
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 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M426 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πισ-
τωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος α-

ναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστω-
τικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑ-

ΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 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 

Eιδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑ-
ΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (Ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΟΣ (URL) 

http://www.telecomlab.gr/lessons/pms_sht 



 
(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 μάθημα αποσκοπεί στη εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις έννοιες των 
Αναλογικών και Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήμα-
τος ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα: 

• Είναι σε θέση να αναλύσει σήματα βασικής ζώνης στο πεδίο του χρόνου και των 
συχνοτήτων 

• Μπορεί να κατανοήσει και να συγκρίνει μεθόδους αναλογικής διαμόρφωσης 

• Μπορεί να κατανοήσει και να συγκρίνει μεθόδους ψηφιακής διαμόρφωσης 

• Έχει αποκτήσει γνώση σύγχρονων τεχνικών πολλαπλής πρόσβασης χρηστών τις ο-
ποίες εφαρμόζει σε αντίστοιχα προβλήματα. 

• Έχει αποκτήσει γνώση σχετική με τις αρχές της θεωρίας των κεραιών την οποία 
εφαρμόζει στην κατασκευή κεραιών 

• Έχει κατανοήσει βασικές αρχές μετάδοσης σημάτων μέσω συστημάτων πολλαπλών 
κεραιών τις οποίες εφαρμόζει σε αντίστοιχα συστήματα 

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 τεχνολογι-
ών  
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… 
……. 

      
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 



 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
Αναπαράσταση σημάτων και συστημάτων 
Διαμόρφωση πλάτους, συχνότητας, γωνίας για τη διαβίβαση σημάτων αναλογικού μηνύ-
ματος (AM,FM,PM) 
Δειγματοληψία και κβάντιση 
Ψηφιακή Μετάδοση αναλογικών σημάτων (PAM) 
Ψηφιακές ζωνοπερατές επικοινωνίες ASK,FSK,PSK, BPSK, QPSK, MSK 
Εισαγωγή στην τεχνική διαμόρφωσης OFDM  
Τύποι και παράμετροι κεραιών 
Συστήματα Κεραιών Πολλαπλών Εισόδων-Πολλαπλών Εξόδων (MIMO) 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηρι-
ακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

• Χρησιμοποιείται ιστοσελίδα του μαθήματος 
για τη διάθεση σημειώσεων και την ανάρτηση 
ανακοινώσεων. 

• Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ε-
πικοινωνία με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθο-
δοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογ-
ραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτη-
ση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισ-
κέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργί-
α, 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) 29 
Εκπόνηση μελέτης 26 
Μελέτη & ανάλυση βιβ-
λιογραφίας 

25 

Κατευθυνόμενη μελέτη 17 
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. 

 
• Επίλυση σειρών ασκήσεων από τις ενότητες 

της διδακτέας ύλης  (25%) 
• Έκθεση / Αναφορά (25%) 
• Δημόσια Παρουσίαση (25%) 
• Γραπτή εξέταση (25%) 

 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Γραπτή Εξέταση 
αποτελεί ο προβιβάσιμος βαθμός στις Ασκήσεις, Ανα-
φορές και στη Δημόσια παρουσίαση. Το μάθημα ο-
λοκληρώνεται επιτυχώς όταν και ο βαθμός της Γραπ-
τής Εξέτασης είναι επίσης προβιβάσιμος. 



 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Σημειώσεις διδάσκοντα 

• Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

• Ψηφιακές επικοινωνίες, Έκδοση: 1η έκδ./2000, Συγγραφείς: Bateman A, 
ISBN: 978-960-8050-03-7, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ  

• ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Έκδοση: 1/1979, 
K.SAM SHANMUGAM, ISBN: 960-7258-30-4, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

• Συστήματα Επικοινωνίας, Έκδοση: 5η Έκδοση/2010, Συγγραφείς: Simon 
Haykin, Michael Moher, ISBN: 978-960-7182-68-5, Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΠΑΣΩΤΗ-
ΡΙΟΥ Α.Ε. 

• Κεραίες Ανάλυση και σχεδίαση, Μπαλάνης Κ., Εκδότης: Ίων, ISBN13: 
9789604115099, 2005 

• Modern Digital and Analog Communication Systems (The Oxford Series in 
Electrical and Computer Engineering) 4th Edition, by B. P. Lathi, Zhi Ding 
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