
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 508 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6,8 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΓΧΡΟΝΑ ΤΛΙΚΑ ΤΨΗΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

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 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑ-
ΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ναι (Ελλθνικι ι και Αγγλικά) 

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 

Σο μάκθμα παρζχει ςτο φοιτθτι, μζςω τθσ παρουςίαςθσ νζων υλικϊν με ξεχωριςτζσ ιδιό-
τθτεσ,  τθν εμπζδωςθ, βακφτερθ κατανόθςθ και εμπλουτιςμό των γνϊςεων που αφοροφν 
ςτθ ςχεδίαςθ και παραςκευι νζων υλικϊν, με ιδιαίτερεσ ιδιότθτεσ. Ειδικότερα, μετά  τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια: 

 Θα ζχει γνωρίςει ςφνολο νζων υλικϊν με ξεχωριςτζσ ιδιότθτεσ και με εφαρμογζσ 

ςτθν ανάπτυξθ ςυςκευϊν κακθμερινισ αλλά και εξειδικευμζνθσ χριςθσ. 

 

 Θα ζχει αποκτιςει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ϊςτε να κατανοεί τον τρόπο ςκζψθσ 

και εφαρμογισ μεκόδων για τθν ανάπτυξθ νζων υλικϊν. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνε-

ται ςτθν αξιολόγθςθ των ιδιοτιτων των νζων υλικϊν, ϊςτε να ζχουν τθν βζλτιςτθ 

απόδοςθ. 

 

 Θα ζχει εξοικειωκεί με τισ κακιερωμζνεσ μεκόδουσ και πρακτικζσ που χρθςιμοποι-

οφνται κατά τθν ανάλυςθ των πειραματικϊν μετριςεων. 

 
 Θα είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται με ςαφινεια βαςικοφσ ςτόχουσ ςτθν επίτευξθ 

και εκμετάλλευςθ νζων ιδιοτιτων υλικϊν και τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των. 

 

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… 
……. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθν χριςθ και των α-
παραίτθτων τεχνολογιϊν. 

      Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

      Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

      Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Αυτόνομθ εργαςία  

       Ομαδικι εργαςία 
       εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
 

 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Νανοδομικά Τλικά για θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ: ( Ειςαγωγι, μζκοδοι παραςκευισ, ιδιό-
τθτεσ, εφαρμογζσ). 
 
Νανοδομικά Τλικά για μαγνθτικζσ εφαρμογζσ: ( Ειςαγωγι, μαγνθτιςμόσ από θλεκτρόνια 
και ιόντα, αντιςιδθρομαγνθτιςμόσ, ςιδθρομαγνθτιςμόσ, ςιδθριμαγνθτιςμόσ, μαγνθτικζσ 
αλλθλεπιδράςεισ και υπζρλεπτα πεδία, μαγνθτιςμόσ περιοχϊν, μζκοδοι παραςκευισ, 
ιδιότθτεσ, εφαρμογζσ). 
 
Νανοδομικά Τλικά για καταλυτικζσ εφαρμογζσ: (Ειςαγωγι, μζκοδοι παραςκευισ, κλας-
ςικζσ μζκοδοι ελζγχου, εφαρμογζσ). 
 
Νανοςωλινεσ άνκρακα, φουλερζνια, γραφζνια, άλλεσ μορφζσ άνκρακα: μζκοδοι παρα-
ςκευισ, ιδιότθτεσ, εφαρμογζσ. 

 
 

 

(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 

 Χρθςιμοποιείται ιςτοςελίδα του μακιματοσ 

όπου ζχουν αναρτθκεί όλεσ οι παλαιότερεσ 

διαλζξεισ. υμπλθρωματικά δίνονται οι νεϊ-

τερεσ προςκικεσ/ αλλαγζσ που προκφπτουν 

από τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ. 

 

 Οι διαλζξεισ γίνονται με χριςθνζων τεχνολο-

γιϊν. 

 

 Οι φοιτθτζσ, χωριςμζνοι ςε μικρζσ ομάδεσ, ε-

πιςκζπτονται και γνωρίηουν από κοντά ςφγ-

χρονα ερευνθτικά εργαςτιρια, και γνωρίηουν 

τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραςκευισ και χα-

ρακτθριςμοφ νζων υλικϊν. 

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) 52 

Μελζτθ & ανάλυςθ βι-
βλιογραφίασ 

 25 

  

Επίςκεψθ ςε ερευν. ερ-
γαςτιρια 

8 

υγγραφι εργαςιϊν 11 

Εξετάςεισ 2 

  

  

  

φνολοΜακιματοσ 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. 

 
Επίδοςθ γραπτισ εργαςίασ (40%)  

• Επιλογι κζματοσ, αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ, 
ςυγγραφι εργαςίασ ςε ςυνεργαςία με τον δι-
δάςκοντα. 

 
Γραπτι Εξζταςθ(60%) ςτο τζλοσ του μακιματοσ θ ο-
ποία περιλαμβάνει: 

 Ερωτιςεισ κεωρθτικϊν γνϊςεων 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 θμειϊςεισ του διδάςκοντα. Από τθν φφςθ του μακιματοσ, κάκε χρόνο γίνονται 

προςκικεσ και αλλαγζσ ςτισ παρουςιάςεισ, ακολουκόντασ τισ εξελίξεισ τθσ ςφγχρο-

νθσ τεχνολογίασ 

 


