
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 μαθη-
σιακής 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 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 209 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι 

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

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

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πι-
στωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑ-

ΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτι-
κές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου/ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑ-
ΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (Ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΟΣ (URL) 

 

  



(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλή-
λου 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 Προ-

σόντων 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 

 
Αυτό το εργαστηριακό μάθημα παρέχει στο φοιτητή/τρια, μέσω της πρακτικής άσκησης,  
την εμπέδωση, βαθύτερη κατανόηση και εμπλουτισμό των θεωρητικών γνώσεων που α-
φορούν στις οπτικές ίνες, στην κυματική Οπτική και στη συμβολομετρία, στις ακτίνες Χ και 
στη σύγχρονη Φυσική και, τέλος, στην ενεργειακή δομή των ατόμων και των μορίων. Ειδι-
κότερα, μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια: 

 
 Θα έχει παρατηρήσει και θα μπορεί να αναγνωρίζει οπτικά φαινόμενα συμβολής. 

Θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αναπτύσσει απλές συμβο-

λομετρικές οπτικές διατάξεις και να εφαρμόζει απλές πειραματικές μεθόδους (τό-

σο κλασσικές όσο και με οπτικές ίνες) που σε συνδυασμό με το γνωστό μήκος κύ-

ματος της πηγής laser οδηγούν στην ακριβή μέτρηση αποστάσεων και δεικτών διά-

θλασης του αέρα και διαφανών υλικών. 

 

 Θα γνωρίζει τα φαινόμενα που εμπλέκονται κατά την παραγωγή των ακτίνων Χ κα-

θώς και την προέλευση του διάκριτου φάσματος και του φάσματος υποβάθρου 

τους. Επιπλέον, θα μπορεί περιγράφει τις βασικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης 

των ακτίνων Χ με την ύλη, καθώς και να εκτελεί πειράματα περίθλασης Bragg. 

 
 Θα έχει εμπεδώσει την κβαντική φύση της αλληλεπίδρασης του φωτός με την ύλη, 

τόσο μέσω της εκτέλεσης του πειράματος του φωτοηλεκτρικού φαινομένου όσο 

και με την παρατήρηση γραμμικών ατομικών και μοριακών φασμάτων απορρόφη-

σης και εκπομπής. Όσον αφορά στη Φασματοσκοπία, ειδικότερα, θα γνωρίζει τη 

σημασία της διακριτικής ικανότητας ενός φασματομέτρου.  

 
 Θα έχει εξοικειωθεί με τις καθιερωμένες πρακτικές που χρησιμοποιούνται κατά 

την ανάλυση των πειραματικών μετρήσεων, με έμφαση στην παρεμβολή καμπυ-

λών από τα πειραματικά σημεία, στη δημιουργία ποικίλων τύπων γραφημάτων και 

στον υπολογισμό των σφαλμάτων των εξαγόμενων μεγεθών. 

 
 Θα είναι σε θέση να παρουσιάζει με σαφήνεια και ακρίβεια, στα πλαίσια της έκθε-

σης που οφείλει να παραδίδει για κάθε άσκηση, την πειραματική διάταξη, τις με-

τρήσεις, την ανάλυσή τους και τα συμπεράσματα που προκύπτουν  από αυτήν. 

 

 
 
 
 
 



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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πλη-
ροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολο-
γιών  
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… 
……. 

 
Ομαδική εργασία, Αυτόνομη εργασία, Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων 
 
 
 
 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
Συμβολόμετρο Michelson & Fabry-Perrot με πηγή laser (μέτρηση σχετικών αποστάσεων, 
εύρεση δεικτών διάθλασης του αέρα και διαφανών πλακιδίων) 
 
Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο (μέτρηση φωτορεύματος ως συνάρτηση της συχνότητας της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας, προσδιορισμός συχνότητας αποκοπής και έργου εξόδου 
φωτοευαίσθητων υλικών, προσδιορισμός σταθεράς Planck) 

 
Φασματοσκοπία απορρόφησης και εκπομπής από άτομα και μόρια (βαθμονόμη-
ση φασματοσκοπίου, καταγραφή και ταυτοποίηση φασμάτων εκπομπής διαφό-
ρων Στοιχείων (σε ηλεκτρικές εκκενώσεις), καταγραφή και ταυτοποίηση φασμά-
των απορρόφησης διαλυμάτων διαφόρων χρωστικών)  
 
Ακτίνες Χ (Μέτρηση φάσματος-διάκριτου και συνεχούς- των ακτίνων Χ από διάφορα μέ-
ταλλα-περίθλαση Bragg-, απορρόφηση των ακτίνων από διάφορα μέταλλα ως συνάρτη-
ση του πάχους τους και προσδιορισμός συντελεστή απορρόφησης) 
 
Οπτικές ίνες (οργανολογία οπτικών ινών, κατασκευή συμβολομέτρων Michelson & 
Mach-Zender οπτικών ινών, συμβολομετρική μελέτη της μεταβολής των δεικτών διά-
θλασης των ινών ως συνάρτηση της θερμοκρασίας, μέτρηση της ασκούμενης τάσης μέ-
σω των απωλειών οπτικής ισχύος του οδηγούμενου στις ίνες φωτός) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστη-
ριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

Η άσκηση της Φασματοσκοπίας πραγματοποιείται με 
τη χρήση υπολογιστών (εξοπλισμός και λογισμικό λή-
ψης και ανάλυσης μετρήσεων). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθο-
δοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιο-
γραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτη-
ση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγρα-
φή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δη-
μιουργία, 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 (Θεωρία) 13 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 39 

Μελέτη & ανάλυση βι-
βλιογραφίας 

20 

Συγγραφή εργασιών 25 

Εξετάσεις 3 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

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, Έκ-
θεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημό-
σια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμη-
νεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

Εργαστηριακές Εκθέσεις (70%)  
Γραπτή ή προφορική τελική εξέταση (30%). 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Σημειώσεις διδασκόντων (περιλαμβάνουν στοιχεία θεωρίας και περιγραφή της 

πειραματικής διάταξης και διαδικασίας καθώς και της διαδικασίας ανάλυσης των 

μετρήσεων για κάθε εργαστηριακή άσκηση). 

 Μαθήματα Οπτικής, Γ. Ασημέλη, Εκδόσεις Σύγχρονη Γνώση (Β' έκδοση, Σεπτέμ-

βριος 2007). 

 Σύγχρονη Φυσική, R. Serway, C. Moses, C. Moyer, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρή-

της (2009). 

 


