
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 502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6,8 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ 

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 
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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 

Γενικοφ υποβάκρου/Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑ-
ΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (Ελλθνικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΣΟ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=9 



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 

Σο μάκθμα κα παρζχει τισ βαςικζσ γνϊςεισ ψθφιακισ ςχεδίαςθσ κακϊσ και μεκόδων ανά-
λυςθσ  ψθφιακϊν ςυςτθμάτων . Ο φοιτθτισ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ 
κα είναι ςε κζςθ να: 

• Κάνει μετατροπζσ μεταξφ διαφορετικϊν ςυςτθμάτων αρικμϊν 

• Αναλφει, ςχεδιάηει και να καταςκευάηει ςυνδυαςτικά αλλά και ακολουκιακά κυ-
κλϊματα 

• Κάνει χριςθ κατάλλθλων εργαλείων προςομοίωςθσ τθσ λειτουργίασ ενόσ ψθφια-
κοφ κυκλϊματοσ 

• Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ, τα χαρακτθριςτικά και τθ δομι των διαφόρων 
τφπων μνιμθσ. 

• Περιγράφει ψθφιακά κυκλϊματα με χριςθ γλωςςϊν περιγραφισ υλικοφ 

 

 

 

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  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

      

 

 

 



(2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

υςτιματα αρικμϊν, Δυαδικι αρικμθτικι -Βαςικζσ Πράξεισ. Άλγεβρα  Bool - Λογικά κυ-
κλϊματα, Ψθφιακά ςιματα - αρχζσ δθμιουργίασ τουσ. Βαςικζσ πφλεσ (AND, NAND, OR, 
NOR, XOR, XNOR), μετατροπζσ - ςυνδυαςμοί τουσ. Χαρακτθριςτικά - προδιαγραφζσ πυλϊν 
CMOS, TTL, ECL PECL. Ακροιςτισ (ςειριακόσ παράλλθλοσ), Flip Flop, Shift Register, 
Counters, Multiplexer - Demultiplexer, Serial Interfaces. Κυκλϊματα χρονιςμοφ - ρολογιοφ. 
Κυκλϊματα απεικόνιςθσ, Γεννιτριεσ  παλμοςειρϊν, Μνιμεσ θμιαγωγϊν και παράγωγα 
(RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, ). Μοντζρνα κυκλϊματα υψθλισ ολοκλιρωςθ (PAL, 
PLD, CPLD κλπ). ADC, DAC. Ειςαγωγι ςε γλϊςςεσ  περιγραφισ ψθφιακϊν κυκλωμάτων 
(VHDL). Παραδείγματα χριςθσ τθσ ςτθν περιγραφι - εκτζλεςθ λογικϊν διεργαςιϊν 
 

(3) 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 

Χρθςιμοποιείται κατά τθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ 

ςουίτα εργαλείων ςχεδίαςθσ και προςομοίωςθσ ψθ-

φιακϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων   

 

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) 20 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 20 

Φροντιςτιριο 13 

Μελζτθ & ανάλυςθ βι-
βλιογραφίασ 

44 

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. 

 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ (20%)  

 Τλοποίθςθ εργαςτθριακϊν αςκιςεων από τισ 
ενότθτεσ του μακιματοσ ψθφιακϊν θλεκτρο-
νικϊν. 

Γραπτι Εξζταςθ (80%) ςτο τζλοσ του μακιματοσ  

 Ανάλυςθ ενόσ τμιματοσ μιασ  εργαςτθριακισ 
άςκθςθσ από αυτζσ που διδάχκθκαν. 

      
Προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ Γραπτι Εξζταςθ 
αποτελεί ο προβιβάςιμοσ βακμόσ ςτισ Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ. Σο μάκθμα ολοκλθρϊνεται επιτυχϊσ όταν 
και ο βακμόσ τθσ Γραπτισ Εξζταςθσ είναι επίςθσ προ-
βιβάςιμοσ. 

 
 



(4) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 
1. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά, Εκδ.8, William Kleitz, Εκδόςεισ Σηιόλα, Θεςςαλονίκθ, 2011, 

ISBN: 978-960-418-3388 

2. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά, Floyd, (Μετ. κολαρίκοσ) Εκδόςεισ Κων, Ακινα 2007, ISBN 

978-960-411-646-1 

3. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά, A. Malvino/Leach, Εκδ. 7, Εκδόςεισ Σηιόλα, 2006, Θεςςαλο-

νίκθ, ISBN 978-960-8129-16-18 

4. Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, Π.Κωςταράκθσ, Δ. Παπαδθμθτρίου, Πανεπιςτθμιακό Συ-

πογραφείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. 

 

 


