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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
ΑΠΟ ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ, ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
«ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ
ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ 2018-2019 ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ»
O Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Απφθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε
Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ 2018-2019 ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο», κε
θσδηθφ ΟΠΣ 5030493 ηεο ΔΥΓ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (αξ. πξση. Πξφζθιεζεο 2696/21.05.2018, θσδ.
ΔΓΒΜ82, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν), κε ρξνληθή δηάξθεηα πξάμεο απφ 01/10/2018 έσο
30/09/2019 θαη Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν ηνλ Καζεγεηή θ. Τζειέ Γεκήηξην, θαη’ εθαξκνγή ηεο
ππ' αξηζκ. 03/12.02.2019 απφθαζεο ηεο Σπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο
ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, πξνζθαιεί Νένπο Δπηζηήκνλεο θαηφρνπο
Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνρή δηδαθηηθνχ
έξγνπ ζην αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019, ζε κία απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, φπσο απηέο έρνπλ εγθξηζεί απφ
ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ
Πίλαθα Μαζεκάησλ θαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
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Οη ελδηαθεξφκελνη/εο Νένη/εο Δπηζηήκνλεο, θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο
Δηδίθεπζεο θαινχληαη λα ππνβάιινπλ Αίηεζε Υπνςεθηφηεηαο γηα ηηο ζέζεηο πνπ
πξνθεξχζζνληαη αλά Δπηζηεκνληθφ Πεδίν, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ηα καζήκαηα ηεο
εθάζηνηε ζέζεο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ, ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
ησλ Τκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, γηα ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ
έηνπο 2018-2019.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη θάζε σθεινχκελνο νθείιεη λα δηδάμεη φια ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ
νξηζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ (ζηήιε 10 ηνπ πίλαθα καζεκάησλ
αλά επηζηεκνληθφ πεδίν).
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα.
Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο

Μνλάδεο
Βαζκνιόγεζεο

1. ρεδηάγξακκα Γηδαζθαιίαο όισλ ησλ καζεκάησλ ηεο Θέζεο
(αλά επηζηεκνληθό πεδίν), ην νπνίν αλαιύεηαη ζηα αθόινπζα:
i.(ην νπνίν
Σπλάθεηα
κε ηελ πεξηγξαθή
ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηεο
αλαιύεηαη
ζηα αθόινπζα:)
Θέζεο (αλά Δπηζηεκνληθφ Πεδίν)

0-30

ii.

Αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ κεζνδνινγηψλ / ζεσξηψλ & βηβιηνγξαθίαο

0-10

iii.

Γνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή χιεο

0-10

πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1

0-50

2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ππνςεθίνπ-ππνςήθηαο, ην νπνίν
αλαιύεηαη ζηα αθόινπζα:
i.
Πξνεγνχκελε δηδαθηηθή ή/θαη εξγαζηεξηαθή εκπεηξία
(βι. Σεκείσζε 1)

0-10

ii.

Γεκνζηεχζεηο / Αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα (βι. Σεκείσζε 2)

0-20

αε
iii.

Σπλάθεηα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ

0-20

πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 2

0-50

πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1&2

0-100

εκείσζε 1:
Έσο πέληε (5) έηε: 5 κνλάδεο
Άλσ ησλ πέληε (5) εηψλ: 10 κνλάδεο
εκείσζε 2:
Α) κέρξη 5 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα: 5 κνλάδεο
γηα >5 θαη ≤10 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα: 15 κνλάδεο
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γηα >10 ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα: 20 κνλάδεο
Β) γηα ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ηζρχνπλ νη ζπληειεζηέο
βαξχηεηαο:
Q1 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 1.
Q2 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 0,8
Q3 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 0,6
Q4 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 0,4
Λνηπέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα, εθηφο ηεο ιίζηαο Scimago,
πνιιαπιαζηαζηήο 0,2
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ηεο παξαπάλσ πξφζθιεζεο ζα γίλεη απφ ηηο Σπλειεχζεηο ησλ
Τκεκάησλ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ

Γπηηθήο

Αηηηθήο,

θαηφπηλ

εηζήγεζεο

ηεο

Δπηηξνπήο

Αμηνιφγεζεο. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, νξίδεηαη κε πξφηαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ
Τκήκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο. Οη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο, ζα θαηαξηίζνπλ πίλαθα ζπγθξηηηθήο αμηνινγηθήο
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ (αλά Τκήκα) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζα εγθξηζνχλ επηθπξσζνχλ ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε, ζα θαηαξηηζηεί πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, ζηνλ νπνίν
δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ απνθιεηζζέληεο. Οη πίλαθεο κε ηηο κνλάδεο βαζκνιφγεζεο
ησλ ππνςεθίσλ ζηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη κε αλαθνξά ζην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο, ζα
αλαξηψληαη ζηνλ ηζηφηνπν ΓΙΑΥΓΔΙΑ, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ
θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. Ο/Η ππνςήθηνο/α κε ηε
κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζα είλαη εθείλνο/ε πνπ ζα επηιεγεί. Σε πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ/εο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ επφκελσλ ππνςεθίσλ σο ηελ εμάληιεζε ηεο ζεηξάο
θαηάηαμεο. Όινη/εο νη ππνςήθηνη/εο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζψο θαη
ζε απηά ησλ ζπλππνςεθίσλ ηνπο θαηφπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο
άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2690/1999, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ

Σπκβνπιίνπ

θαη

ηνπ

Ν.

2472/1997.

Δηδηθφηεξα,

φηαλ

ζηα

αηηνχκελα

ζηνηρεία

πεξηιακβάλνληαη θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, απηά ρνξεγνχληαη κφλν ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ. Ο/Η ππνςήθηνο/α, πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα
(απφθαζε απνδνρήο-έγθξηζεο απνηειεζκάησλ), δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζηνλ ηζηφηνπν «ΓΙΑΥΓΔΙΑ».
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Ο νξηζηηθφο πίλαθαο αμηνιφγεζεο (κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ) ζα αλαξηεζεί
επίζεο ζηνλ ηζηφηνπν «ΓΙΑΥΓΔΙΑ», θαζψο θαη ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο
Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Γηθαίσκα Υπνβνιήο Υπνςεθηφηεηαο έρεη θάζε θπζηθφ πξφζσπν απφ ηελ εκεδαπή ή
ηελ αιινδαπή ην νπνίν:
 Δίλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ζπλαθέο κε
ηε ζέζε/επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ αθνξά ε αίηεζή ηνπ.
 Έρεη ιάβεη ην δηδαθηνξηθφ ηνπ ηίηιν (εκεξνκελία επηηπρνχο ππνζηήξημεο) κεηά ηελ
01.01.2008.
 Γελ θαηέρεη ζέζε κέινπο ΓΔΠ/ΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΙΠ, ΔΤΔΠ ησλ ΑΔΙ ή ζπκβαζηνχρνπ
δηδάζθνληα ηνπ Π.Γ. 407/80 ή ζπκβαζηνχρνπ Δπηζηεκνληθνχ Σπλεξγάηε Τ.Δ.Ι. ή
ζπκβαζηνχρνπ Δξγαζηεξηαθνχ Σπλεξγάηε Τ.Δ.Ι. ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή.
 Γελ θαηέρεη ζέζε ζπκβαζηνχρνπ παλεπηζηεκηαθνχ ππνηξφθνπ ηνπ έθηνπ εδαθίνπ ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ
νηθείνπ ηκήκαηνο πέξαλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλάςεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
Γξάζεο.
 Γελ θαηέρεη ζέζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Ίδξπκα.
 Γελ θαηέρεη ζέζε Δξεπλεηή/Δηδηθνχ Λεηηνπξγηθνχ Δπηζηήκνλα ζε εξεπλεηηθά θέληξα
ηεο Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο.
2. Οη ππνςήθηνη/εο πνπ ζα επηιερζνχλ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Ίδξπκα σο Παλεπηζηεκηαθνί
Υπφηξνθνη βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ έθηνπ
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Τν
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηνπ δηδάθηνξα αθνξά
απνθιεηζηηθά ζηελ απηνδχλακε δηδαζθαιία ησλ αλαηηζέκελσλ καζεκάησλ. Με ηνλ φξν
«απηνδχλακε

δηδαζθαιία»

λνείηαη

φρη

κφλν

ε

θπζηθή

πξάμε

ηεο

δηδαζθαιίαο

(παξαδφζεηο/δηαιέμεηο), αιιά θαη νη ελδνγελψο ζπλδεφκελεο κε απηήλ ελέξγεηεο φπσο ε
παξαθνινχζεζε/ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ, ε αμηνιφγεζή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ
εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ, ε ελδερφκελε αλάγθε παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θιπ.
3. Η δηεμαγσγή εμεηάζεσλ θαη ε ηειηθή βαζκνιφγεζε σλ θνηηεηψλ θαηά ηελ Δμεηαζηηθή
Πεξίνδν ηνπ Σεπηεκβξίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ σθεινχκελνπ
αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ή ηεο κνξθήο ηεο ζχκβαζεο.
4. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θάζε σθεινχκελνο κπνξεί λα δηδάμεη καζήκαηα
ζε κφλν έλα (1) Τκήκα.
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5. Γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ησλ νπνίσλ ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο έρεη ρνξεγεζεί
απφ Ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη ην αληίγξαθν ηνπ Γηπιψκαηνο λα ζπλνδεχεηαη απφ
πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ.
6. Γηα ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, απαηηείηαη άδεηα εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, θαζψο
θαη πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην
νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο.
7. Οη άλδξεο ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δξάζεο.
8. Παξαδνηέν ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε απηνδχλακεο
δηδαζθαιίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηεο Θέζεο (αλά επηζηεκνληθφ πεδίν),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμεηαζηηθήο ηνπ ηξέρνληνο θαη νπνηνπδήπνηε επαλαιεπηηθνχ
εμακήλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο.

9. Η ζπλνιηθή ακνηβή αλά σθεινχκελν θαζνξίδεηαη σο εμήο:


Σε πεξίπησζε αλάζεζεο δχν (2) καζεκάησλ, πνπ απφ ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπ
Τκήκαηνο ην έλα ηνπιάρηζηνλ ζπλνδεχεηαη απφ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε
εξγαζηεξίσλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δέθα επξψ
(12.510,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εξγαδφκελνπ,
εξγνδφηε ή ηπρφλ αλαινγνχληνο ΦΠΑ.



Σε πεξίπησζε αλάζεζεο δχν (2) ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ή ελφο (1) καζήκαηνο ην νπνίν
ζπλνδεχεηαη

απφ

ππνρξεσηηθή

παξαθνινχζεζε

εξγαζηεξίσλ,

ε

ακνηβή

αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη άξα ιακβάλεη ηα 2/3 ηεο ακνηβήο.



Σε πεξίπησζε αλάζεζεο ελφο (1) ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο ν σθεινχκελνο ιακβάλεη ην
1/3 ηεο ακνηβήο.

10. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ/ηεο Νένπ/αο Δπηζηήκνλα πνπ ζα
επηιεγεί βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ Ννκφ απφ εθείλν πνπ εδξεχνπλ ηα Τκήκαηα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην ελ ιφγσ έξγν, δηαηίζεηαη ην πνζφ
ηεηξαθνζίσλ επξψ (400,00 €) θαη’ αλψηαην, αλά αθαδεκατθφ εμάκελν (κεηά απφ θαηάζεζε
ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ απφδεημεο κφληκεο θαηνηθίαο) γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ
θίλεζεο – δηαλπθηέξεπζεο (ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο).
Τν σο άλσ πνζφ δελ ππφθεηηαη ζε αλαινγηθή απνκείσζε ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο
ιηγφηεξσλ ησλ ηξηψλ καζεκάησλ.
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11. Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπλάδνπλ κε ηελ έλαξμε ησλ
αθαδεκατθψλ εμακήλσλ θαη ηε ιήμε ησλ πεξηφδσλ εμεηάζεσλ ησλ εμακήλσλ, ζχκθσλα κε
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο 2018-2019 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο, ην νπνίν εγθξίλεηαη κε απφθαζε Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ
θαη ηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξηφδνπ ηνπ Σεπηεκβξίνπ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 20182019.
12. Η ππνβνιή αίηεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε ζπκπιήξσζεο απνγξαθηθψλ δειηίσλ
(εηζφδνπ/εμφδνπ) θαη ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο φπσο θαη ηελ θαηά Νφκνλ αλαγθαία ρξήζε
ηνπο γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζην ζχζηεκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ.
13. Τν νλνκαηεπψλπκν, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ σθεινπκέλσλ ζα
απνζηαινχλ ζην Δζληθφ Κέληξν Τεθκεξίσζεο (επίζεκνο θνξέαο ηνπ ειιεληθνχ ζηαηηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο), πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο.
14. Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ δεζκεχεη ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ
Κνλδπιίσλ Έξεπλαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη δελ γελλά δηθαηψκαηα
πξνζδνθίαο. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηινγήο
ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζψο θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηε
ζχλαςε ή κε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απνθιεηφκελεο νπνηαζδήπνηε αμηψζεσο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ.
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζθιεζε θαινχληαη λα ππνβάινπλ θάθειν
ππνςεθηόηεηαο, ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη:
1. Σπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε Αίηεζε Υπνςεθηφηεηαο, ε νπνία ππνρξεσηηθά
ζπκπιεξψλεηαη κφλν ζην ηππνπνηεκέλν έληππν, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα,
2. Πξφηαζε Σρεδηαγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο γηα ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ηεο
Θέζεο αλά Δπηζηεκνληθφ πεδίν (ζηήιε 10 ηνπ πίλαθα καζεκάησλ αλά επηζηεκνληθφ
πεδίν) (ελδεηθηηθή Πξφηαζε Σρεδηαγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο επηζπλάπηεηαη
ζηελ παξνχζα),
3. Βηνγξαθηθφ Σεκείσκα ζηα ειιεληθά,
4. Φσηναληίγξαθν Γηδαθηνξηθνχ Τίηινπ Σπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο
αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
5. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν/ε ππνςήθηνο/α α)
έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαη
ηνπο απνδέρεηαη φινπο αλεπηθχιαθηα, β) ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο
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είλαη αιεζή, γ) δελ θαηέρεη ζέζε κέινπο ΓΔΠ/ΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΙΠ, ΔΤΔΠ ησλ ΑΔΙ ή
ζπκβαζηνχρνπ δηδάζθνληα ηνπ Π.Γ. 407/80, ή ζπκβαζηνχρνπ Δπηζηεκνληθνχ Σπλεξγάηε
ΤΔΙ, ή ζπκβαζηνχρνπ Δξγαζηεξηαθνχ Σπλεξγάηε ΤΔΙ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, ή
ζπκβαζηνχρνπ παλεπηζηεκηαθνχ ππνηξφθνπ ηνπ έθηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο,
πέξαλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλάςεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο, δ) δελ
θαηέρεη ζέζε Δξεπλεηή / Δηδηθνχ Λεηηνπξγηθνχ Δπηζηήκνλα ζε εξεπλεηηθά θέληξα ηεο
Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο, ε) δελ θαηέρεη ζέζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ζη) έρεη ιάβεη ηνλ δηδαθηνξηθφ ηνπ ηίηιν (εκεξνκελία
επηηπρνχο ππνζηήξημεο) κεηά ηελ 01.01.2008 (ππφδεηγκα Υπεχζπλεο Γήισζεο
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα).
Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη:
Δάλ

πξφθεηηαη

γηα

εκεδαπά

δηνηθεηηθά

έγγξαθα,

ππνβάιινληαη

ζε

επθξηλή

θσηναληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ, ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο.
Δάλ πξφθεηηαη πεξί ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ππνβάιινληαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ
αληίγξαθα απηψλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ή επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ
πξσηφηππσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία θέξνπλ ζεψξεζε απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή.
Δάλ πξφθεηηαη πεξί αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππνβάιινληαη κε επίζεκε κεηάθξαζε
απηψλ. Τα έγγξαθα απηά ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα απηψλ πνπ
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
Οη θάθεινη ππνςεθηνηήησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί έσο ηηο 14/03/2019 θαη θαηά
ηηο ώξεο 09:00-14:00 ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο
Παλεπηζηεκηνύπνιε 1
Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
Αγίνπ ππξίδσλνο, Αηγάιεσ, Σ.Κ. 122 43
Κηίξην Κ15 – «Πνιπγσληθό»
Σηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε έλδεημε:
Γηα ηελ κε αξ. πξση. 101830/22.02.2019 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ ΚΑΣΟΥΟΤ
ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ, ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ
ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ 20187
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2019 ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΗ ΜΔ Α/Α …... ΣΟΤ
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ……………..……..…………………….……… ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
………….…………..…………….
Η

εκπξφζεζκε

ππνβνιή

ησλ

πξνηάζεσλ

πνπ

ζα

απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά

απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Σηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο,
ν ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινχλ.
Αληηθαηάζηαζε ηεο πξφηαζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.
Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα Τκήκαηα, απαηηείηαη λα
ππνβάιιεηε αληίζηνηρν αξηζκφ (ζθξαγηζκέλσλ) θαθέισλ, ζπλππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε αίηεζε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην
ηειέθσλν: 2105385845 θαη ζην e-mail: elke@uniwa.gr

Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο http://www.uniwa.gr/, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ
http://www.teiath.gr/eee θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Τκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο.

Η Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ θαη Γηαρείξηζεο
ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ.

Πάληδηνπ Γξακκαηή

πλεκκέλα:
1. Αίηεζε Υπνςεθηφηεηαο
2. Δλδεηθηηθή Πξφηαζε Σρεδηαγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο
3. Υπφδεηγκα Υπεχζπλεο Γήισζεο
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ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΑΝΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΞΑΜΗΝΟ

ΠΙΣΩΣΙΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ
(ECTS)

ΩΡΔ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/
ΔΒΓΟΜΑΓΑ

(3)

(4)

(5)

(6)

Βηνταηξηθήο

Αλαγλψξηζε Πξνηχπσλ ζηελ Ηαηξηθή
θαη ηε Βηνινγία

8ν

Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη
Διέγρνπ

Σξηζδηάζηαηα Αληηθείκελα - ρεδίαζε
Πξνηχπσλ - Σξηζδηάζηαηε Δθηχπσζε

Υεκείαο, Δπηζηήκεο Τιηθψλ θαη
Κισζηνυθαληνπξγίαο

Δπηζηήκε θαη Σερλνινγίεο Τιηθψλ

ΣΜΗΜΑ

ΣΟΜΔΑ / ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΔΓΙΟ

(1)

(2)

1

Μητανικών
Βιοϊαηρικής

Α/Α

Οπηηθνειεθηξνληθέο Δθαξκνγέο θαη
Γηαηάμεηο

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΘΔΗ

Α/Α
ΘΔΗ

(7)

(8)

(9)

(10)

4

2 ΘΔΧΡΗΑ

Καη' Δπηινγήλ
Τπνρξεσηηθφ

1

1

8ν

5

4

Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

1

2

8ν

5

4

Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

1

3

6ν

5

4

Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο
1

4

1

5

1

6

Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο

2

Μητανικών
Βιομητανικής
τεδίαζης και
Παραγωγής
Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο

3

9

6ν

5

4

Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

ρεδίαζε πζηεκάησλ Δπθπνχο
Πιέγκαηνο - Ζιεθηξνληθά Ηζρχνο

6o

5

4

Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

ρεδίαζε πζηεκάησλ Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη Αεηθφξσλ
πζηεκάησλ

6ν

5

4

Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

Δθαξκνγέο ηαηηζηηθήο

4ν

5

4

Δπηινγήο
Τπνρξεσηηθφ

Γπλακηθφο Πξνγξακκαηηζκφο ηνραζηηθέο Γηαδηθαζίεο

8ν

5

4

Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

Σνκέαο Γεσδαηζίαο Φσηνγξακκεηξίαο - Υαξηνγξαθίαο

Μεγάιεο Γεσδαηηηθέο Αζθήζεηο

8ν

5

4

ΚΑΣ' ΔΠΗΛΟΓΖΝ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ

1

7

Σνκέαο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη
Γηαρείξηζεο Γεο

Πξνγξακκαηηζκφο ζηα πζηήκαηα
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζε
Σνπηθφ θαη Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ

8ν

5

4

ΚΑΣ' ΔΠΗΛΟΓΖΝ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ

1

8

Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο

Μητανικών
Σοπογραθίας και
Γεωπληροθορικής

Φεθηνπνίεζε Έξγσλ Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο
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4

Πολιηικών
Μητανικών

5

Γιοίκηζης Σοσριζμού

6

Δζωηερικής
Αρτιηεκηονικής

Δηδηθά Θέκαηα Οπηηθνπνίεζεο
Υαξηνγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ

8ν

5

4

ΚΑΣ' ΔΠΗΛΟΓΖΝ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ

Σνκέαο Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ θαη
Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ

Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε

8ν

5

4

ΚΑΣ' ΔΠΗΛΟΓΖΝ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ

1

9

Β΄ Σνκέαο Τδξαπιηθήο Μεραληθήο
θαη Γεσηερληθήο Μεραληθήο /
Τδξαπιηθή

Πεηξακαηηθή Τδξαπιηθή

6ν

2

2

ΜΔ

1

10

Γπλακηθή ησλ Καηαζθεπψλ

6ν

5

4

ΜΔ

Καηαζθεπέο Οπιηζκέλνπ
θπξνδέκαηνο

6ν

11

4

ΜΔ

1

5

ηδεξνδξνκηθή Σερληθή

8ν

4

3

ΜΔ

1

12

Πεηξακαηηθή Δδαθνκεραληθή

6ν

2

2

ΜΔ

1

13

Μαθξννηθνλνκηθή αλάιπζε

2ν

6

3

ΜΓΤ

1

14

Γηαπνιηηηζκηθφ Μάλαηδκελη

8ν

5

3

ΜΔΤ

1

15

Υσξηθέο Αθεγήζεηο

8ν

6

4

ΜΤ

1

16

Παξαγσγή Καιιπληηθψλ Πξντφλησλ

6ν

5

3 ΧΡΔ ΘΔΧΡΗΑ

Δπηινγήο
Τπνρξεσηηθφ

17

8ν

5

3 ΧΡΔ ΘΔΧΡΗΑ

Δπηινγήο
Τπνρξεσηηθφ

1

Φπζηθά θαη Βηνινγηθά Καιιπληηθά

Δπηδεκηνινγία Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ

8ν

6

3 ΧΡΔ ΘΔΧΡΗΑ

Δπηινγήο
Τπνρξεσηηθφ
1

18

1

19

1

20

1

21

Α' Σνκέαο Γνκνζηαηηθήο Μεραληθήο
/ Μεραληθή ησλ Καηαζθεπψλ
Γ’ Σνκέαο Μεηαθνξψλ,
Πεξηβάιινληνο θαη Γηαρείξηζεο
Έξγσλ / Μεηαθνξέο
Β΄ Σνκέαο Τδξαπιηθήο Μεραληθήο
θαη Γεσηερληθήο Μεραληθήο /
Γεσηερληθή Μεραληθή
Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο
Δπηζηήκεο
Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο
Δπηζηήκεο
Μεζνδνινγίεο Ννεκαηνδνζίαο
Υψξσλ & Αληηθεηκέλσλ
Αηζζεηηθήο &
Κνζκεηνινγίαο/Βηνταηξηθέο
Δπηζηήκεο

7

8

10

Βιοϊαηρικών
Δπιζηημών

Γημόζιας και
Κοινοηικής Τγείας

Ηαηξηθά Δξγαζηήξηα /Βηνταηξηθέο
Δπηζηήκεο
Μνξηαθή Βηνινγία

4ν

6

3 ΧΡΔ ΘΔΧΡΗΑ
ΚΑΗ 3ΧΡΔ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΥ3=9
ΧΡΔ
ΤΝΟΛΟ: 12
ΧΡΔ/ΔΒΓ

Ηαηξηθά Δξγαζηήξηα /
Υεκεία

Δηδηθά Κεθάιαηα
Κιηληθήο Υεκείαο

8ν

6

3 ΧΡΔ ΘΔΧΡΗΑ

Ηαηξηθά Δξγαζηήξηα /
Γεκφζηα Τγεία

Τγηεηλή θαη Δπηδεκηνινγία - Γεκφζηα
Τγεία

8ν

6

3 ΧΡΔ ΘΔΧΡΗΑ

Φπρηαηξηθή

Νεπξνινγία - Φπρηαηξηθή

4ν

6,5

4

ΜΑΘΖΜΑ
ΔΗΓΗΚΖ
ΤΠΟΓΟΜΖ
ΜΑΘΖΜΑ
ΔΠΗΛΟΓΖ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ
ΜΑΘΖΜΑ
ΔΠΗΛΟΓΖ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ
ΜΔΤ
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9

10

11

Δργοθεραπείας

Μαιεσηικής

Δπιζηημών Οίνοσ,
Αμπέλοσ και Ποηών

Δπηζηεκψλ Τγείαο

Μαηεπηηθήο θαη Νενγληθήο
Φξνληίδαο

Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Οίλνπ,
Εχζνπ θαη Πνηψλ

Νεπξνινγία

3ν

4,5

3 ΧΡΔ ΘΔΧΡΗΑ

Τ

Παηδνςπρηαηξηθή

2ν, 4ν

4,5

3 ΧΡΔ ΘΔΧΡΗΑ

ΤΔ

3

2

Τπνρξεσηηθφ

Νενγλνινγία

6ν

3

2

Καη' Δπηινγήλ
Τπνρξεσηηθφ

Γεληθή Μηθξνβηνινγία

2ν

5

2 ΧΡΔ ΘΔΧΡΗΑ +
2 ΧΡΔ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ

Τπνρξεσηηθφ

2 ΧΡΔ ΘΔΧΡΗΑ

Καη' Δπηινγήλ
Τπνρξεσηηθφ

Σερλνινγία κε Αιθννινχρσλ Πνηψλ

11

2ν

Μέζνδνη Αλάιπζεο ζηελ Έξεπλα Βηνζηαηηζηηθή

6ν

3

1

22

1

23

1

24
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ
ΣΜΗΜΑ

Μητανικών Βιοϊαηρικής

ΣΟΜΔΑ / ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΔΓΙΟ

Βηνταηξηθήο

Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη
Διέγρνπ

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Αλαγλψξηζε Πξνηχπσλ ζηελ
Ηαηξηθή θαη ηε Βηνινγία

Σξηζδηάζηαηα Αληηθείκελα ρεδίαζε Πξνηχπσλ Σξηζδηάζηαηε Δθηχπσζε

Μητανικών Βιομητανικής
τεδίαζης και Παραγωγής

Υεκείαο, Δπηζηήκεο Τιηθψλ θαη
Κισζηνυθαληνπξγίαο

Δπηζηήκε θαη Σερλνινγίεο Τιηθψλ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ζ έλλνηα ηεο αλάιπζεο ζεκάησλ θαη εηθφλσλ Υαξαθηεξηζηηθά, Πξφηππα, Κιάζεηο.
 Δπνπηεπφκελε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ. Καηεγνξηνπνίεζε (ηαμηλφκεζε) θαη είδε ηαμηλνκεηψλ (παξακεηξηθνί θαη κε,
γξακκηθνί θαη κε).
 Αιγφξηζκνη ηαμηλνκεηψλ: Bayes, Πιεζηέζηεξνπ Γείηνλα, Perceptron θαη Νεπξσληθά Γίθηπα Πνιιψλ Δπηπέδσλ κε
Αλάδξαζε, Παξάζπξα Parzen θαη Πηζαλνθξαηηθά Νεπξσληθά Γίθηπα, Μεραλέο Γηαλπζκάησλ ηήξημεο θιπ.
 Υαξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη ηαηξηθψλ θαη βηνινγηθψλ ζεκάησλ θαη εηθφλσλ (ζηαηηζηηθέο, κνξθνινγηθέο, πεξηγξάκκαηνο,
πθήο, ζπρλνηηθέο, θπκαηηδίσλ).
 Μέζνδνη επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ: Βέιηηζηεο θαη ππνβέιηηζηεο κέζνδνη.
 Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ: ηαηηζηηθέο, κε ρξήζε αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο.
 Δθηίκεζε αθξίβεηαο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο.
 ρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο.
 Με επνπηεπφκελε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ. πζηαδνπνίεζε θαη είδε αιγνξίζκσλ ζπζηαδνπνίεζεο.
 Αιγφξηζκνη ζπζηαδνπνίεζεο: Hierarchical clustering, K-means, Fuzzy C-means, Gaussian Mixture Models, Expectation
Maximization.
ΚΟΠΟ:
 Γλψζεηο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
 Γλψζεηο ζρεδηαζκνχ θαη εθηχπσζεο 3D αληηθεηκέλσλ
 Γλψζεηο ζρεδίαζεο πξνηχπσλ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:
 Δηζαγσγή ζηε ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηνκέα ηεο Φσηνγξακκεηξίαο.
 Αλάιπζε κεζφδσλ αξρηθά δπαδηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηξηαδηθήο αλάιπζμο αληηθεηκέλσλ.
 Υξήζε πξαθηηθψλ κεζφδσλ ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ.
 Αμηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ ηεο ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο γηα ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά.
 σζηή ρξήζε θαη αλάιπζε ησλ εηθφλσλ γηα ην πην ζσζηφ απνηέιεζκα.
ΚΟΠΟ:
 Δκπεξηζηαησκέλε γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηα ζχλζεηα πιηθά, ησλ αξρψλ
ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο ηνπο.
 Γεμηφηεηα εθαξκνγήο θαη αλάιπζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ, ζηελ απφδνζε, αξηζηνπνίεζε
θαη πξνηππνπνίεζε πξντφλησλ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ.
 Ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ζηελ ηερλνινγία ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ.
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:
χλζεηα πιηθά. Κισζηνυθαληνπξγηθέο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζχλζεησλ πιηθψλ. Μέζνδνη
παξαγσγήο, ηδηφηεηεο, ζπκπεξηθνξά ζηελ θξνχζε, απνξξφθεζε πγξαζίαο θαη πιενλεθηήκαηα ζχλζεησλ. Δληζρπκέλα κε ίλεο
πνιπκεξή, κήηξεο θαη ξεηίλεο. χλζεηα πνπ επηιέγνληαη γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο έλδπζεο θαη
αληηβαιιηζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Πνιπζηξσκαηηθά ζχλζεηα επάιιεισλ θαη παξέλζεησλ θχιισλ. Κεξακηθέο ίλεο, δνκή, παξαγσγή,
ραξαθηεξηζηηθά θαη θισζηνυθαληνπξγηθέο εθαξκνγέο. Κεξακηθά πιηθά θαη ίλεο εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.

Οπηηθνειεθηξνληθέο Δθαξκνγέο
θαη Γηαηάμεηο

Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο

Φεθηνπνίεζε Έξγσλ Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο

13

ΚΟΠΟ:
 Γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο νπηηθνειεθηξνληθέο δηαηάμεηο
 Γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ησλ νπηηθνειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:
 Γεληθά ζηνηρεία νπηηθήο θαη νηπηθνειεθηξνληθήο (θαθνί, δηάδνζε θιπ)
 Αιιειεπίδξαζεο Ζ/Μ αθηηλνβνιίαο θαη χιεο (θέδαζε, θπκαηηθή ζε αγσγνχο θιπ, νξηαθέο επηθάλεηεο)
 Φπζηθή Ζκηαγσγψλ θαη Οπηηθή
 Φσηναληίζηαζε
 (θψην-) Γίνδνο επαθήο
 Γηπνιηθά Σξαλδίζηνξ (θσηνηξαλδίζηνξ)
 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη πιηθά
 ρεδίαζε δηαηάμεσλ κε εκηαγσγνχο ησλ νκάδσλ ΗΗΗ - V
 Οπηηθέο Ίλεο (δηάδνζε, δέζκεο, είδε, εμαζζέλεζε, θιπ)
 Lasers (ξνπκπηλίνπ, ήιηνπ – λένπ, αξρέο ιεηηνπξγίαο θιπ)
 ρεδίαζε δηαηάμεσλ κε ζηνηρεία νπηηθνειεθηξνληθήο
 Δθαξκνγέο νπηηθνειεηξνληθψλ δηαηάμεσλ
ΚΟΠΟ:
 Γεληθέο αξρέο ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο.
 Καηαλφεζε θαη ρξήζε βαζηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ ηε ζσζηή αμηνπνίζε ηεο εηθφλαο (κνξθή, αλάιπζε, βάζνο
ρξψκαηνο, ρξσκαηηθά κνληέια, κνξθνπνηήζεηο θαη κέγεζνο αξρείσλ, θίιηξα επθξίλεηαο, κεηαβνιέο θαη ξπζκίζεηο ρξψκαηνο).
 Γεληθέο έλλνηεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο πνιπκέζσλ κέζα απφ ηε ρξήζε εθαξκνγψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο πνιηηηζκηθήο
θιεξνλνκηάο κέζα απφ ηελ ςεθηνπνίεζε.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:
 Δηζαγσγή ζην ςεθηαθφ πνιηηηζκφ. Ζ ηερλνινγία ζηελ ππεξεζία ηεο ςεθηαθήο θιεξνλνκηάο.
 Δηζαγσγή ζηελ Αλαγθαηφηεηα ηεθκεξίσζεο θαη ςεθηνπνίεζεο
 Γηεζλείο ζπκβάζεηο θαη πξαθηηθέο
 Σερληθέο θαη κέζνδνη ςεθηαθήο θαηαγξαθήο (ςεθηνπνίεζεο)
 Αλάιπζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ρξήζεσλ ηεο ςεθηνπνίεζεο.
 Δθκάζεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ βέιηηζηε γλψζε ηεο ςεθηνπνίεζεο.
 Καηαλφεζε ησλ ζηαδίσλ ηνπ ηνκέα ηεο ςεθηνπνίεζεο.
 Καηαλφεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ελφο ζρεδίνπ ςεθηνπνίεζεο.
 ηνηρεία πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο
 ηνηρεία Τιηθήο πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη κέζνδνη ςεθηνπνίεζεο
 ηνηρεία Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη κέζνδνη ςεθηνπνίεζεο
 Μέζνδνη ςεθηνπνίεζεο αλα είδνο πιηθνχ θαη ηέρλεξγνπ
 Φεθηνπνίεζε αθηλήησλ κλεκείσλ κεγάιεο θιίκαθαο (π.ρ Αξρ. Θέαηξα)
 νξγάλσζε δηαδηθαζίαο Φεθηνπνίεζεο
 Σερληθέο αλάδεημεο ησλ ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ
 Αλάπηπμε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ
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ρεδίαζε πζηεκάησλ Δπθπνχο
Πιέγκαηνο - Ζιεθηξνληθά Ηζρχνο

Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο

ρεδίαζε πζηεκάησλ
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
θαη Αεηθφξσλ πζηεκάησλ

Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο
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Δθαξκνγέο ηαηηζηηθήο

ΚΟΠΟ:
 Δκπεξηζηαησκέλε γλψζε θαη άξηζηε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη ησλ αξρψλ ζρεδίαζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο
γηα ην πεξηβάιινλ εθαξκνγψλ ηνπ Δπθπνχο Πιέγκαηνο (Smart Grid).
 Γλψζε θαη ηθαλφηεηα ζρεδίαζεο θπθισκάησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο γηα εθαξκνγέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ελέξγεηαο.
 Γλψζε, ηθαλφηεηα θαη νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ παξακέηξσλ ζρεδίαζεο ελφο ζπζηήκαηνο γηα ην Δπθπέο Πιέγκα.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:
 Δθαξκνγέο Δπθπνχο Πιέγκαηνο.
 Δθαξκνγέο κε Θπξίζηνξ.
 Δθαξκνγέο κε MOSFT θαη IGBT
 Μεηξήζεηο ηάζεο, ξεχκαηνο θαη ηζρχνο.
 Δλζσκαησκέλνο έιεγρνο.
 Αζχξκαηε θαη ελζχξκαηε δηαζχλδεζε ζπζηεκάησλ.
 Κπθιψκαηα Μεηαηξνπέσλ (Converters)
 Κπθιψκαηα Αληηζηξνθέσλ (Inverters)
 Γηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο.
 Πεξηβάιινλ ρξεκαηηζηεξίνπ ελέξγεηαο.
 Έιεγρνο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.
 Αλάπηπμε πιηθνχ θαη πιηζκηθνχ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ελέξγεηαο.
 Γηαδηθηπαθφο έιεγρνο.
 Πξφηππα θαη θαλνληζκνί.
ΚΟΠΟ:
 Δκπεξηζηαησκέλε γλψζε θαη άξηζηε θαηαλφεζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη Αεηθφξσλ πζηεκάησλ.
 Γλψζε θαη δεμηφηεηα ζηε ζρεδίαζε, ζχλζεζε θαη θαηαζθεπή πζηεκάησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη Αεηθφξσλ
πζηεκάησλ.
 Γλψζε θαη ηθαλφηεηεο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
θαη Αεηθφξσλ πζηεκάησλ.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:
 Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ – ηξαηεγηθή Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
 Πεγέο θαη Μνξθέο Δλέξγεηαο – Βαζηθά Δλεξγεηαθά Μεγέζε
 Δλεξγεηαθή Βειηηζηνπνίεζε θαη Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο
 Ζιηαθφ Γπλακηθφ θαη Ζιηαθνί πιιέθηεο
 Θεξκηθά Ζιηαθά πζηήκαηα
 Φσηνβνιηατθή Σερλνινγία θαη Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα
 Αηνιηθφ Γπλακηθφ θαη Αηνιηθά πζηήκαηα
 Τδαηηθφ Γπλακηθφ θαη Τδξνειεθηξηθά πζηήκαηα – Χθεάληα Δλέξγεηα
 Βηνθιηκαηηθά πζηήκαηα
 Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα
 Βηνυιηθά θαη Βηνελέξγεηα
 Καηλνηνκηθέο Δθαξκνγέο Α.Π.Δ. ζηελ Παξαγσγή θαη Απνζήθεπζε Δλέξγεηαο
 Μειινληηθέο Πξννπηηθέο Δλεξγεηαθνχ ρεδηαζκνχ
ΚΟΠΟ:
 Δκπεξηζηαησκέλε γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ κεζφδσλ δηελέξγεηαο ζηαηηζηηθήο
έξεπλαο.
 Γλψζε θαη δεμηφηεηα ζηελ δηεμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα
ηεο επηζηήκεο ηνπ Μεραληθνχ Βηνκεραληθήο ρεδίαζεο θαη Παξαγσγήο.
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 Γλψζε θαη ηθαλφηεηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ αλάινγα κε ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ην εξεπλεηηθφ
εξψηεκα πνπ ηίζεηαη θάζε θνξά πξνο εμέηαζε.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:
 Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Μέζνδνη Γηελέξγεηαο ηαηηζηηθήο Έξεπλαο
 Σαμηλφκεζε θαη Δπεμεξγαζία ηαηηζηηθψλ Γεδνκέλσλ
 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή
 Δηζαγσγή ζηελ Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή
 Ζ Έλλνηα ηεο Καηαλνκήο
 Γηαζηήκαηα Τπνζέζεσλ
 Αλάιπζε πζρέηηζεο – Γείθηεο πλάθεηαο (Pearson’s r , Spearman’s Rho)
 ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Καηεγνξηθψλ Γεδνκέλσλ (Cross Tabulation - x2)
 χγθξηζε Μέζσλ Σηκψλ (t-tests)
 Αλαιχζεηο Γηαθχκαλζεο (ΑΝΟVA)
 Με Παξακεηξηθνί Έιεγρνη χγθξηζεο Γεδνκέλσλ (Wilcoxon, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, Friedman)
 Παιηλδξφκεζε θαη πζρέηηζε
 Αλάιπζε Πνιιαπιψλ Μεηαβιεηψλ (PCA, CA, DA, MANOVA)
ΚΟΠΟ:
Aπφθηεζε επηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Δπηζηήκεο ζην πεδίν ηνπ δπλακηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
κέζσ αλάπηπμεο ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ αλάιπζεο Υάνπο θαη Μαθξάο Μλήκεο πζηεκάησλ, ρξήζεο
κνληέισλ ARIMA θαη ARMA, αλάιπζεο Με-Γξακκηθψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ πζηεκάησλ θαη ρξήζεο κεζφδσλ SVM γηα ηελ
πξνηππνπνίεζε ησλ ηάζεσλ ησλ αληηζηνίρσλ ρξνλνζεηξψλ, φπσο επίζεο θαη ζην πεδίν ησλ ηνραζηηθψλ Γηεξγαζηψλ κέζσ
δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο αλαιπηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ ηνραζηηθψλ Μνληέισλ, αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηερληθψλ
πξνζνκνίσζεο ηνραζηηθψλ Γηεξγαζηψλ θαη εμέιημεο θαη ρξήζεο ινγηζκηθνχ πξνζνκνηψζεσλ ηνραζηηθψλ Γηεξγαζηψλ.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:
 Δηζαγσγή.
 ηαηηζηηθέο κέζνδνη αλάπηπμεο κνληέισλ ρξνλνζεηξψλ Γπλακηθψλ πζηεκάησλ.
 Αλάιπζε Μνληέισλ πηζαλφηεηαο.
 Μνληκφηεηα (persistency)-Αληηκνληκφηεηα (antipersistency) θαη Σπραίνο Πεξίπαηνο (random-walk).
 Μεηαζρεκαηηζκφο Hilbert θαη Απηνζπζρέηηζε.
 Μνληέια ARMA θαη ARIMA.
 Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θξαθηαι.
 Μαθξά-κλήκε Γπλακηθψλ πζηεκάησλ.
 Δθζέηεο Hurst θαη Lyapunov.
 πλάξηεζε θαζκαηηθήο ππθλφηεηαο,
 Πεξηνδφγξακκα,
 Φαζκαηηθή αλάιπζε ρξφλνπ-ρσξνπ Γπλακηθψλ πζηεκάησλ.
 Σερληθέο ιumping θαη θηλνχκελνπ παξαζχξνπ.
 Αλάιπζε R/S, R-L, DFA.
 Αλάιπζε Fourier & Wavelets ζην λφκν δχλακεο.
 Αλάπηπμε ζπλζεηηθψλ ρξνλνζεηξψλ Γπλακηθψλ πζηεκάησλ.γηα ηνλ ηερλεηφ έιεγρν ζπζηεκάησλ ιήςεο απφθαζεο.
 Λήςε απνθάζεσλ θαη Μνληεινπνίεζε ρξνλνζεηξψλ Γπλακηθψλ πζηεκάησλ.κε κεζφδνπο Support Vector Machines (SVM).
 Μνληεινπνίεζε Υξνλνζεηξψλ Γπλακηθψλ πζηεκάησλ κε Αλάιπζε Monte Carlo.
 Δηζαγσγή ζηε κέζνδν Monte-Carlo.
 Πξφβιεκα ππνινγηζκνχ π κε ηε κέζνδν “θηχπα ή αζηφρεζε”
 Ζ θαξθίηζα ηνπ Buffon
 Αιπζίδεο Markov, Κεληξηθφ Οξηαθφ Θεψξεκα, Αληζφηεηα Chebyshev, Νφκνο Μεγάισλ αξηζκψλ
 Σερληθέο κείσζεο δηαθχκαλζεο Monte Carlν. Ρψζηθε Ρνπιέηα.
 Σερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ Monte Carlν
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Μεγάιεο Γεσδαηηηθέο Αζθήζεηο

Πξνγξακκαηηζκφο ζηα πζηήκαηα
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζε
Σνπηθφ θαη Γηαδηθηπαθφ
Πεξηβάιινλ

Μητανικών Σοπογραθίας και
Γεωπληροθορικής
Σνκέαο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη
Γηαρείξηζεο Γεο

Δηδηθά Θέκαηα Οπηηθνπνίεζεο
Υαξηνγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ
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Μεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ πιήξσο κηα γεσδαηηηθή – ηνπνγξαθηθή –
θηεκαηνγξαθηθή κειέηε κεγάιεο έθηαζεο, φπσο π.ρ. κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη απφ Γεκφζηνπο Φνξείο, Φνξείο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, Οηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη γεληθφηεξα απφ Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Σν
κάζεκα επίζεο εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο, ζηνηρεία πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα
φπνηα πξνβιήκαηα πηζαλψο πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ ζα ηνπο δεηεζεί λα
πξάμνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή.
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ
νξγάλσζε, ηελ νπηηθνπνίεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επεμεξγαζία γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ
αμηνπνηψληαο ζχγρξνλα εξγαιεία ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ
θαη βηβιηνζεθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο κέζσ θπιινκεηξεηψλ ηζηνζειίδσλ (web browsers). Ζ θχζε
ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκέλνπ απαηηεί ην ζπλδπαζκφ γλψζεσλ ραξηνγξαθίαο, ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη βαζηθψλ
κεζφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ ελψ ηαπηφρξνλα απαηηεί ηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δφκεζε
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην κάζεκα πεξηιακβάλεη ηφζν ζεσξεηηθέο δηαιέμεηο
φζν θαη αζθήζεηο πξάμεο απνζθνπψληαο ζηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ζηελ πξαθηηθή πινπνίεζε
δηαδηθηπαθψλ ραξηψλ θαη ππνδνκψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε ζχγρξνλε ηάζε δεκνζηνπνίεζεο
ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ πινπνηείηαη επηβάιιεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, νη γλψζεηο πνπ απνθηνχληαη απφ ηνπο
ζπνπδαζηέο ζην πιαίζην ην καζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ απαηηνχληαη ζηε ζχγρξνλε αγνξά
εξγαζίαο.
Βάζεη ησλ ελνηήησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, εκπεδψλνληαη
βαζηθά ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλδένληαη κε:
α. ηηο ζχγρξνλεο έλλνηεο θαη πξνζεγγίζεηο δηαδηθηπαθήο ραξηνγξάθεζεο,
β. ηηο γεσρσξηθέο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ,
γ. ηε ζχλζεζε θαη ηε δεκνζηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ραξηψλ,
δ. ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ππνδνκψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ,
ε. ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ραξηνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη ζπνπδαζηέο απνθηνχλ έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ηνπο
επηηξέπνπλ:
α. Να νξγαλψλνπλ ηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ζε θαηάιιειεο δνκέο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ
ππνζηεξίδνληαο πιήξσο ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ππνδνκψλ
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ.
β. Να δηαρεηξίδνληαη θαη λα παξαγνληνπνηνχλ επηηπρψο ππάξρνληα δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη
ππνδνκέο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ.
γ. Να αλαπηχζζνπλ εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο γηα ηελ εμππεξέηεζε επαγγεικαηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ.
Δπηπξνζζέησο, νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ε πιήξεο εμνηθείσζε ησλ
ζπνπδαζηψλ κε ηα αληίζηνηρα ηερλνινγηθά εξγαιεία απνηεινχλ ζεκαληηθφ αξσγφ γηα ηελ εθπφλεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζηνλ
ηνκέα ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο.
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο νπηηθνπνίεζεο ραξηνγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ κέζσ ζηαηηθψλ ραξηψλ, δπλακηθψλ ραξηψλ – ραξηψλ θηλνχκελεο εηθφλαο, θαη ραξηψλ πνπ αμηνπνηνχλ δηαδξαζηηθά
εξγαιεία θαη εξγαιεία πνιπκέζσλ. Δπηπξνζζέησο, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο αλαιχνληαη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κνληέια
πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο ραξηψλ ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη επηζηεκνληθέο κέζνδνη γηα ηελ πξαθηηθή
αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζχγρξνλσλ ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ. Σν ελ ιφγσ κάζεκα ζπλδπάδεη ηε ζεσξεηηθή γλψζε
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφδνζε ρσξηθψλ νληνηήησλ κέζσ θιαζηθψλ θαη ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ κε ηελ πξαθηηθή πινπνίεζε
ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ κε ζχγρξνλα ςεθηαθά κέζα θαη εξγαιεία. Σαπηφρξνλα, ε αλάιπζε αληηιεπηηθψλ θαη γλσζηαθψλ
ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο ραξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηελ πξαθηηθή
αμηνιφγεζε ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο θαηαλφεζεο ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ραξηνγξαθηθήο νπηηθνπνίεζεο. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηφζν ζεσξεηηθέο δηαιέμεηο φζν θαη
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Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε

αζθήζεηο πξάμεο απνζθνπψληαο ζηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ζηελ πξαθηηθή πινπνίεζε ζχγρξνλσλ θαη
νινθιεξσκέλσλ ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ άκεζε αλάγθε απφδνζεο ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ
ηα νπνία ζπιιέγνληαη ζηε ζεκεξηλή επνρή (κέζσ πνιιαπιψλ ηερληθψλ), νη γλψζεηο πνπ απνθηνχληαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ζην
πιαίζην ην καζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ απαηηνχληαη ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο θαη ζπλάδνπλ
κε ηελ νξζή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ.
Βάζεη ησλ ελνηήησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, εκπεδψλνληαη
βαζηθά ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλδένληαη κε:
α. ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ραξηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ζηαηηθψλ ραξηψλ,
β. εμεηδηθεπκέλεο κεζφδνπο απφδνζεο ρσξηθψλ νληνηήησλ,
γ. ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ραξηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ δπλακηθψλ ραξηψλ – ραξηψλ θηλνχκελεο εηθφλαο,
δ. ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ραξηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ραξηψλ πνιπκέζσλ,
ε. ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ρξήζεο, αλάγλσζεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ,
δ. ηηο πξαθηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ζχγρξνλσλ ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη ζπνπδαζηέο απνθηνχλ έλα ζχλνιν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ηνπο
επηηξέπνπλ:
α. Να ηαμηλνκνχλ θαη λα νπηηθνπνηνχλ ραξηνγξαθηθά δεδνκέλα κέζσ ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, αμηνπνηψληαο
ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα.
β. Να θαηαλννχλ ηε θχζε ησλ ρσξηθψλ νληνηήησλ εληνπίδνληαο θαη εθαξκφδνληαο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ραξηνγξαθηθήο
απφδνζήο ηνπο ζε ςεθηαθά θαη δηαδξαζηηθά ινγηζκηθά πεξηβάιινληα.
γ. Να αλαπηχζζνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ έξεπλεο αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ππαξρφλησλ ή κειινληηθψλ ραξηνγξαθηθψλ
πξντφλησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε επαγγεικαηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ.
Δπηπξνζζέησο, νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ε πιήξεο εμνηθείσζε ησλ
ζπνπδαζηψλ κε ηα αληίζηνηρα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη ηα ζχγρξνλα εξγαιεία αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ αξσγφ γηα
ηελ εθπφλεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Υαξηνγξαθίαο θαη ησλ πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ.
Πεξηερφκελν Μαζήκαηνο:
Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο (ηερληθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληνινγηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη άιιεο δηαζηάζεηο) 2.
Ηζηνξηθά κνληέια αζηηθψλ αλαπηχμεσλ θαη ηππνινγία πφιεσλ. χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο (ζπκπαγήο πφιε, αζηηθή δηάρπζε,
έμππλε πφιε θ.ά.) 3. Αζηηθφ ηνπίν, εμππεξεηήζεηο θαη πνηφηεηα δσήο. Νεζίδεο εκπνξίνπ, δηαζθέδαζεο θιπ. Αζηηθά δίθηπα θαη
κεηαθνξέο. Βηψζηκεο κεηαθηλήζεηο. χγρξνλα αζηηθά πξνβιήκαηα. 4. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ πεξηνρψλ θαηνηθίαο. Γείθηεο,
ζηαζεξφηππα θιπ. 5. Πεξηβαιινληηθέο ζπληζηψζεο ηεο δφκεζεο θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ
αζηηθήο αλάπηπμεο. Ο ξφινο ηεο θικαηηθήο αιιαγήο. 6. Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ
ζηελ Διιάδα. Δπίπεδα ζρεδηαζκνχ θαη ηχπνη κειεηψλ. Δηδηθέο θαηεγνξίεο ζρεδηαζκνχ. 7. Γηαθπβέξλεζε κεηξνπνιηηηθψλ
πεξηνρψλ. πκκεηέρνληεο (stackholders) θαη ν ξφινο ηνπο. 8. Ο ξφινο ησλ ηνπνγξάθσλ/γεσπιεξνθνξηθψλ κεραληθψλ ζηε
ζηειέρσζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ νινθιεξσκέλε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε. Οη εξγαζηεξηαθέο
αζθήζεηο (ζέκα) δηαπξαγκαηεχνληαη: o Σε βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ. o Σνλ βηψζηκν πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ κηθξψλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο, κε έκθαζε ζηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα. o Σα ζχγρξνλα ηνπνγξαθηθά εξγαιεία
γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αλακέλεηαη: o Να γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηα ηερληθά,
νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ πφιεσλ. o Να γλσξίδνπλ, λα
θαηαλννχλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα ζπζρεηίδνπλ ηε δνκή θαη ηηο πνιενδνκηθέο ιεηηνπξγίεο ζε κία πφιε κε ηηο αλαπηπμηαθέο ηεο
πξννπηηθέο. o Να γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ. o Να γλσξίδνπλ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία γηα ηηο ζρεηηθέο πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη ηα αληίζηνηρα επίπεδα ζρεδηαζκνχ. o Να είλαη ηθαλνί λα ζπγθεληξψλνπλ
θαη λα αμηνινγνχλ κε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηα πνιενδνκηθά δεδνκέλα γηα αζηηθέο πεξηνρέο. o Να είλαη ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ
ζε πνιπεπηζηεκνληθέο νκάδεο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.

Πολιηικών Μητανικών
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Β΄ Σνκέαο Τδξαπιηθήο
Μεραληθήο θαη Γεσηερληθήο
Μεραληθήο / Τδξαπιηθή

Πεηξακαηηθή Τδξαπιηθή

Δηζαγσγή. - Γεληθά πεξί κεηξήζεσλ. Οξγάλσζε πεηξακαηηθήο έξεπλαο. Γηαζηαηηθή αλάιπζε. Αξρή νκνγέλεηαο, κέζνδνο
Rayleigh θαη ζεψξεκα Π.
Δθηίκεζε πεηξακαηηθψλ ζθαικάησλ. Δπεμεξγαζία πεηξακαηηθψλ ζηνηρείσλ.
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Τδξαπιηθή νκνηφηεηα. Βαζηθνί λφκνη. Πιήξεο θαη κεξηθή νκνηφηεηα. Καηαζθεπή νκνησκάησλ. Δπηδξάζεηο θιίκαθνο.
Δθαξκνγέο. Δπηζθφπεζε ηερληθψλ θαη νξγάλσλ κέηξεζεο πδξαπιηθψλ κεγεζψλ. Γηεμαγσγή πεηξακάησλ ζε πξνβιήκαηα ξνήο ζε
αλνηθηνχο θαη θιεηζηνχο αγσγνχο, δηάρπζεο θιεβψλ, ζαιάζζηαο πδξαπιηθήο θαη αθηνκεραληθήο.
Γηεμαγσγή εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ [αλάιπζε θάζε άζθεζεο κε ηε βαζηθή ζεσξία, δηεμαγσγή πεηξάκαηνο, ζπιινγή θαη
θαηαγξαθή κεηξήζεσλ, παξαηεξήζεηο, εθπφλεζε γξαπηήο εξγαζίαο (πεξηγξαθή ζπζθεπήο θαη βαζηθνχ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ,
θαηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη επεμεξγαζία ηνπο, απνηειέζκαηα θαη παξαηεξήζεηο-ζπκπεξάζκαηα)]
Σαιαληψζεηο, κνλνβάζκηα ζπζηήκαηα, δηαηχπσζε ηεο εμίζσζεο θίλεζεο, ζπλερή θαη δηαθξηηά ζπζηήκαηα, γξακκηθά ειαηήξηα,
ζπλδεζκνινγία δπλακηθψλ ζηνηρείσλ ειαζηηθφηεηαο θαη απφζβεζεο, ηζνδχλακα ζπζηήκαηα, ειεχζεξεο, αξκνληθέο θαη
εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληψζεηο, εηξέο Fourier, απφθξηζε κε πιήγκαηα, ζπληνληζκφο, ην νινθιήξσκα Duhamel, απφθξηζε ιφγσ
δηέγεξζεο βάζεο (ζεηζκφο), ην δπλακηθφ πξφβιεκα ησλ θαηαζθεπψλ, ην ζεηζκηθφ πξφβιεκα, ζεηζκηθά θάζκαηα απφθξηζεο,
θάζκαηα ζρεδηαζκνχ.

Γπλακηθή ησλ Καηαζθεπψλ

Α’Σνκέαο
Γνκνζηαηηθήο Μεραληθήο /
Μεραληθή ησλ Καηαζθεπψλ

Αληηζεηζκηθνί Καλνληζκνί, κεηαζρεκαηηζκφο Fourier. Αξηζκεηηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ δπλακηθήο απφθξηζεο κνλνβάζκησλ
θαη πνιπβάζκησλ ζπζηεκάησλ (κέζνδνο θεληξηθψλ δηαθνξψλ, κέζνδνο ρξνληθνχ βήκαηνο, κέζνδνο β-Newmark, κέζνδνο
Houbolt, κέζνδνο ζ-Wilson), επζηάζεηα αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ, απνζβέζεηο, πνιπβάζκηνη ηαιαλησηέο θαη κεηξστθέο εμηζψζεηο,
δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηδηνκνξθηθέο αλαιχζεηο, ηδηνκνξθηθέο ζπληεηαγκέλεο, απφζβεζε θαηά Rayleigh, ειεχζεξε θαη
εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε πνιπβάζκησλ ζπζηεκάησλ, ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο, θαζκαηηθή αλάιπζε, ε κέζνδνο επαιιειίαο
ησλ ηδηνκνξθψλ, δηαθξηηά ζπζηήκαηα – ην πειίθν Rayleigh, ην βειηησκέλν πειίθν Rayleigh, ην κνλψξνθν πξφβιεκα,
αληηζεηζκηθφο ππνινγηζκφο θαηαζθεπψλ: ε δπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδνο θαη ε ηζνδχλακε ζηαηηθή κέζνδνο, κεηάβαζε απφ ηελ
ειαζηηθή ζηελ ειαζηνπιαζηηθή αλάιπζε, κε γξακκηθέο αλαιχζεηο, εηζαγσγή ζηε κε γξακκηθή δπλακηθή αλάιπζε, κέζνδνο
θαζκαηηθήο ηθαλφηεηαο, βαζηθά ζηνηρεία αλειαζηηθήο αλάιπζεο ησλ θαηαζθεπψλ, πιαζηηκφηεηα, εηζαγσγή ζηελ ππξσζεηηθή
αλάιπζε (push over analysis), κέζνδνο θαζκαηηθήο ηθαλφηεηαο, δξψζα απφζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηνχκελν θάζκα
αλειαζηηθήο απφθξηζεο ADRS, κέγηζηε απαηηνχκελε κεηειαζηηθή κεηαθίλεζε, ζεκείν επηηειεζηηθφηεηαο.
1. Πιάθεο. Πιάθεο εηδηθήο κνξθήο θαη θφξηηζεο. Μπθεηνεηδείο πιάθεο. Κφκβνη. Θεκέιηα. Πιαίζηα. Τςίθνξκεο δνθνί. Βξαρχο
πξφβνινο. Σνηρψκαηα. Λπγηζκφο. εηζκηθή ζπκπεξηθνξά νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Δπίβιεςε έξγσλ νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο. Θέκα ζρεδηαζκνχ. (δηαζηάζεηο, δηακήθεηο θαη εγθάξζηνη νπιηζκνί). παξαγσγή - φπιηζε – δηάζηξσζε
ζθπξνδέκαηνο, αγθπξψζεηο.

Καηαζθεπέο Οπιηζκέλνπ
θπξνδέκαηνο

2. πκπεξηθνξά θαη παζνινγία δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (Ο) έλαληη ζεηζκνχ θαη
αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Ζ έλλνηα ηεο πιαζηηκφηεηαο, πεξίζθηγμε ζθπξνδέκαηνο,
ε ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ ηνπ Ο ππφ αλαθπθιηδφκελεο δξάζεηο, ε ινγηθή ηνπ αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνζνκνηψκαηα
ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο γηα δνθνχο, ππνζηπιψκαηα, θνληά ππνζηπιψκαηα, θφκβνπο, δνθνχο ζπδεχμεσο
θαη ηνηρψκαηα. ρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ Ο έλαληη ππξθαγηάο: ην θαηλφκελν ηεο ππξθαγηάο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ ηνπ
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ππφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, εληαηηθή θαηάζηαζε ιφγσ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, πξαθηηθφο
ζρεδηαζκφο έλαληη ππξθαγηάο.
3. ρεδηαζκφο Ο γηα αλζεθηηθφηεηα. Καηεγνξίεο έθζεζεο θαη ζρεδηαζκφο γηα πεξηβαιινληηθή θφξηηζε. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηβαιινληηθήο δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε δηαβξσηηθή έθζεζε. Καλνληζκνί θαη Πξφηππα
ζρεδηαζκνχ.
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4. Θεσξεηηθφ ππφβαζξν: Καηαλφεζε ζπκπεξηθνξάο ζθπξνδέκαηνο ζε επίπεδν πιηθνχ θαη επίπεδν θαηαζθεπήο.
Αλάιπζε: Καηαζηαηηθή πξνζνκνίσζε ζθπξνδέκαηνο. Καηαζηαηηθή πξνζνκνίσζε ξεγκάησζεο. ηξαηεγηθή κε γξακκηθήο
ζηαηηθήο αλάιπζεο.
Παξαδείγκαηα αλάιπζεο δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.
 Γίζηειν ακθίπαθην πιαίζην
 Τπφγεηνο αλνηθηφο αγσγφο κεηαθνξάο χδαηνο νξζνγσληθήο δηαηνκήο
 Σνίρνο αληηζηεξίμεσο κνξθήο θηβσηίνπ
 Σνίρνο αληηζηεξίμεσο κε αληεξίδεο
 Πιαθνζθεπήο νρεηφο νξζνγσληθήο δηαηνκήο κνξθήο θηβσηίνπ
 Τδαηφππξγνο
5. Kαλνληζηηθέο απαηηήζεηο: Παξνπζίαζε δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ γηα δνκήκαηα απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα ζηελ Διιάδα, ζπζρεηίζεηο θαη αληηζηνηρήζεηο κεηαμχ απηψλ. Γνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαηεγνξηνπνίεζε θαη
ηξσηά πθηζηάκελσλ θηεξίσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο.
6. ρεδηαζκφο: Φπζηθφ πξνζνκνίσκα ακθηέξεηζηεο δνθνχ. Κξηηήξηα αζηνρίαο. Τπνινγηζκφο νπιηζκνχ. Υξεζηκνπνίεζε
θπζηθνχ πξνζνκνηψκαηνο δνθνχ γηα πξνζνκνίσζε ζπλζεηφηεξσλ θνξέσλ. Γηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Παξαδείγκαηα.

Γ’ Σνκέαο Μεηαθνξψλ,
Πεξηβάιινληνο θαη Γηαρείξηζεο
Έξγσλ / Μεηαθνξέο

Β΄ Σνκέαο Τδξαπιηθήο
Μεραληθήο θαη Γεσηερληθήο
Μεραληθήο / Τδξαπιηθή
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ηδεξνδξνκηθή Σερληθή

Πεηξακαηηθή Δδαθνκεραληθή

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα αληηθείκελα:
• Δηζαγσγή ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο - Βαζηθά ζηνηρεία, ξφινο, πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα
• Θέζε ζηδεξνδξφκσλ ζην ζχζηεκα κεηάθνξσλ: Δμέιημε ζηδεξφδξνκνπ, δηεζλήο ζηδεξνδξνκηθνί Οξγαληζκνί, ειιεληθνί
ζηδεξφδξνκνη
• ηδεξνδξνκηθά νρήκαηα – Σξέλα πςειήο ηαρχηεηαο
• ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί
• Δπηδνκή: πιηθά επηδνκήο (ζηδεξνηξνρηέο, ζηξσηήξεο, ζχλδεζκνη, έξκα), ζηαηηθή θαη δπλακηθή θαηαπφλεζε επηδνκήο
• Τπνδνκή: επηρψκαηα, νξχγκαηα, απνζηξάγγηζε
• ρεκαηηζκνί ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, θπθινθνξία ζπξκψλ, έιμε θαη ζχλζεζε ζπξκψλ, δηαγξάκκαηα πνξείαο ζπξκψλ,
ππνινγηζκνί δπλάκεσλ έιμεο
• Υάξαμε ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δδαθψλ:
1. Πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο πεξηερφκελεο πγξαζίαο (w). ρέζεηο κεηαμχ ησλ θάζεσλ ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ. Πεηξακαηηθφο
πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο (εηδηθή βαξχηεηα) ησλ ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ εδάθνπο (γs).
2. Πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο πνξψδνπο, n, ιφγνπ θελψλ, e, θαη θαηλφκελνπ (εηδηθνχ) βάξνπο εδάθνπο (γ), εδαθηθνχ
δείγκαηνο.
3. Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε εδαθψλ θαη αμηνιφγεζε θνθθνκεηξηθήο θακπχιεο.
4. Πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο νξίσλ Atteberg:
α) Πξνζδηνξηζκφο νξίνπ πδαξφηεηαο
β) Πξνζδηνξηζκφο νξίνπ πιαζηηθφηεηαο.
γ) Γηάγξακκα πιαζηηθφηεηαο Cassagrande.
5. πκπχθλσζε εδάθνπο: πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο, wopt, θαη ηεο κέγηζηεο ππθλφηεηαο, γdry, κε
εθαξκνγή ηεο (πξφηππεο) κεζφδνπ Proctor.
Μεραληθέο Ηδηφηεηεο Δδαθψλ:
6. Γνθηκέο αληνρήο: απεπζείαο δηάηκεζε ζπλεθηηθψλ εδαθψλ
7. Γνθηκέο αληνρήο: κνλναμνληθή ζιίςε (αλεκπφδηζηε)
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8. Γνθηκέο αληνρήο: ηππηθή ηξηαμνληθή ζιίςε, ζηξαγγηζκέλεο θαη αζηξάγγηζηεο ζπλζήθεο
9. Γνθηκέο ζπκπηεζηφηεηαο: νηδήκεηξν
10. Γνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο: ζηαζεξνχ θαη κεηαβαιιφκελνπ θνξηίνπ
11. ρεδηαζκφο θαη αμηνιφγεζε γεσηερληθψλ εξεπλψλ: έξεπλα πεδίνπ, ζπλάξηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γεσηερληθψλ εξεπλψλ κε
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ, γεσηερληθφ πξνζνκνίσκα

Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο
Δπηζηήκεο

Μαθξννηθνλνκηθή αλάιπζε

Γιοίκηζης Σοσριζμού
Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο
Δπηζηήκεο

Δζωηερικής Αρτιηεκηονικής

Μεζνδνινγίεο Ννεκαηνδνζίαο
Υψξσλ & Αληηθεηκέλσλ

Γηαπνιηηηζκηθφ Μάλαηδκελη

Υσξηθέο Αθεγήζεηο

Αλάιπζε ησλ ζχγρξνλσλ αληηθεηκέλσλ ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο φπσο απηά έρνπλ εμειηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία : Μαθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε, Δζληθφ Πξντφλ θαη Δζληθφ Δηζφδεκα, Καηαλάισζε θαη Απνηακίεπζε,
Πξνζδηνξηζκφο ηνπ Δηζνδήκαηνο θαη ηεο Απαζρνιήζεσο, Μεηαβνιέο Δηζνδήκαηνο θαη Πνιιαπιαζηαζηήο ηεο Οηθνλνκίαο,
Δπέλδπζε, Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή θαη Δηζφδεκα, Πνζνηηθή Θεσξία ηνπ Υξήκαηνο, Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή θαη Καζνξηζκφο
Δπηηνθίνπ, Πιεζσξηζκφο
Ζ θνπιηνχξα σο ζεκέιην ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Κνπιηνχξα θαη δηεζλέο κάλαηδκελη, νη επηπηψζεηο ηεο θνπιηνχξαο
ζηελ πξαθηηθή ηνπ κάλαηδκελη, ε αιιειεπίδξαζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ κάλαηδκελη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο, θνπιηνχξα θαη
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ην θνηλσληθφ θεθάιαην ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ε
πνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε ζηελ δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, πνιηηηζκηθή νηθνλνκηθή, ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, ε
δηνίθεζε θαη ην κάλαηδκελη ζηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, ε θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο.
Γηεξεχλεζε εηδηθψλ ζεκάησλ ζεσξίαο αλαθνξηθά κε ηε ζχιιεςε-παξαγσγή-ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη ηελ
εξκελεία-επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο αζηηθήο ζπλζήθεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ γεληθψηεξα.
Δπηιέγνληαο σο πεηξακαηηθή αθεηεξία ην θείκελν, ινγνηερληθφ ή δνθηκηαθφ, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο απφ ηε
γιψζζα ζε δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγήζεηο θαη κεηαπιάζεηο ηνπ ρσξηθνχ ζπκβάληνο. Κεληξηθφο άμνλαο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο
είλαη ε αλαδήηεζε ζρέζεσλ θαη αλαινγηψλ κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ αξρηηεθηνληθψλ
αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεδηάδνπκε.
Ζ δηεξεχλεζε ηεο αθεγεκαηηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ εηζάγεη ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ έλλνηεο φπσο είλαη ε δηάδξαζε, ε
κεηάβαζε, ε εμέιημε, ε κεηαβιεηφηεηα. Με ηελ επεμεξγαζία ζελαξίσλ πξνζεγγίδνληαη ελαιιαθηηθέο θαηαζηάζεηο κε
παξακέηξνπο κεηαβιεηφηεηαο νη νπνίεο δπλεηηθά «ζπκβαίλνπλ» ζην ρψξν θαη νξγαλψλνπλ ηηο κνξθνινγίεο ηεο θίλεζεο, ηεο
ζπλεχξεζεο, ηεο ζπλάληεζεο, ηεο θαηά πξφζσπν επηθνηλσλίαο.
κοπός ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Καιήο Παξαγσγηθήο Πξαθηηθήο «Good
Manufacturing Practice» γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ ζηελ βηνκεραλία.
ηότος ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δηδαρζνχλ νη θνηηεηέο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο παξαγσγήο θαιιπληηθψλ ζε βηνκεραληθή
θιίκαθα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΟΦ
θαη ηεο ΔΔ., γηα ηελ δηαζθάιηζε ελφο θαηάιιεινπ πνηνηηθά θαη
ελαξκνληζκέλνπ λνκνζεηηθά παξαγφκελνπ πξντφληνο, πξνο ηνπο θαηαλαισηέο.
Μαθηζιακά αποηελέζμαηα :
Μεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ:

Βιοϊαηρικών Δπιζηημών
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Αηζζεηηθήο &
Κνζκεηνινγίαο/Βηνταηξηθέο
Δπηζηήκεο

Παξαγσγή Καιιπληηθψλ
Πξντφλησλ




Σηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ ζσζηή Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία ζηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο (Δξγνζηάζηα Καιιπληηθψλ)
Σηο απαηηήζεηο ησλ Διεγθηηθψλ Αξρψλ θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ
θαιιπληηθψλ πξντφλησλ.
 Σελ νξζή ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο Καιήο Παξαγσγηθήο Γηαδηθαζίαο
ζηνπο ειέγρνπο θαη ζηηο επηζεσξήζεηο, ηφζν απφ ηνλ ΔΟΦ, φζν θαη ζηα δηάθνξα «audits» απφ ην εμσηεξηθφ (εηαηξείεο,
δηεζλείο νξγαληζκνχο).
 Σα απαξαίηεηα θξηηήξηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζέζεο ζηε βηνκεραλία, σο Τπεχζπλνπ Δπηζηήκνλα
ζηελ Παξαγσγή & ηνλ Πνηνηηθφ έιεγρν, έλαληη ηνπ ΔΟΦ.
Θεωρηηικό Mέρος Mαθήμαηος
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Καλφλεο Καιήο Παξαγσγηθήο Πξαθηηθήο «GMP». Γηαδηθαζίεο (Standard Operating Procedures). Οδεγίεο.
Πξνδηαγξαθέο. Πξσηφθνιια. Μέζνδνη. Αξρεία.
Πξνζσπηθφ. Δγθαηαζηάζεηο. Απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο Διιεληθήο & Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο γηα ηνλ
αέξα (ππεξ-πηέζεηο, ππν-πηέζεηο θιάζεηο Α,Β,C,D,E), ην λεξφ (απηνληζκέλν, θαζαξφ «purified», απνθιεξεκέλν), ηνλ
θιηκαηηζκφ (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, ελαιιαγέο αέξα).
Πξψηεο Ύιεο. (παξαιαβή-έιεγρνο-απνδέζκεπζε). Μέζνδνη θαηαγξαθήο θαη ηρλειαζηκφηεηαο. Αλαιπηηθνί κέζνδνη
ηαπηνπνίεζεο. Πηζηνπνηεηηθά αλάιπζεο. πζηήκαηα απειεπζέξσζεο πξνο ηελ Παξαγσγή.
Τιηθά ζπζθεπαζίαο. (παξαιαβή-έιεγρνο-απνδέζκεπζε). Πξνηππνπνίεζε δεηγκάησλ θαη κέζνδνη ειέγρνπ.
Τγηεηλή. Βαζηθνί θαλφλεο ηήξεζεο ηεο πγηεηλήο. Καηάιιειε ελδπκαζία ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο-ζπζθεπαζίαο.
Καλφλεο ηήξεζεο πξνζσπηθήο θαη νκαδηθήο θαζαξηφηεηαο. Καλφλεο απνθπγήο κηθξνβηνινγηθήο (νξαηήο θαη κε
νξαηήο) κφιπλζεο.
Δμνπιηζκφο. Απαξαίηεηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαδαληψλ παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο. (mixerνκνγελνπνηεηέο, κεραλέο πιήξσζεο-ζπζθεπαζίαο θηαιηδίσλ, βαδψλ, εηηθεηηέδεο, θαξηνλέηεο κεραλέο πιήξσζεο
ζσιελαξίσλ θά).
Σειηθά Πξντφληα. Μέζνδνη Παξαγσγήο-Πιήξσζεο-Σειηθήο πζθεπαζίαο. Έιεγρνο-Απνδέζκεπζε ηειηθψλ
πξντφλησλ. Σξφπνη ηρλειαζηκφηεηαο Batch No (Αξηζκφο Παξηίδαο) ησλ πξντφλησλ. Μέζνδνη θαηαγξαθήο θαη
ηήξεζεο αξρείσλ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ αλάιπζεο.
Απνζήθεπζε-Γηαλνκή. Καλφλεο θαιήο απνζήθεπζεο-δηαλνκήο. Σήξεζε ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο (FIFO) «First in
First out» ησλ α΄πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, εκηεηνίκσλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ. πζηήκαηα Πξνγξακκαηηζκνχ
(ΔRP) ησλ πιηθψλ.
Γηαρείξηζε Με πκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ. Παξάπνλα. Αλαθιήζεηο. Απην-επηζεσξήζεηο. Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Έιεγρνο αιιαγψλ «Change control»
ηαηηζηηθή Αλαζθφπεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο Παξαγσγήο
Καιιπληηθψλ (θχξεο, δηαδηθαζίεο, παξάπνλα, ππεξεζίεο, έιεγρνη, απνδφζεηο, θ.ι.π.)

κοπός ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο έξεπλαο, αλάπηπμεο, ζρεδηαζκνχ θαη
παξαγσγήο ησλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ θαιιπληηθψλ.
ηότος ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δηδαρζνχλ νη θνηηεηέο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηα θπζηθά θαη βηνινγηθά (νξγαληθά)
θαιιπληηθά, ηα θξηηήξηα επηινγήο ζπζηαηηθψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ηα δηεζλή θαη εζληθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, ηηο
πξνυπνζέζεηο επηζήκαλζεο, ηηο πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα θξηηήξηα ειέγρνπ, παξαγσγήο απνζήθεπζεο θαη
επηζεσξήζεσλ.
Μαθηζιακά αποηελέζμαηα :
Μεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ:


Φπζηθά θαη Βηνινγηθά Καιιπληηθά
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Σηο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ησλ θπζηθψλ ή βηνινγηθψλ θαιιπληηθψλ θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
«ζπκβαηηθψλ» θαιιπληηθψλ.
 Σα θξηηήξηα επηινγήο θαη ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ θπζηθψλ θαη νξγαληθψλ (βηνινγηθψλ) ζπζηαηηθψλ, πνπ
πεξηέρνληαη ζηελ ηειηθή ζχλζεζε.
 Σα επηηξεπφκελα ζπζηαηηθά θαη ηηο απαγνξεπκέλεο ρεκηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πξψησλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
θαη παξαγσγήο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ.
 Σνπο βαζηθνχο ηζρπξηζκνχο «claims» πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη απηά πνπ ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνληαη γηα λα
θέξνπλ ηε ζήκαλζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπο απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο.
 Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ηνπο θαλφλεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
 Σηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηζεψξεζεο θαη
ειέγρνπ απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο.
 Σηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα δηάθνξα θξηηήξηα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πηζηνπνίεζεο Φπζηθψλ – Οξγαληθψλ (βηνινγηθψλ)
θαιιπληηθψλ.
Θεσξεηηθφ Mέξνο Mαζήκαηνο

Οξηζκφο-θαηεγνξίεο θαιιπληηθψλ: πλζεηηθά, Φπζηθά, Οξγαληθά (βηνινγηθά) θαιιπληηθά.
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Δπηδεκηνινγία Λνηκσδψλ
Ννζεκάησλ

Ηαηξηθα Δξγαζηεξηα /Βηνταηξηθεο
Δπηζηεκεο

Μνξηαθή Βηνινγία
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Καλφλεο θαη αξρέο δηαθφξσλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ πηζηνπνίεζεο θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ
(ΓΖΟ, COSMOS, ICEA, SOIL, BDIΖ,
COCERT, USDΑ).
Πξνέιεπζε, επεμεξγαζία θαη θξηηήξηα επηινγήο επηηξεπφκελσλ θαη κε ζπζηαηηθψλ. Νεξφ, κέηαιια, θπζηθά
επεμεξγαζκέλα αγξν-ζπζηαηηθά, ρεκηθά επεμεξγαζκέλα αγξν-ζπζηαηηθά, άιια ζπζηαηηθά. Απαγνξεπκέλεο ρεκηθέο
δηαδηθαζίεο (αινγφλεζε, απνηεξπελίσζε εθηφο απφ αηκφ, ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, ζνπιθφλσζε, αιθνμπιίσζε).
χλζεζε ηειηθνχ πξντφληνο. Κξηηήξηα επηινγήο θαη θαλφλεο ππνινγηζκνχ θπζηθνχ θαη νξγαληθνχ πεξηερφκελνπ ζηελ
ηειηθή ζχλζεζε.
Δηδηθέο ζπλζήθεο-θξηηήξηα γηα ηελ παξαγσγή, ζπζθεπαζία θαη απνζήθεπζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ θπζηθψλ ή
νξγαληθψλ (βηνινγηθψλ) θαιιπληηθψλ.
Πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα θαη δηαρείξηζε ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ .
Δπηζήκαλζε «labelling» θαη επηθνηλσλία. Καλφλεο ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ
θαη ηα πξφηππα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηα πξντφληα κε πηζηνπνίεζε σο θπζηθά θαη νξγαληθά (βηνινγηθά).
Δπηζεσξήζεηο, πηζηνπνίεζε θαη έιεγρνο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ θαη αξρψλ πνπ πξέπεη ζπλερψο λα πιεξνχλ γηα λα
ζπλερίδνπλ λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε σο θπζηθά ή νξγαληθά πξντφληα ή ζπζηαηηθά.
Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ θπζηθψλ-βηνινγηθψλ θαιιπληηθψλ. Μεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο θαη
ελδερφκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, ιφγσ ηνπ πςεινχ πεξηερνκέλνπ ζε πνζνζηφ θπζηθήο πξνέιεπζεο ζπζηαηηθψλ
(θπζηθψλ ειαίσλ, αηζέξησλ ειαίσλ θά.). χγθξηζε απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηα ζπκβαηηθά «θιαζζηθά» θαιιπληηθά.

ηφρνη θαη αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα
γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ: • Σηο βαζηθέο έλλνηεο θαη εξγαιεία ηελ κνξηαθήο επηδεκηνινγίαο. • Να εθαξκφδνπλ κεζφδνπο
κνξηαθήο επηδεκηνινγίαο ζηε δηεξεχλεζε επηδεκηψλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη νη εθαξκνγή ηνπο ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο
(πνιηηηθέο πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο). • Σα ζχγρξνλα εξγαιεία θαη πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνπλ νη κέζνδνη κνξηαθήο
επηδεκηνινγίαο. • Πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά θείκελα, βηβιία αλαθνξάο θαη κηα ζεηξά απφ άιινπο πφξνπο γηα πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπλερνχο αλεμάξηεηεο κάζεζεο. Σε δηεμαγσγή κηαο ζεηξάο αλαιχζεσλ κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ
θαη πξνγξακκάησλ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε κειέηεο κνξηαθήο επηδεκηνινγίαο, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ
επηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ. θνπφο Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη εηζαγσγή ζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο κνξηαθήο επηδεκηνινγίαο
θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηε επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη ησλ επηδεκηψλ πνπ απηά πξνθαινχλ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:
Θεσξία 1. Δηζαγσγή ζηε κνξηαθή επηδεκηνινγία: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο θαη εθαξκνγέο ηεο κνξηαθήο επηδεκηνινγίαο ζηε
επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη ησλ επηδεκηψλ ηνπο. 2. Βαζηθέο αξρέο κνξηαθήο Δπηδεκηνινγίαο.
Μνξηαθή εμέιημε θαη θπινγελεηηθή αλάιπζε. Δίδε αξρείσλ 3. ηνίρηζε Αιιεινπρηψλ Βηνινγηθψλ Μαθξνκνξίσλ θαη
Αιγφξηζκνη ηνίρηζεο. 4. Μνληέια λνπθιενηηδηθήο αληηθαηάζηαζεο 5. Μέζνδνη Φπινγελεηηθήο Αλάιπζεο: Μεζφδνη απφζηαζεο
(distance methods) θαη κέγηζηεο θεηδσιφηεηαο (parsimony) 6. Μέζνδνο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (maximum likelihood) 7.
Δηζαγσγή Μπευδηαλή ζπκπεξαζκαηνινγία ζηε θπινγελεηηθή αλάιπζε 8. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ Μνξηαθνχ Ρνινγηνχ ζηε
Φπινγελεηηθή Αλάιπζε 9. Φπινδπλακηθή θαη Φπινγεσγξαθία 10. Φπινγελεηηθή Αλάιπζε θαη Γελεηηθφο αλαζπλδπαζκφο 11.
Δθαξκνγέο ηεο κνξηαθήο επηδεκηνινγίαο. Δπηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη κειέηε επηδεκηψλ.
ηφρνη θαη αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα
γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ: • Σε δνκή, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ λνπθιετθψλ νμέλσ (DNA θαη RNA). • Σελ
ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη • Σελ έλλνηα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο
θισλνπνίεζεο. • Σελ πβξηδνπνίεζε ησλ λνπθιεηληθψλ νμέσλ θαη ηηο ηερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο πνπ απηή ρξεζηκνπνηείηαη. •
Σεο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξσηνδηάηαμεο DNA. • ΣελαΑιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR) θαη εθαξκνγέο ηεο. •
Σελ αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real time PCR) θαη εθαξκνγέο ηε • Σνπο κεραληζκνχο ξνήο ηεο
γελεηηθήο πιεξνθνξίαο. Αληηγξαθή ηνπ DNA – Μεηαγξαθή – Πξσηετλνζχλζεζε. • ηνηρεία ηεο έθθξαζεο γνληδίσλ, ηνπο
κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο έθθξαζεο θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε ηεο. • ηνηρεία γηα ηα
δηαγνληδηαθά δψα θαη ηε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε. • ηνηρεία βηνπιεξνθνξηθήο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηε κνξηαθή βηνινγία. • Πψο
λα ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά θείκελα, βηβιία αλαθνξάο θαη κηα ζεηξά απφ άιινπο πφξνπο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο γλψζεο κέζσ
ηεο ζπλερνχο αλεμάξηεηεο κάζεζεο. • Σε δηεμαγσγή κηαο ζεηξάο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλάπηπμε
πξαθηηθψλ επηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ
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θνπφο Ζ χιε ηνπ ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηνρεχεη ζηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο,
αξρέο θαη κεζφδνπο ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εξγαζηήξηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζε εξεπλεηηθά
πξσηφθνιια. Οη δηαιέμεηο θαη νη πξαθηηθέο ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο
γλψζεο θαη ηεο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζα παξέρεηαη κε δνθηκέο πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη αλαηξνθνδφηεζε ζε
εξγαζηήξηα. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ζε επφκελα εμάκελα ηα εηδηθά
καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα, θαζψο θαη ην λα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ ηφζν ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο φζν θαη
ην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ππφβαζξν ησλ βαζηθψλ κεζφδσλ κνξηαθήο βηνινγίαο. Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο κεηά ην ηέινο ηνπ
καζήκαηνο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη θαιή ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή γλψζε ησλ ζχγρξνλσλ κνξηαθψλ κεζφδσλ.

Ηαηξηθα Δξγαζηεξηα /
Υεκεηα

Ηαηξηθα Δξγαζηεξηα /
Γεκνζηα Τγεηα

23

Δηδηθά Κεθάιαηα
Κιηληθήο Υεκείαο

Τγηεηλή θαη Δπηδεκηνινγία –
Γεκφζηα Τγεία

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 1. Ζ ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηε δηάγλσζε λνζεκάησλ ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ. Οη
εμεηάζεηο ηνπ βηνρεκηθνχ εξγαζηεξίνπ πνπ αθνξνχλ παηδηαηξηθά λνζήκαηα φπσο ν ζπγγελήο ππνζπξενεηδήο, ε
ππεξρνιεζηεξηλαηκία, ν δηαβήηεο θ.α. 2. Ο βηνρεκηθφο έιεγρνο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο. Πνηεο εμεηάζεηο θιαζηθήο θιηληθήο
ρεκείαο, νξκνλψλ θ.α. γίλνληαη γηα ηελ δηάγλσζε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο. 3. Ο βηνρεκηθφο
έιεγρνο ηεο παηδηθήο νζηενπφξσζεο. Πνηεο εξγαζηεξηαθέο θαη απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο γίλνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο παηδηθήο
νζηενπφξσζεο. 4. Ζ ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηε δηάγλσζε ζπάλησλ ιπζνζσκηθψλ λνζεκάησλ. Οη αλαιχζεηο θιηληθήο
ρεκείαο ή άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηάγλσζε θαη ηνλ έιεγρν ζπάλησλ ιπζνζσκηθψλ λνζεκάησλ φπσο είλαη
νη λφζνη Gaucher, Pompe, MPS, Fabry. 5. Ζ ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηε δηάγλσζε ζπαλίσλ γελεηηθψλ θπινζχλδεησλ θαη
απηνζσκηθψλ παζήζεσλ π.ρ. θπζηηθή ίλσζε, ζαιαζζαηκίαο, ζχλδξνκν ηνπ επζξαχζηνπ Υ, . 6. Ζ ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο
ζηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Οξκνληθφο θαη βηνρεκηθφο έιεγρνο ησλ γνλάδσλ. 7. Ζ ζπκβνιή ηεο θιηληθήο
ρεκείαο ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπκνζχλεο. Οξκνληθφο θαη βηνρεκηθφο έιεγρνο γηα ηελ πξφιεςε γελεηηθψλ παζήζεσλ θαη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηεο κεηέξαο, 45,Υ/46,ΥΤ γνλαδηθή δπζγελεζία, ζχλδξνκν Turner, ζχλδξνκν Batten. 8. Ζ ζπκβνιή
ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηνλ έιεγρν ηνπ γεξηαηξηθνχ πιεζπζκνχ. Πνηεο βηνρεκηθέο θαη νξκνλνινγηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα θάλνπλ
ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη θάζε πφηε. 9. Ζ βηνρεκεία ηεο δηαηξνθήο. Ζ πξφζιεςε πδαηαλζξάθσλ, ιηπψλ θαη βηηακηλψλ θαη ν
βηνρεκηθφο έιεγρνο απηψλ. Ζ κεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ν βηνρεκηθφο έιεγρνο ηεο επεξγεηηθήο ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηνλ
νξγαληζκφ. 10. Ζ ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ςπρηαηξηθψλ θαη λεπξνινγηθψλ λφζσλ. Πνηεο
βηνρεκηθέο, νξκνλνινγηθέο θαη αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο γίλνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ςπρηαηξηθψλ θαη λεπξνινγηθψλ
λφζσλ. 11. Ζ ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηελ πξφιεςε ησλ επηδξάζεσλ λαξθσηηθψλ θαη άιισλ ηνμηθψλ παξαγφλησλ. Πνηεο
αλαιχζεηο γίλνληαη ζην θιηληθφ εξγαζηήξην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδξάζεσλ απφ ηελ επίδξαζε λαξθσηηθψλ,
θαπλίζκαηνο, αιθνφι. 12. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαξκάθσλ ζην θιηληθφ εξγαζηήξην. Πνηψλ θαξκάθσλ κεηξψληαη ηα επίπεδα
ζην θιηληθφ εξγαζηήξην θαη κε πνηα κεζνδνινγία. 13. Ζ βηνρεκεία ηεο άζθεζεο. Πνηεο αλαιχζεηο θιηληθήο ρεκείαο γίλνληαη γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο θαη ηελ απφδνζεο αζινχκελσλ εξαζηηερλψλ θαη επαγγεικαηηψλ.
Ηζηνξηθή αλαζθφπηζε. θνπνί, κέζνδνη θαη ρξήζεηο ηεο Δπηδεκηνινγίαο θαη ηεο Τγηεηλήο. Σν ζχγρξνλν πξίζκα ησλ
Δπηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Μειέηε επηδεκηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πξννπηηθέο θαη αλαδξνκηθέο έξεπλεο. Δπηδεκηνινγηθή
ζεψξεζε ησλ πξνιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Κιηληθή Δπηδεκηνινγία θαη επηδεκηνινγία ηεο Δξγαζίαο. 1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο
Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο. Οξηζκνί Τγεία, Νφζνο. Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε. θνπνί θαη ρξήζεηο, Αηηηνινγία θαη ηαμηλφκεζε
ζηελ Δπηδεκηνινγία. Πεγέο ησλ ζηνηρείσλ (απνγξαθέο, θπζηθή θίλεζε πιεζπζκνχ, ζηαηηζηηθέο λνζεξφηεηαο, δήισζε λφζσλ,
ζηαηηζηηθέο ζλεζηκφηεηαο, ζηαηηζηηθέο λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, αξρεία λνζεκάησλ). 2. Γείθηεο λνζεξφηεηαο-δείθηεο
ζλεζηκφηεηαο. Πεξηγξαθηθή Δπηδεκηνινγία. Υαξαθηεξηζηηθά πξνζψπσλ, ηφπνπ, ρξφλνπ. Πξννπηηθέο έξεπλεο. Αλαδξνκηθέο
έξεπλεο. 3. Κιηληθή Δπηδεκηνινγία. Πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο. Αμηνιφγεζε ησλ Θεξαπεπηηθψλ κέηξσλ. Δπηδεκηνινγηθέο
κέζνδνη θαη Τπεξεζίεο Τγείαο. Δπηδεκηνινγηθή ζεψξεζε ησλ πξνιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. 4. Δπηδεκηνινγία ησλ
Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Τπεξεζίεο πξνάζπηζεο ηεο πγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο. 5. Δπνπηεία ησλ
Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Γηεξεχλεζε ησλ Δλδεκηθψλ θαη Δπηδεκηθψλ Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Δθαξκνγέο ηεο
Δπηδεκηνινγίαο ζηα Ννζνθνκεία ηεο Κνηλφηεηαο. 6. Πξνιεπηηθά Μέηξα Απνκφλσζεο Αζζελψλ. Πνιπαλζεθηηθνί παζνγφλνη
κηθξννξγαληζκνί κέηξα ειέγρνπ. 7. Σν Άςπρν Πεξηβάιινλ. Τιηθνηερληθή ππνδνκή 8. Πξφιεςε ησλ Σξνθηθψλ Γειεηεξηάζεσλ
ζηα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα. 9. Λνηκψμεηο πνπ κεηαδίδνληαη κέζα ζην Κιηληθφ Δξγαζηήξην. Λνηκψμεηο πνπ νθείινληαη ζηελ
Δλδαγγεηαθή Έγρπζε Τγξψλ. Λνηκψμεηο ζρεηηδφκελεο κε επεκβαηηθνχο ρεηξηζκνχο. 10. Δπίπησζε θαη Υαξαθηεξηζηηθά ησλ
Δλδεκηθψλ θαη Δπηδεκηθψλ Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 11. Δπηδεκηνινγία ινηκσδψλ λνζεκάησλ 12. Τγηεηλή ηεο Δξγαζίαο
13. Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 14. Δπηδεκηνινγία ηεο Δξγαζίαο
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Σν κάζεκα πξνζθέξεη κηα εκπεξηζηαησκέλε αλαζθφπεζε ηεο επηζηήκεο ηεο λεπξνινγίαο& ςπρηαηξηθήο (θαηάηαμε
λεπξνινγηθψλ& ςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ, αηηηνπαζνγέλεηα, θιηληθή εηθφλα, βαζηθέο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη, βαζηθέο ζεξαπεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο, πξφγλσζε θαη πνξεία ηεο λεπξνινγηθήο & ςπρηθήο λφζνπ).

Γημόζιας και Κοινοηικής
Τγείας

Φπρηαηξηθε

Νεπξνινγηα - Φπρηαηξηθε

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα είλαη ηθαλφο/ε λα:

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην ξφιν ηνπ σο επαγγεικαηίαο πγείαο ζηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα

αλαγλσξίδεη ηα πξψηκα ζπκπηψκαηα ζηε δηαδηθαζία εθδήισζεο ηεο λεπξνινγηθήο &ςπρηθήο λφζνπ

γλσξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο λεπξνινγηθήο & ςπρηθήο λφζνπ ψζηε λα είλαη ζε
ζέζε λα πξνθέξεη ππεξεζίεο πξφιεςεο

ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο λεπξνινγηθήο & ςπρηθήο λφζνπ, κέζσ θαηάιιεισλ παξαπνκπψλ θαη
δηαζχλδεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη άιισλ θνξέσλ

ζπκκεηέρεη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ πεξηβάιινληνο (νηθνγελεηαθνχ θαη επξχηεξνπ θνηλσληθνχ) ηνπ αηφκνπ κε λεπξνινγηθή &
ςπρηθή λφζν

ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ κε λεπξνινγηθή & ςπρηθή λφζν θαη λα πξνάγεη ηελ ςπρηθή
πγεία ηεο θνηλφηεηαο
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Δπηζηεκψλ Τγείαο

Νεπξνινγηα


















Γεληθέο αξρέο Αλαηνκίαο Νεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Δγθέθαινο, Νσηηαίνο Μπειφο, Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα)
Γεληθέο αξρέο Φπζηνινγίαο-Παζνθπζηνινγηαο Νεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
Κηλεηηθφηεηα: Κέληξα-νδνί-ζπλδέζεηο-Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Ππξακηδηθφ ζχζηεκα, εμσππξακηδηθφ ζχζηεκα)
Αηζζεηηθφηεηα: Κέληξα-νδνί-ζπλδέζεηο-Δίδε αηζζεηηθφηεηαο (επηπνιήο, ελ ησ βάζεη)
Γεληθή ζπκπησκαηνινγία ζε βιάβεο αλά επίπεδν λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
Γηαηαξαρέο ζπκβνιηθψλ θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
Αλαηνκν- θιηληθέο ζπζρεηίζεηο
Παζνθπζηνινγηθν-θιηληθέο ζπζρεηίζεηο.
Δηδηθή Ννζνινγία: Δπηδεκηνινγία, Αηηηνπαζνγέλεηα, Κιηληθή Δηθφλα, Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
λεπξνινγηθψλ λνζεκάησλ.
Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά Δπεηζφδηα
Απνκπειηλσηηθέο Νφζνη
Δθθπιηζηηθά Ννζήκαηα (λ. Alzheimer, λ. Parkinson, Νφζνο Κηλεηηθνχ Νεπξψλα, Υνξεία Huntington, Παξεγθεθαιηδηθέο
αηαμίεο)
Παζήζεηο Πεξηθεξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (πξνβνιή πεξηθεξηθψλ λεχξσλ, πιεγκάησλ, γαγγιηνλνπάζεηεο, ξηδίηηδεο)
Μπνπάζεηεο
Παζήζεηο λεπξνκπτθήο ζχλαςεο
Όγθνη λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
Λνηκψμεηο Νεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
Σνμηθέο παζήζεηο Νεπξηθνχ πζηήκαηνο
Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο
Καθψζεηο λσηηαίνπ κπεινχ
Παζήζεηο Απηνλφκνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο
Δπηιεςία
Ίιηγγνο
Κεθαιαιγία
πζηεκαηηθέο θαη Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο
Παηδνλεπξνινγία -Νεπξνινγηθή εμέηαζε λενγλνχ
πγγελείο αλσκαιίεο
Βαζηθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζηε Νεπξνινγία: ελδείμεηο, πεξηνξηζκνί θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ
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Μαηεπηηθήο θαη Νενγληθήο
Φξνληίδαο

Νενγλνινγία

Απεηθνληζηηθέο κέζνδνη (Αμνληθέο ηνκνγξαθίεο, Μαγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο, αγγεηνγξαθίεο)
Λεηηνπξγηθέο απεηθνληζηηθέο κέζνδνη (fMRI, SPECT, PET)
Νεπξνθπζηνινγηθέο εμεηάζεηο (ειεθηξνλεπξνγξάθεκα, ειεθηξνκπνγξάθεκα, ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα, πξνθιεηά
δπλακηθά, δηαθξαληαθφο καγλεηηθφο εξεζηζκφο.
Τπεξερνγξαθηθή κειέηε εγθεθαιηθψλ αγγείσλ
Οζθπνλσηηαία παξαθέληεζε-εμέηαζε εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ
Νεπξναλνζνινγία
Νεπξνγελεηηθή

Δηζαγσγή ζηελ πγεία θαη ςπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη εθήβσλ
πζηήκαηα ηαμηλφκεζεο δηαηαξαρψλ παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο.
Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη ηαμηλνκεηηθά ζπζηήκαηα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ παηδηψλ θαη εθήβσλ
Γηαηαξαρέο βξεθηθήο, παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο: Γηαηαξαρέο Άγρνπο Απνρσξηζκνχ, Ννεηηθή Τζηέξεζε, Μαζεζηαθέο
δπζθνιίεο, Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ), Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ),
Δλαληησκαηηθή-Πξνθιεηηθή Γηαηαξαρή, Γηαηαξαρή πκπεξηθνξάο, Γηαηαξαρή Απέθθξηζεο, Γηαηαξαρέο Γηάζεζεο,
Γηαηαξαρέο Γηαηξνθήο, Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο, Καηάρξεζε νπζηψλ, ρηδνθξέλεηα. Μέζνδνη ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο.
χγρξνλεο παξεκβάζεηο ζε παηδηά θαη εθήβνπο.
Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαη ν ξφινο ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο παηδηψλ θαη εθήβσλ.

1. Οξηζκνί ζηε Νενγλνινγία. Φπζηνινγηθφ λενγέλλεην. Φπζηθή εμέηαζε. Βαζκνιφγεζε θαηά APGAR.
2. Σν πξφσξν λενγέλλεην. Σν λενγέλλεην πςεινχ θηλδχλνπ. Σν λενγέλλεην κε ελδνκήηξηα θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε.
Διιηπνβαξέο λενγλφ. Νενγλφ δηαβεηηθήο κεηέξαο. Νενγλφ εμαξηεκέλεο κεηέξαο.
3. Αλάλεςε λενγέλλεηνπ. Δμνπιηζκφο – Σερληθή. ηαζεξνπνίεζε ηεο αλαπλνήο. Αζθπμία κεηά ηνλ ηνθεηφ. Άπλνηα.
Ομπγνλνζεξαπεία. Αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε. Γηαζσιήλσζε.
4. Νεπξνινγηθή εθηίκεζε. Νεπξνκπτθή σξηκφηεηα.
5. Σξαχκαηα θαηά ηνλ ηνθεηφ. Μαηεπηηθέο θαθψζεηο.
6. Νενγλφ κε ζπγγελείο αλσκαιίεο.
7. Θεξκνξχζκηζε ηνπ λενγλνχ. Πεγέο ζεξκηθνχ ζηξεο. Παξαθνινχζεζε θαη δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
8. Πξνβιήκαηα νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο. Μεηαβνιηθή Ομέσζε. Αλαπλεπζηηθή Ομέσζε. Γηαγλσζηηθή/ζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε.
9. Ηζνδχγην πγξψλ θαη ειεθηξνιπηψλ. Γηφξζσζε δηαηαξαρψλ. Παξεληεξηθή ρνξήγεζε πγξψλ: Δλδείμεηο – Οδφο ρνξήγεζεο –
Οδεγίεο γηα ηα δηαιχκαηα - Δπηπινθέο.
10. Νενγληθέο Λνηκψμεηο. πγγελείο ινηκψμεηο.
11. Νενγληθφο ίθηεξνο. Αίηηα – Αληηκεηψπηζε.
12. Γηαηξνθή λενγλνχ: αλάγθεο πξφσξνπ. Σξνπνπνηεκέλν γάια. Δηδηθφ γάια.
13. Παζήζεηο λενγλψλ:
 Αλαπλεπζηηθνχ, θπθινθνξηθνχ
 Πεπηηθνχ, νπξνπνηεηηθνχ
 Νεπξνκπτθνχ ζπζηήκαηνο
 Οξζνπεδηθά
 Δλδνθξηλνινγηθά
 Γεξκαηνινγηθά πξνβιήκαηα λενγλψλ
 χκθπηεο δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ
 Νεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο: Δλδνθξάληα αηκνξξαγία. Τπνμαηκηθή Ηζραηκηθή Δγθεθαινπάζεηα. Πεξηθνηιηαθή
Λεπθνκαιαθία. Τδξνθεθαιία. Νενγληθνί ζπαζκνί.
 Νενγληθφο έιεγρνο (screening) γηα γελεηηθέο θαη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο.
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Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Οίλνπ,
Εχζνπ θαη Πνηψλ

Γεληθή Μηθξνβηνινγία

Πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία
Κσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ
Δηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο
Δπηβεβαίσζε θαη θαζαξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ
πιινγή δεδνκέλσλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα
Αλαιπηηθή θάζε
Γεληθά –νξηζκνί
Σαμηλφκεζε κεηαβιεηψλ
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή
Πίλαθεο
Γηαγξάκκαηα
Αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο
Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή
Καλνληθή θαηαλνκή
Ζ έλλνηα ηνπ πηζαλνχ ζθάικαηνο
Βαζκνί ειεπζεξίαο
Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή
Έιεγρνο ππνζέζεσλ
Σχπνη ζθαικάησλ
Δπηινγή ζηαηηζηηθήο δνθηκαζίαο
χγθξηζε δχν αλεμάξηεησλ νκάδσλ σο ηεο ηε κέζε ηηκή κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο- Δθαξκνγή T-test
Δπηινγή ζηαηηζηηθήο δνθηκαζίαο
χγθξηζε ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ νκάδσλ σο ηεο ηε κέζε ηηκή κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο- Δθαξκνγή ηεο
δνθηκαζίαο ANOVA
 ρέζε κεηαμχ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ
8. Δπηινγή ζηαηηζηηθήο δνθηκαζίαο
 χγθξηζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ σο ηεο κηα πνηνηηθή κεηαβιεηή. Δθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο Chi square (X2)
9. Αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ
 Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ
10. Γεκνζηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ
 Κξηηηθή πνζνηηθήο έξεπλαο
 Κξηηηθή πνηνηηθήο έξεπλαο
11. Δθαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ θιηληθή πξαθηηθή
 Παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ ζηελ θιηληθή πξαθηηθή
12. Δηζαγσγή ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS
 Κσδηθνπνίεζε θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS
 Κσδηθνπνίεζε κεηαβιεηψλ
13. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS
 Πίλαθεο ζπρλνηήησλ, δηαγξάκκαηα, γξαθήκαηα
14. Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS
 Δπηινγή θαη εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ δνθηκαζηψλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS
1.




2.


3.



4.



5.


6.

7.


θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηνλ θνηηεηή κε ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
κηθξννξγαληζκψλ, κε έκθαζε ζηηο δχκεο θαη ηα βαθηήξηα πνπ απαληνχλ ζην ακπειννηληθφ ζχζηεκα.
Σν κάζεκα απνζθνπεί́ ζην λα γλσξίζεη ζηνπο θνηηεηέο ηνλ θφζκν ησλ κηθξννξγαληζκψλ: ηελ ηαμηλφκεζε, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ην
κηθξνβηαθφ θχηηαξν (πξνθαξπσηηθφ θαη επθαξπσηηθφ), ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο βηνρεκείαο θαη ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπο, ηε
κηθξνβηαθή αχμεζε θαη ηηο αξρέο ηεο κηθξνβηαθήο κνξηαθήο βηνινγίαο θαη γελεηηθήο, θαζψο θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ ηδηαίηεξε
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ζεκαζία ηνπο ζε έλα πιήζνο βηνηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ (δπκψκελα πνηά, ηξφθηκα, νηλνπνίεζε, επεμεξγαζία απνβιήησλ).
ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε ηηο βαζηθέο κηθξνβηνινγηθέο
ηερληθέο, φπσο ε απνκφλσζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ, ε παξαηήξεζε/αμηνιφγεζε ησλ κνξθνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνηθηψλ θαη ε κηθξνζθνπηθή ηνπο παξαηήξεζε.
Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηνλ ρψξν ησλ « Με αιθννινχρσλ πνηψλ».
Μεηά ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο ζα γλσξίδνπλ ηα πνηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ηελ
θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή θαη ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία, θαη ηηο βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο απηήο.
Δπίζεο, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ.
Σέινο, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο, είλαη λα απνρηήζνπλ νη θνηηεηέο κία νινθιεξσκέλε πξψηε εηθφλα γηα ηελ αγνξά ησλ κε
αιθννινχρσλ πνηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν.

