιαγωγών – μονωτών – μετάλλων). 

 μπορεί να εξθγεί τισ αρχζσ λειτουργίασ των βαςικών Ημιαγωγικών διατάξεων όπωσ: 
επαφζσ p-n, δίοδοι και επαφζσ Schottky, διπολικά τρανηίςτορ  (BJT) και επίδραςθσ 
πεδίου (FET), φωτοβολταϊκζσ διατάξεισ και διατάξεισ μετάλλου-μονωτι-θμιαγωγοφ 
(MOS). 

 κατανοεί τόςο κζματα ανάπτυξθσ θμιαγωγικών διατάξεων όςο και τθ χριςθ τουσ 
ςε μοντζρνα κυκλώματα Ηλεκτρονικισ Σεχνολογίασ. 

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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθ-
ροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολο-
γιϊν  
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  

Ομαδικι εργαςία 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριών, με τθ χριςθ και των απα-
ραίτθτων τεχνολογιών 

Παραγωγι νζων ερευνθτικών ιδεών 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

τοιχεία Φυςικισ και δομισ των θμιαγωγών. Ηλεκτρικι αγωγιμότθτα, διάχυςθ και επα-
ναςφνδεςθ ελεφκερων φορτίων. Ομοεπαφζσ p-n και p-i-n και επαφζσ μετάλλου-
θμιαγωγοφ. Ορκι και ανάςτροφθ πόλωςθ (DC, AC λειτουργία). Ετεροεπαφζσ και κβαντι-
κζσ χωρικζσ δομζσ (κβαντικά φρζατα, κβαντικά ςφρματα και κβαντικά ςθμεία). Κρυςταλ-
λοδίοδοι. Κρυςταλλοτρίοδοι (BJT και FET). 

 
 



(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ εκπαί-

δευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
Α ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθρι-
ακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Χρθςιμοποιοφνται ιςτοςελίδεσ διεκνών οργανιςμών 
και εταιρειών για τθν εμπζδωςθ τθσ φλθσ . 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκο-
δοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιο-
γραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι (Τοποκζτθ-
ςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επι-
ςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), Συγγρα-
φι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμι-
ουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ (Θεωρία) 30 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 17 

Αςκιςεισ 10 

Μελζτθ & ανάλυςθ βι-
βλιογραφίασ 

40 

Εξετάςεισ 3 

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  100 
 

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, Ζκ-
κεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, Δθμό-
ςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι Ερμθ-
νεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 Δθμόςια παρουςίαςθ μελζτθσ  (20%)  

Παρουςιάηεται ςφντομα ζνα μοντζρνο κζμα 

Φυςικισ Ημιαγωγικών Διατάξεων 

 
 Γραπτι Εξζταςθ (80%) ςτο τζλοσ του μακιμα-

τοσ θ οποία περιλαμβάνει: 

Ερωτιςεισ ςτθ Θεωρία και αςκιςεισ ςχετικζσ    

με το περιεχόμενο του μακιματοσ 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Φυςικι Ημιαγωγών, Γ.Π. Σριμπζρθσ, εκδ. Liberal Books 

 Αρχζσ Ηλεκτρονικών Τλικών και Διατάξεων, S.O. Kasap, εκδ. Παπαςωτθρίου 

 

 


