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ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:



Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Αναλυτικισ Χθμείασ και ειδικότερα αρχζσ που
αφοροφν τθν παραςκευι και τισ ιδιότθτεσ διαλυμάτων
Να επιλφουν προβλιματα που ςχετίηονται με τισ ανωτζρω αρχζσ.

Γνώςεισ
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν κακωσ και εφαρμογϊν που
ςχετίηονται με οξεοβαςικζσ και οξειδοαναγωγικζσ αντιδράςεισ, διαλφματα και ςυγκεντρϊςεισ
διαλυμάτων, ενεργότθτα, ιςοςτακμίςεισ φορτίου και μάηασ, ταχφτθτα αντίδραςθσ, χθμικι
ιςορροπία, ιςορροπία κατανομισ, ιςορροπίεσ αςκενϊν οξζων και βάςεων, διάςταςθ Θ2O, pH,
ρυκμιςτικά διαλφματα, ετερογενισ χθμικι ιςορροπία και γινόμενο διαλυτότθτασ, ιςορροπίεσ
ςφμπλοκων ιόντων και οξειδοαναγωγικϊν ςυςτθμάτων (γαλβανικζσ κυψζλεσ, δυναμικά
θλεκτροδίων, ενδεικτικά θλεκτρόδια).
Δεξιότητεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ και αποτίμθςθ προλθμάτων αναλυτικισ χθμείασ



Χριςθ τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου ι ςυνδυαςμοφ μεκόδων για τθν επίλυςθ ςφνκετων
προβλθμάτων Αναλυτικισ Χθμείασ.



Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ πειραματικϊν δεδομζνων.

Ικανότητεσ


Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων Αναλυτικισ Χθμείασ.



Ικανότθτα να ερμθνεφει τα πειραματικά δεδομζνα από μια ι περιςςότερεσ τεχνικζσ και να
προςδιορίηει τθ ςφςταςθ υδατικϊν διαλυμάτων.



Ικανότθτα να αναλφει τα πειραματικά δεδομζνα και να υπολογίηει από αυτά ιδιότθτεσ μορίων,
ςυμπλόκων και διαλυμάτων και μεταβολζσ αυτϊν.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ φοιτθτζσ ςε κζματα Αναλυτικισ Χθμείασ.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ μεκόδουσ και ςχετικι
μεκοδολογία για τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
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και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ
οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων Αναλυτικισ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΤΛΗ ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΟΤ
Μζκοδοι χθμικισ ανάλυςθσ. Χθμικόσ δεςμόσ. Θλεκτραρνθτικότθτα. Ρερί διαλυμάτων. Το φδωρ ωσ
διαλφτθσ. Υδατικά διαλφματα θλεκτρολυτϊν. Θεωρία θλεκτρολυτικισ διάςταςθσ. Θεωρία διιοντικϊν
ζλξεων. Κανόνεσ για τθν αναγραφι των χθμικϊν εξιςϊςεων. Μζκοδοι ςυμπλιρωςθσ εξιςϊςεων
οξειδοαναγωγικϊν αντιδράςεων. Ρυροχθμικζσ αντιδράςεισ. Τρόποι ζκφραςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ
των διαλυμάτων. Αρχι τθσ θλεκτρικισ ουδετερότθτασ. Αρχι τθσ ιςοςτάκμιςθσ μάηασ. Ρρωτονιακι
ςυνκικθ. Ταχφτθτα αντίδραςθσ. Θεωρία των ςυγκροφςεων, Θεωρία του ενεργοποιθμζνου
ςυμπλόκου. Νόμοσ δράςθσ των μαηϊν. Χθμικι ιςορροπία. Νόμοσ χθμικισ ιςορροπίασ. Αρχι του Le
Chatelieur. Ιςορροπίεσ κατανομισ και νόμοσ κατανομισ. Ιοντιςμόσ αςκενϊν οξζων και βάςεων.
Στακερά ιοντιςμοφ. Βακμόσ ιοντιςμοφ. Νόμοσ αραίωςθσ Ostwald. Ιςορροπίεσ αςκενϊν οξζων και
αςκενϊν βάςεων. Διαγράμματα κατανομισ. Επίδραςθ κοινοφ ιόντοσ. Επίδραςθ μθ κοινοφ ιόντοσ.
Ιοντιςμόσ φδατοσ, γινόμενο ιόντων φδατοσ. υκμιςτικά διαλφματα. Υδρόλυςθ. Ετερογενείσ
ιςορροπίεσ. Αρχι γινομζνου διαλυτότθτασ, ςτακερά γινομζνου διαλυτότθτασ. Σχθματιςμόσ και
διαλυτοποίθςθ ιηθμάτων. Ομογενισ κακίηθςθ. Μόλυνςθ των ιηθμάτων και μείωςθ αυτισ. Κολλοειδι
διαλφματα. Κλαςματικι κακίηθςθ. Ιςορροπίεσ που περιλαμβάνουν ςφμπλοκα ιόντα. Στακερά
ςχθματιςμοφ ςυμπλόκου ιόντοσ. Ιςορροπίεσ που περιλαμβάνουν επαμφοτερίηουςεσ ουςίεσ.
Ιςορροπίεσ που περιλαμβάνουν οξειδοαναγωγικά ςυςτιματα. Ραράγοντεσ που επιδροφν ςτο
δυναμικό των θλεκτροδίων. Εξίςωςθ Nernst. Γαλβανικά και θλεκτρολυτικά ςτοιχεία. Στακερά
ιςορροπίασ οξειδοαναγωγικϊν ςυςτθμάτων. Εφαρμογζσ των κανονικϊν δυναμικϊν και τθσ
εξίςωςθσ Nernst. Υπολογιςμόσ ςτακερϊν ιςορροπίασ (Κα, Κb, Ksp, κ.λ.π.)
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ



Από κακζδρασ



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.



Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
75
50

125

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ
ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΘ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ι
ΧΘΜΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΓΑΝΘ
ΡΟΙΟΤΙΚΘ ΘΜΙΜΙΚΟΑΝΑΛΥΣΘ

ΘΕΜΕΛΘΣ

ΗΘΤΘ ΡΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Α. ΒΛΕΙΔΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΘΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΗΜΕΙΩΕΙ)
ΕΛΕΝΘ ΧΑΤΗΘΪΩΑΝΝΟΥ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΘ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α. ΒΛΕΙΔΗ
Ι
(ΗΜΕΙΩΕΙ)
-Συναφή βιβλία:
 D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th ed,
Brooks/Cole Publ., Belmont (CA), 2014, pp. 2-437.
 Αναλυτικι
Χθμεία
e-book,
.
Λιοδάκθσ
(http://www.lib.ntua.gr/gr/el_sources/ebooks/liodakis/index.htm)
 ΠΟΟΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ, Σόμοσ Α, Χανιωτάκθσ Νίκοσ, Φουςκάκθ Μαρία,
Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 2009
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
Journal of Chemical Education
Analytical Chemistry
Analytica Chimica Acta
Talanta
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ011
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
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ΑΝΟΓΑΝΘ ΧΘΜΕΙΑ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ειδικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Δεν υπάρχουν
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=756
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
● Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
●

●

τόχοσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και εμπζδωςθ βαςικϊν αρχϊν τθσ ανόργανθσ
χθμείασ οι οποίεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν ομαλι ςυνζχιςθ τόςο τθσ κεωρθτικισ όςο
και τθσ εργαςτθριακισ εκπαίδευςθσ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:

1. Να αναγνωρίηουν τθν ςυμβολι τθσ ανόργανθσ χθμείασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ χθμείασ και άλλων
ςυναφϊν κλάδων επιςτθμϊν
2. Να μποροφν να υπολογίςουν βαςικά κερμοδυναμικά μεγζκθ, τθν ςτακερά ιςορροπίασ και τθν
ςτακερά ταχφτθτασ χθμικισ αντίδραςθσ από κατάλλθλα δεδομζνα
3. Να γράφουν τθν θλεκτρονιακι απεικόνιςθ οποιουδιποτε ςτοιχείου ι ιόντοσ βάςει των αρχϊν
δόμθςθσ
4. Να μποροφν να προβλζψουν πωσ μεταβάλλονται χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των ςτοιχείων ςτον
περιοδικό πίνακα
5. Να γνωρίηουν τα είδθ χθμικϊν δεςμϊν και πωσ αυτοί ςχθματίηονται
6. Να χρθςιμοποιοφν με ευκολία τθν κεωρία μοριακϊν τροχιακϊν, τθν ςκενοδεςμικι κεωρία και το
πρότυπο ΑΗΘΣΣ και όταν ηθτείται θ πρόβλεψθ γεωμετρίασ, τάξθσ δεςμοφ, υβριδιςμοφ, κ.α απλϊν
ενϊςεων
7. Να γνωρίηουν κάποιοεσ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ (γεωμετρία, τρόποσ ζνταξθσ, χριςεισ κλπ)
επιλεγμζνων ανιόντων
8. Να εξθγοφν τθν διαφορά διαλυτότθτασ μεταξφ ιοντικϊν ενϊςεων, να χρθςιμοποιοφν με ευκολία
τθν ςτακερά Ksp για τθν πρόβλεψθ διαλυτότθτασ, καταβφκιςθσ δυςδιαλφτων αλάτων κλπ
9. Να μποροφν να διακρίνουν μεταξφ ενόσ οξζοσ ι βάςεωσ ςε αντιδράςεισ που τα περιλαμβάνουν
ειδικά ςε μθ υδατικά διαλφματα. Να προβλζπουν τθν όξινθ/βαςικι ιςχφ των παραπάνω
10. Να είναι ςε κζςθ με ευκολία να ιςοςτακμίηουν οξειδοαναγωγικζσ αντιδράςεισ, να προβλζπουν
τθν κατεφκυνςι τουσ, να ςχεδιάηουν γαλβανικά-θλεκτρολυτικά ςτοιχεία, να χρθςιμοποιοφν τθν
ςχζςθ Nerst και να προβλζπουν τθν ςτακερότθτα μιασ δεδομζνθσ οξειδωτικισ κατάςταςθσ
11. Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ χθμείασ ενϊςεων ζνταξθσ ϊςτε με ευκολία (α) να μποροφν να
ςχεδιάηουν, ονομάηουν μια ςφμπλοκθ ζνωςθ και τα ιςομερι τθσ (β) να χρθςιμοποιοφν τισ ςχετικζσ
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κεωρίεσ δεςμοφ για τθν πρόβλεψθ τθσ γεωμετρίασ
κινθτικισ ςτακερότθτασ-αςτάκειασ, κ.α ςυμπλόκων

υβριδιςμοφ,

κερμοδυναμικισ-

Γνώςεισ
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν ατομικι και
μοριακι δομι, περιοδικζσ ιδιότθτεσ ςτοιχείων, χθμικοφσ δεςμοφσ, χθμεία ςε υδατικά και μθ
διαλφματα, οξειδοαναγωγι, χθμεία ςυμπλόκων και μθχανιςμϊν ανόργανων αντιδράςεων (ςε
ειςαγωγικό επίπεδο).

Δεξιότητεσ
Δεξιότθτεσ ςτθν πρόβλεψθ βαςικϊν περιοδικϊν ιδιοτιτων των ςτοιχείων, γεωμετρίασ μικρϊν μορίων,
διαλυτότθτασ και ςυνκθκϊν καταβφκιςθσ αλάτων, κατεφκυνςθσ οξειδοαναγωγικϊν αντιδράςεων,
ςτθν ερμθνεία όλων των τφπων χθμικϊν δεςμϊν, ςτθν πρόβλεψθ του κερμοδυναμικά ςτακερότερου
ηεφγουσ οξζοσ-βάςεωσ κατά Lewis, κινθτικϊν-κερμοδυναμικϊν μεγεκϊν ςε ανόργανεσ αντιδράςεισ.
Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω προςεκτικισ ανάλυςθσ των παρεχόμενων
δεδομζνων.
Ικανότητεσ
Ικανότθτα εφαρμογισ των παρεχόμενων γνϊςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που αφοροφν
τθν Ανόργανθ Χθμεία ςε ειςαγωγικό επίπεδο.
Ικανότθτα να να εκτιμά ςθμαντικζσ περιοδικζσ ιδιότθτεσ των ςτοιχείων, βαςικά κερμοδυναμικάκινθτικά μεγζκθ, γεωμετρία μικρϊν μορίων, διαλυτότθτα ςε υδατικά και μθ διαλφματα, κατεφκυνςθ
οξειδοαναγωγικϊν αντιδράςεων.
Ικανότθτα ερμθνείασ του τφπου δεςμοφ ανοργάνων ενϊςεων, αναγραφισ θλεκτρονιακισ
απεικόνιςθσ ατόμων-ιόντων.
Ικανότθτα να εκτιμά ςωςτά-επιλζγει τα παρεχόμενα δεδομζνα για τθν επίλυςθ ςφνκετων
προβλθμάτων.
Ικανότθτα τόςο ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ όςο και ςτθν αλλθλεπίδραςι του με άλλουσ φοιτθτζσ
ςε κζματα του μακιματοσ

Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
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Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν και λιψθ αποφάςεων.
Μετατροπι τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
Αυτόνομθ αλλά και ομαδικι εργαςία.
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ περαιτζρω
εκπαίδευςθ τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο (ςε πιο ειδικά κζματα Ανόργανθσ Χθμείασ) όςο και ςε
εργαςτθριακό.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σκοπόσ τθσ Ανόργανθσ Χθμείασ. Ειςαγωγι ςτο αντικείμενο, ςφνδεςθ με άλλουσ τομείσ (Βιολογία,
Φυςικι, Επιςτιμθ Υλικϊν). Ατομικι Δομι, το άτομο του υδρογόνου, πρότυπο του Bohr, ατομικά
τροχιακά, ενζργειεσ και ςχιματα, πολυθλεκτρονιακά άτομα, s, p, d τροχιακά, περιοδικόσ πίνακασ.
Ρεριοδικότθτα των ιδιοτιτων ςτον περιοδικό πίνακα. Χθμικόσ Δεςμόσ, επικάλυψθ τροχιακϊν, ς, π και
δ δεςμοί, Μοριακά Τροχιακά. Ομοατομικά και ετεροατομικά διατομικά ςυςτιματα Αςκενείσ
αλλθλεπιδράςεισ. Σχιματα μορίων, δομζσ Lewis, ΑΗΘΣΣ. Σκενοδεςμικι κεωρία (υβριδιςμόσ), δεςμόσ
τριϊν κζντρων. Ιοντικζσ ενϊςεισ, ενζργεια πλζγματοσ, κφκλοσ Born–Habber, ιοντικι ακτίνα, απλζσ
κρυςταλλικζσ δομζσ. Χθμεία επιλεγμζνων ανιόντων. οξείδια, υδροξείδια, αλκοξείδια. πολυοξοανιόντα, αλογονίδια, ςουλφίδια. Ρρωτικοί και και μθ πρωτικοί διαλφτεσ, τιγματα αλάτων, οριςμοί
οξζων Βάςεων, διαλφματα, ςυνικθ πρωτικά οξζα, οξυοξζα. Οξειδοαναγωγι. ΑντιδράςεισΘμιαντιδράςεισ ςε όξινα και βαςικά διαλφματα. Βολταϊκά, θλεκτρολυτικά ςτοιχεία. Ειςαγωγι ςτθ
χθμεία Ζνταξθσ. Δομζσ ςυμπλόκων. Υποκαταςτάτεσ. Ονοματολογία, Ιςομζρεια. Θεωρίεσ δεςμοφ ςτα
ςφμπλοκα. Σκενοδεςμικι Θεωρία. Θεωρία Κρυςταλλικοφ πεδίου. Οκταεδρικά και τετραεδρικά.
Φαςματοχθμικι ςειρά. Ραραμορφωμζνεσ γεωμετρίεσ, επίπεδα τετραγωνικά ςφμπλοκα. Μοριακά
τροχιακά. Στακερότθτα ςυμπλόκων. Σκλθρά και μαλακά οξζα και βάςεισ κατά Lewis. Δραςτικότθτα
ςυμπλόκων. Αντιδράςεισ αντικατάςταςθσ υποκαταςτατϊν. Ειςαγωγι ςτουσ μθχανιςμοφσ ανοργάνων
αντιδράςεων. Αντιδράςεισ αντικατάςταςθσ ςτα ςφμπλοκα.
Ειδικότερα, το μάκθμα αποτελείται από τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ:

1. Ειςαγωγή-θερμοδυναμική-χημική κινητική
Περιγραφή θεματικήσ ενότητασ: Ο Σκοπόσ τθσ Ανόργανθσ Χθμείασ, Ειςαγωγι ςτο αντικείμενο,
Σφνδεςθ με άλλουσ τομείσ (Βιολογία, Φυςικι, Επιςτιμθ Υλικϊν). Θερμοδυναμικι, Ενκαλπία,
Εντροπία, Ελεφκερθ ενζργεια. Χθμικι Κινθτικι.
2. Ατομική και Μοριακή Δομή
Περιγραφή θεματικήσ ενότητασ: Ατομικι Δομι, Το άτομο του υδρογόνου, Ρρότυπο του Bohr,
Ατομικά τροχιακά, ενζργειεσ και ςχιματα. Ρολυθλεκτρονιακά άτομα, s, p, d τροχιακά. Ο περιοδικόσ
πίνακασ. Ρεριοδικότθτα των ιδιοτιτων ςτον Ρεριοδικό πίνακα, Χθμικόσ Δεςμόσ, Επικάλυψθ
τροχιακϊν, ς, π και δ δεςμοί, Μοριακά τροχιακά, Ομοατομικά και ετεροατομικά διατομικά
ςυςτιματα Αςκενείσ αλλθλεπιδράςεισ. Σχιματα μορίων, Δομζσ Lewis, πρότυπο ΑΗΘΣΣ,
Σκενοδεςμικι κεωρία (Υβριδιςμόσ), Δεςμόσ τριϊν κζντρων, Ιοντικζσ ενϊςεισ, Ενζργεια πλζγματοσ,
Κφκλοσ Born – Habber, Ιοντικι ακτίνα, απλζσ κρυςταλλικζσ δομζσ.
3. Διαλφματα-Διαλυτότητα
Περιγραφή θεματικήσ ενότητασ: Διαλφματα, διαλυτότθτα και παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν,
μοριακά-ιοντικά διαλφματα, ςτακερά γινομζνου διαλυτότθτασ (Ksp), επίδραςθ κοινοφ ιόντοσ,
υπολογιςμοί κακίηθςθσ, κλαςματικι κακίηθςθ, επίδραςθ pH.
4. Διαλφτεσ, οξζα-βάςεισ
Περιγραφή θεματικήσ ενότητασ: Διαλφτεσ, κριτιρια επιλογισ (τιμι ε, ιδιότθτεσ δότθ αποδζκτθ
θλεκτρονίων, πρωτικοί, μθ πρωτικοί (πολικοί, μθ πολικοί, πολφ πολικοί), οριςμοί οξζων-βάςεων ςε
υδατικά και μθ διαλφματα (Bronsted-Lowry, Lewis, Lood-Flux), παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν
οξφτθτα-βαςικότθτα (θλεκτρονιακοί, ςτερικοί, κλπ), Πξο-οξζα, Σουπεροξζα.
5. Ηλεκτροχημεία
Περιγραφή θεματικήσ ενότητασ: Οι ζννοιεσ τθσ οξείδωςθσ-αναγωγισ-αρικμοφ οξείδωςθσ.
Οξειδωτικά-αναγωγικά ςϊματα. Ιςοςτάκμιςθ μάηασ-φορτίου οξειδοαναγωγικϊν αντιδράςεων ςε
όξινα και αλκαλικά διαλφματα. Γαλβανικά ςτοιχεία. Ρρότυπα δυναμικά αναγωγισ και ΘΕΔ
γαλβανικϊν ςτοιχείων. Χριςθ προτφπων δυναμικϊν-εφαρμογζσ (ιςχυρότερο οξειδωτικό/αναγωγικό
ςϊμα, πρόβλεψθ κατεφκυνςθσ οξειδοαναγωγικισ αντίδραςθσ, ςχεδιαςμόσ γαλβανικϊν ςτοιχείων,
υπολογιςμόσ ςτακεράσ ιςορροπίασ αντίδραςθσ, κ.α), εξίςωςθ Nerst και εφαρμογζσ, αρχζσ
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λειτουργίασ πεχαμζτρου, θλεκτρόδιο υάλου, διαγράμματα Latimer, θλεκτρολυτικά ςτοιχεία,
θλεκτρόλυςθ τιγματοσ και υδατικοφ διαλφματοσ NaCl, εφαρμογζσ θλεκτρόλυςθσ, νόμοι Faraday και
εφαρμογζσ.
6. Χημεία επιλεγμζνων ανιόντων
Περιγραφή θεματικήσ ενότητασ: Στοιχεία χθμείασ των ανιόντων (α) απλά ανιόντα (όξο, φδροξυ,
αλογόνων, ψευδαλογόνων, κειϊδθ (β) διακριτά όξο ανιόντα C, N, S, αλογόνων, ςτοιχείων
μετάπτωςθσ (γ) πολυμερι (πολυόξο) ανιόντα (διχρωμικά, πυριτικά, μετα, πολυ-φωςφορικά, πολυζτερο-όξο ανιόντα.
7. Ειςαγωγή ςτην Χημεία ενώςεων ζνταξησ
Περιγραφή θεματικήσ ενότητασ: Ειςαγωγι ςτθ χθμεία Ζνταξθσ. Δομζσ ςυμπλόκων. Υποκαταςτάτεσ.
Ονοματολογία, Ιςομζρεια Χθμεία των ενϊςεων ζνταξθσ. Θεωρίεσ δεςμοφ ςτα ςφμπλοκα.
Σκενοδεςμικι Θεωρία. Θεωρία Κρυςταλλικοφ πεδίου. Οκταεδρικά και τετραεδρικά.
Ραραμορφωμζνεσ γεωμετρίεσ, επίπεδα τετραγωνικά ςφμπλοκα, μοριακά τροχιακά.
8. Ειςαγωγή ςτουσ μηχανιςμοφσ ανόργανων αντιδράςεων. Θερμοδυναμική-κινητική
ςταθερότητα-αςτάθεια
Περιγραφή θεματικήσ ενότητασ: Αντιδράςεισ ςυμπλόκων ενϊςεων-δραςτικότθτα-μθχανιςμοί.
Αντιδράςεισ αντικατάςταςθσ υποκαταςτατϊν ςε οκταεδρικισ και επίπεδθσ τετραγωνικισ
γεωμετρίασ ςφμπλοκα. Θερμοδυναμικι ςτακερότθτα-αςτάκεια, κινθτικι ευκινθςία-αδράνεια.
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ (project), υγγραφι εργαςίασ
/ εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμιουργία,
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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από ζδρασ

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Ανάρτθςθ ςθμπλθρωματικϊν ςθμειϊςεων-αςκιςεων κλπ
ςτισ ιςτοςελίδεσ των διδαςκόντων

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
73

125

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται είτε με δυο γραπτζσ
εξετάςεισ ςτα μζςα και ςτο τζλοσ του εξαμινου (πρόοδοι)
είτε για όςουσ αποτφχουν ςε αυτζσ με τθν τελικι γραπτι
εξζταςθ. Πλεσ αυτζσ περιλαμβάνουν:
Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ,
κρίςθσ, ανάπτυξθσ κακϊσ και επίλυςθσ προβλθμάτων

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΒΑΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, F. ALBERT COTTON, GEOFFERY WILKINSON, PAUL GAUS, ΠΑΡΙΙΑΝΟΤ
Α.Ε., 2016
Γενικι Χθμεία, EbbingGammon, (Μετάφραςθ Ν. Κλοφρασ), Εκδ. Τραυλόσ, 2002, ISBN 960-7990-66-8
Ειςαγωγι ςτθν Ανόργανθ Χθμεία, Ν. Χατηθλιάδθσ, 2010, ISBN 978-96093-2207-2
Ανόργανθ Χθμεία, Ρζτροσ Καραγιαννίδθσ, Εκδ. ΗΘΤΘ, 2008, ISBN 978-960-456-117-9
Inorganic Chemistry, Housecroft , Catherine E. 1955-, Sharpe , A. G. Harlow : Prentice Hall 2001.
Introduction to modern inorganic chemistry, Mackay , K. M. Kenneth Malcolm, Mackay , R. Ann
Rosemary Ann 1938-, Henderson , W., Cheltenham, U.K. : Nelson Thornes c2002.
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Inorganic Chemistry
European Journal of Inorganic Chemistry
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ103
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΧΘΜΕΙΑΣ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

5

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Δεν υπάρχουν
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
Δεν υπάρχει
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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




τόχοσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και εμπζδωςθ βαςικϊν αρχϊν τθσ χθμείασ
(Ανάλυτικισ, Ανόργανθσ και Οργανικισ) μζςω κατάλλθλων εργαςτθριακϊν αςκιςεων και θ
εκπάιδευςθ των φοιτθτϊν ςε εργαςτθριακζσ τεχνικζσ
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει:

1. Να αναγνωρίηουν τθν ςυμβολι τθσ χθμείασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ χθμείασ και άλλων ςυναφϊν
κλάδων επιςτθμϊν.
2. Να ζχουν γνϊςθ βαςικϊν κανόνων αςφάλειασ ςε ζνα χθμικό εργαςτιριο.
3. Να ζχουν εξοικιωκεί με τθ χριςθ βαςικοφ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ.
4. Να ζχουν εμπεδϊςει μζςω των εργαςτθριακϊν αςκιςεων βαςικζσ αρχζσ τισ χθμείασ.
5. Να ζχουν αποκτιςει γνϊςθ βαςικϊν πειραματικϊν πρακτικϊν
6. Να ζχουν αντιλθφκεί μζςω αντίςτοιχων πειραμάτων ζννοιεσ όπωσ διαλυτότθτα, οξειδοαναγωγι,
χθμικι ιςορροπία κ.λπ.
Γνώςεισ
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν Ανάλυτικι,
Ανόργανθ και Οργανικι Χθμεία.
Δεξιότητεσ
Δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ βαςικοφ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ και βαςικϊν πειραματικϊν τεχνικϊν
Ανάλυτικισ, Ανόργανθσ και Οργανικισ Χθμείασ.
Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω προςεκτικισ ανάλυςθσ των παρεχόμενων
δεδομζνων.
Ικανότητεσ
Ικανότθτα εφαρμογισ των παρεχόμενων γνϊςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων (κεωρθτικϊν
και ςυνκετικϊν) που αφοροφν τθν Ανάλυτικι, Ανόργανθ και Οργανικι Χθμεία.
Ικανότθτα εργαςίασ με αςφάλεια ςε ζνα χθμικό εργαςτιριο.
Ικανότθτα χριςθσ βαςικοφ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ.
Ικανότθτα τόςο ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ όςο και ςτθν αλλθλεπίδραςι τουσ με άλλουσ
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φοιτθτζσ ςε κζματα του μακιματοσ.

Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν και λιψθ αποφάςεων.
Μετατροπι τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
Αυτόνομθ αλλά και ομαδικι εργαςία.
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο (ςε πιο ειδικά κζματα Ανάλυτικισ,
Ανόργανθσ και Οργανικισ Χθμείασ) όςο και ςε εργαςτθριακό.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι ςτισ πρακτικζσ γνϊςεισ του Εργαςτθρίου Ροιοτικισ Χθμικισ Ανάλυςθσ. (κανόνεσ και μζτρα
αςφαλείασ εργαςτθρίου, προγραμματιςμόσ εργαςίασ, θμερολόγιο εργαςτθρίου, κακαριότθτα και
ευταξία, εργαςτθριακά ςκεφθ και όργανα, αντιδραςτιρια, επιλεγμζνεσ αντιδράςεισ κατιόντων και
ανιόντων με διάφορα αντιδραςτιρια). Τρόποσ ζκφραςθσ ςυγκζντρωςθσ διαλυμάτων και παραςκευι
αυτϊν, ειςαγωγι ςτον αναλυτικό διαχωριςμό κατιόντων και ανιόντων, τεχνικζσ ποιοτικισ
θμιμικροαναλφςεωσ (κακίηθςθ, εκχφλιςθ, εξάτμιςθ, φυγοκζντριςθ, διικθςθ κ.λ.π. Ειςαγωγι ςτισ
πρακτικζσ γνϊςεισ του Εργαςτθρίου Ροςοτικισ Χθμικισ Ανάλυςθσ (κανόνεσ και μζτρα αςφαλείασ
εργαςτθρίου, προγραμματιςμόσ εργαςίασ, θμερολόγιο εργαςτθρίου, κακαριότθτα και ευταξία,
εργαςτθριακά ςκεφθ και όργανα, υλικά εργαςτθριακϊν ςκευϊν, βακμονόμθςθ ογκομετρικϊν
ςκευϊν, αντιδραςτιρια, αναλυτικόσ ηυγόσ, περιγραφι και λειτουργία του αναλυτικοφ ηυγοφ,
αναλυτικά ςτακμά, γενικοί κανόνεσ χριςθσ του αναλυτικοφ ηυγοφ, ηφγιςθ με αναλυτικό ηυγό,
ςφάλματα ηφγιςθσ). Ειςαγωγι ςτισ κλαςικζσ μεκόδουσ ποςοτικισ ανάλυςθσ (ογκομετρικζσ,
ςτακμικζσ αναλφςεισ).
Κανόνεσ και μζτρα αςφάλειασ ςτο Εργαςτιριο Ανόργανθσ Χθμείασ. Πργανα και ςκεφθ. Υπενκφμιςθ
ςτουσ φοιτθτζσ βαςικϊν κανόνων αςφαλείασ ςτο εργαςτιριο και επίδειξθ του βαςικοφ
εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν
αςκιςεων. Ηφγιςθ. Διάλυςθ, καταβφκιςθ και διικθςθ. Αντιδράςεισ ιόντων των αλκαλικϊν γαιϊν.
Mελζτθ τθσ ςχετικισ διαλυτότθτασ των αλάτων αλκαλικϊν γαιϊν.Οξείδωςθ και αναγωγι. Σειρά
δραςτικότθτασ μετάλλων και αλογόνων. Μελζτθ τθσ ςχετικισ διαλφτοτθτασ άλάτων αργφρου των
ιόντων αλογόνου. Οξειδοαναγωγικζσ αντιδράςεισ μετάλλων με διαλφματα μεταλλικϊν αλάτων.
Χριςθ του πίνακα δυναμικϊν αναγωγισ. Χθμικι ιςορροπία και αρχι Le Chatelier. Υπολογιςμόσ τθσ
ςτακεράσ χθμικισ ιςορροπίασ μιασ χθμικισ αντίδραςθσ με τθ χριςθ φαςματομζτρου ορατοφ.
Ειςαγωγι ςτο Εργαςτιριο Οργανικισ Χθμείασ. Αςφάλεια. Επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ και
προφυλάξεισ. Εξοικείωςθ με εργαςτθριακό εξοπλιςμό. Συναρμολόγθςθ υάλινων ςκευϊν για
απόςταξθ και βράςιμο με κάκετο ψυκτιρα. Γνωριμία με τισ οργανικζσ ενϊςεισ (υγρά, ςτερεά, τιξθ,
πιξθ, βραςμόσ, εξάχνωςθ). Φυςικζσ ςτακερζσ (ςθμείο ηζςεωσ, ςθμείο τιξεωσ) και χριςθ αυτϊν
ςτθν ταυτοποίθςθ οργανικϊν ενϊςεων και ωσ δείκτθ τθσ κακαρότθτάσ τουσ. Διαλφτεσ. Ρολικοί μθπρωτικοί διαλφτεσ, μθ-πολικοί διαλφτεσ, πρωτικοί διαλφτεσ. Διαλυτότθτα οργανικϊν ενϊςεων και
επιδιαλφτωςθ. Κρυςτάλλωςθ π.χ. βενηοϊκοφ οξζοσ από νερό. Διικθςθ και ςυλλογι κρυςταλλωμζνθσ
οργανικισ ζνωςθσ. Ξιρανςθ οργανικϊν διαλυτϊν και ςτερεϊν οργανικϊν ενϊςεων.
Χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ λειτουργικϊν ομάδων οργανικϊν ενϊςεων και ταυτοποίθςθ με
υπζρυκρθ φαςματοςκοπία. Στο εργαςτιριο Οργανικισ Χθμείασ οι αςκοφμενοι φοιτθτζσ εκτελοφν
όλα τα πειράματα από μόνοι τουσ.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,

Απο ζδρασ

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Ανάρτθςθ ςθμπλθρωματικϊν ςθμειϊςεων-αςκιςεων κ.λπ.
ςτισ ιςτοςελίδεσ των διδαςκόντων

Δραςτηριότητα
Ραράδοςθ κεωρίασ
Εργαςτθριακι Άςκθςθ
Συγγραφι ατομικισ
εργαςίασ
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
13
52
30

Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

30

Σφνολο Μακιματοσ

125

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με εργαςίεσ ςτα
πλαίςια των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, προφορικι ι/και
ςφντομθ γραπτι εξζταςθ κατά τθν διάρκεια του
εργαςτθρίου κακϊσ και με γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του
εξαμινου. Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ τθσ
βαςικισ κεωρίασ-ςκοποφ των αςκιςεων, τθν πειραματικι
πορεία και τθν ανάλυςθ-ερμθνεία των αποτελεςμάτων. Οι
τελικζσ εξετάςεισ περιλαμβάνουν:
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, κρίςθσ, ανάπτυξθσ κακϊσ
και επίλυςθσ προβλθμάτων.
Πλα τα παραπάνω κριτιρια αξιολόγθςθσ εξθγοφνται ςτουσ
φοιτθτζσ κατά τθν ζναρξθ του εργαςτθρίου.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
(1) ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΑΝΟΓΑΝΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ, ΑΚΙΒΟΣ Ρ., ΚΑΑΓΙΑΝΝΙΔΘΣ Ρ.
ΗΘΤΘ ΡΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
(2) ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΑΝΟΓΑΝΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ, ΛΑΛΙΑ - ΚΟΝΤΟΥΘ Μ.,
ΡΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ Σ., ΤΗΑΒΕΛΛΑΣ Λ., ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑΣ Χ. ΗΘΤΘ ΡΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
(3) ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΑΝΟΓΑΝΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ, Μ. ΛΟΥΛΟΥΔΘ, Τ. ΤΑΣΙΟΡΟΥΛΟΣ,
Σ. ΧΑΤΗΘΚΑΚΟΥ, Ν. ΧΑΤΗΘΛΙΑΔΘΣ
ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΧΘΜΕΙΑΣ.
(4) ΡΑΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ
ΧΘΜΕΙΑΣ»
(5) ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΟΓΑΝΙΚΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΘΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ
ΧΘΜΕΙΑΣ». ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΘ ΤΟΥ ΕΓΑΤΘΙΟΥ ΟΓΑΝΙΚΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ. ΤΥΡΟΓΑΦΕΙΟ ΤΟΥ
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2015
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: κανζνα
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 104
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΑ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο
των
πιςτωτικϊν μονάδων

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά
ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικοφ υποβάκρου.
γενικοφ
υποβάκρου, ειδικοφ
υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΚΑΝΕΝΑ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

1

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
Δ/Υ
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Το μάκθμα αυτό είναι θ πρϊτθ επαφι του φοιτθτι με τθν Ανάλυςθ. Ο φοιτθτισ μακαίνει ότι θ
τεκμθρίωςθ οποιαςδιποτε μακθματικισ αλικειασ ςτθ κεωρία και ςτθν πράξθ ςτθρίηεται ςε κάποια
απόδειξθ. Μζςα από το μάκθμα ο φοιτθτισ:
α) Μακαίνει τθν αξιωματικι κεμελίωςθ του ςυνόλου των πραγματικϊν αρικμϊν. Είναι ςε κζςθ να
υπολογίηει με μακθματικι αυςτθρότθτα τα supremum και infimum υποςυνόλων του ςυνόλου των
πραγματικϊν αρικμϊν. Επίςθσ αποκτά ευχζρεια ςτθ χριςθ τθσ μακθματικισ επαγωγισ.
β) Διδάςκεται τθν ζννοια τθσ ςφγκλιςθσ ακολουκιϊν πραγματικϊν αρικμϊν, ερχόμενοσ ςε πρϊτθ
επαφι με τον - n0 οριςμό. Επίςθσ αποκτά, μζςω του κεωρθτικοφ υποβάκρου που διδάςκεται, τθν
ικανότθτα να υπολογίηει τα όρια ακολουκιϊν που είτε δίνονται ορίηονται με άμεςο τφπο είτε με
αναδρομικό οριςμό.
γ) Διδάςκεται τθ ςυνζχεια ςυναρτιςεων ερχόμενοσ ςε πρϊτθ επαφι με τον - οριςμό. Μακαίνει
το χαρακτθριςμό ςυνζχειασ μζςω ακολουκιϊν και τθν απόδειξθ των βαςικϊν κεωρθμάτων που
αφοροφν ςυνεχείσ ςυναρτιςεισ. Επίςθσ διδάςκεται τον - οριςμό του ορίου ςυναρτιςεων.
δ) Μακαίνει ςτθ κεωρία και τθν πράξθ τθν παράγωγο ςυνάρτθςθσ και τθ χριςθ πρϊτθσ και δεφτερθσ
παραγϊγου για τθ μελζτθ τθσ μονοτονίασ και κυρτότθτασ ςυναρτιςεων, κακϊσ και τισ εφαρμογζσ
των παραγϊγων ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Επίςθσ μακαίνει τθν απόδειξθ του κεωριματοσ De L’
Hospital (μζςω του γενικευμζνου κεωριματοσ μζςθσ τιμισ), και τθν ορκι χριςθ αυτοφ.
ςτ) Διδάςκεται τισ βαςικζσ ζννοιεσ για τισ ςυναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν κακϊσ και τθν ζννοια τθσ
μερικισ παραγϊγου.
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το
μάκθμα;.
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ
πολυπολιτιςμικότθτα εβαςμόσ ςτο φυςικό
χριςθ
και
των
απαραίτθτων
περιβάλλον
τεχνολογιϊν
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Προςαρμογι ςε νζεσ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
καταςτάςεισ Λιψθ
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
αποφάςεων
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Αυτόνομθ
επαγωγικισ ςκζψθσ
εργαςία
……
Άλλεσ…
Ομαδικι
…….
εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
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Το μάκθμα προάγει τθν επαγωγικι, αναλυτικι και δθμιουργικι ςκζψθ, τθν αυτενζργεια του φοιτθτι.
Αποςκοπεί ςτο να αποκτιςει ο πρωτοετισ φοιτθτισ το κεωρθτικό υπόβακρο και τθν πρακτικι ςκζψθ
για να χειρίηεται ζννοιεσ τθσ Μακθματικισ Ανάλυςθσ.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγικζσ και επαναλθπτικζσ ζννοιεσ, βαςικζσ ζννοιεσ Θεωρίασ Συνόλων. Ειςαγωγικζσ και
επαναλθπτικζσ ζννοιεσ, πραγματικοί αρικμοί, ςτοιχεία ςυναρτιςεων. Ακολουκίεσ, οριςμόσ ορίου
ακολουκίασ, όριο ςυγκλινουςϊν ακολουκιϊν, υπακολουκίεσ. Ακολουκίεσ, αποκλίνουςεσ
ακολουκίεσ. Σειρζσ, ςειρζσ με μθ αρνθτικοφσ όρουσ, εναλλαςςόμενεσ ςειρζσ. Σειρζσ, απόλυτθ
ςφγκλιςθ, βαςικά κριτιρια ςφγκλιςθσ, δυναμοςειρζσ. Πριο & ςυνζχεια, οριςμόσ ορίου, ρυκμοί
μεταβολισ, πλευρικά όρια. Πριο & ςυνζχεια, άπειρα όρια, ςυνζχεια, εφαπτόμενεσ ευκείεσ.
Ραράγωγοι, οριςμόσ παραγϊγου, παράγωγοι βαςικϊν ςυναρτιςεων, παράγωγοσ γινομζνου,
πθλίκου κ.λ.π. Ραράγωγοι, παράγωγοσ ωσ ςυνάρτθςθ, παράγωγοσ ωσ ρυκμόσ μεταβολισ, ειςαγωγι
ςτθ μερικι παράγωγο. Ραράγωγοι, εφαρμογζσ παραγϊγων, ακρότατα και μελζτθ ςυνάρτθςθσ.
Διανφςματα, διανφςματα ςτο επίπεδο και το χϊρο, εςωτερικό και εξωτερικό γινόμενο.
Διανφςματα, καρτεςιανζσ, πολικζσ, κυλινδρικζσ ςυντεταγμζνεσ, ευκείεσ και επίπεδα.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ
Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

Θ διδαςκαλία γίνεται αποκλειςτικά με διαλζξεισ ςτον
πίνακα από το διδάςκοντα. Θ κεωρθτικι φφςθ του
μακιματοσ δεν επιτρζπει κάτι διαφορετικό.
Επικοινωνία των φοιτητών με τουσ διδάςκοντεσ μζςω
ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ τθσ κεωρίασ και
επίλυςθ αςκιςεων

Σφνολο Μακιματοσ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για
κάκε
μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
73

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου (υποχρεωτικι).
αξιολόγθςθσ
Ραράδοςθ αςκιςεων ςτθ διάρκεια του εξαμινου
(προαιρετικι).
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΑΡΕΙΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ
ΕΝΑΝ ΤΟΜΟ)

FINNEY R.L., WEIR M.D.,
GIORDANO F.R.

ΙΔΥΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΕΕΥΝΑΣΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΘΤΘΣ

ΑΡΕΙΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΜΟΣ Α

ΝΤΟΥΓΙΑΣ ΣΩΤΘΙΟΣ

LEADER BOOKS

ΑΡΕΙΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ,
ΤΟΜΟΣ Ι

ΝΕΓΕΡΟΝΤΘΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΓΙΩΤΟΡΟΥΛΟΣ Σ.
Χ.,ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΙΑ

SPIVAK MICHAEL

ΙΔΥΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΕΕΥΝΑΣΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΘΤΘΣ

ΔΙΑΦΟΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΘΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΧΗΤ 105

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΘ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικοφ υποβάκρου
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

1

Ελλθνικι
Ναι

25

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Το μάκθμα καλφπτει ςε βαςικό επίπεδο τισ ζννοιεσ του Θλεκτρικοφ πεδίου, Νόμο του Gauss.
Εμφαςθ δίνεται ςτθν μακθματικι περιγραφι των εννοιϊν του πεδίου, δυναμικοφ, ςτροφικισ
κίνθςθσ με χριςθ διανυςματικοφ λογιςμοφ, ςτροβιλιςμοφ και μερικϊν παραγϊγων. Τελικά
παρουςιάηεται μία ενοποιθμζνθ προςζγγιςθ των φυςικϊν μεγεκϊν που κακορίηουν βαςικζσ
ιδιότθτεσ (φορτίο, ενεργειακζσ τροχιζσ, ενζργεια, ςτροφορμι) των χθμικϊν ςυςτθμάτων ςε επίπεδο
ατόμου.
Μαθηςιακοί ςτόχοι μαθήματοσ :





Κατανόθςθ των βαςικϊν μακθματικϊν κανόνων που περιγράφουν τα φυςικά φαινόμενα
μθχανικισ, θλεκτρομαγνθτιςμοφ.
Κατανόθςθ των εννοιϊν θλεκτρικοφ, μαγνθτικοφ πεδίου και των παραγϊγων εννοιϊν
(δυναμικό, ενζργεια).
Εμβάκυνςθ ςτθν ανάλυςθ ςτροφορμισ, μαγνθτικϊν ροπϊν και εφαρμογι τουσ ςε άτομα
και μόρια .
Κατανόθςθ φυςικϊν παραμζτρων (φορτίο, πεδίο, μαγνθτικζσ ροπζσ L, S) ςτον κακοριςμό
τθσ δόμθςθσ των τροχιϊν και των ενεργειακϊν ςτακμϊν ςε χθμικά ςυςτιματα .

Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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 τθ χριςθ των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν . Αυτόνομθ εργαςία.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Μονόμετρα και ανυςματικά φυςικά μεγζκθ. Μονάδεσ μζτρθςθσ φυςικϊν μεγεκϊν. Γραμμικι και
κυκλικι κίνθςθ. Θ ζννοια τθσ γραμμικισ ορμισ και τθσ τροχιακισ γωνιακισ ορμισ (ςτροφορμισ).
Ζργο, ενζργεια, διατιρθςθ ενζργειασ. Θ ζννοια τθσ κινθτικισ και τθσ δυναμικισ ενζργειασ.
Κλαςικόσ αρμονικόσ ταλαντωτισ. Συχνότθτα, μικοσ κφματοσ, κυματάρικμοσ, μονάδεσ. Κβαντικόσ
αρμονικόσ ταλαντωτισ. Φορτίο και φλθ, θλεκτρικό πεδίο, νόμοσ του Coulomb , νόμοσ του Gauss.
Θλεκτρικό δυναμικό, χωρθτικότθτα και διθλεκτρικά. εφμα και αντίςταςθ, θλεκτρεγερτικι
δφναμθ. Μαγνθτικό πεδίο, νόμοσ του Ampere, νόμοσ του Faraday.Θλεκτρικό δίπολο και διπολικι
ροπι, πολωςιμότθτα, μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ. Θ ζννοια τθσ κινθτικισ ενζργειασ και τθσ
δυναμικισ ενζργειασ. Απϊςεισ και ζλξεισ τφπου Coulomb.
(3) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

Ρρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία

Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα Dropbox για τθ διάκεςθ
ςθμειϊςεων, αςκιςεων πρακτικισ και επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ.

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ βιβλιογραφίασ
Μθ κακοδθγοφμενθ
μελζτθ
Εξετάςεισ
Σφνολο Μακιματοσ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
56
26
40
3
125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ

Γραπτζσ Εξετάςεισ ςτο τζλοσ του μακιματοσ οι οποίεσ
αφοροφν τθν κατανόθςθ τθσ κεωρίασ και ςε επίλυςθ
προβλθμάτων.

Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(4) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-Φυςικι (1 ζκδοςθ) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker
*επιμζλεια ελλθνικισ μετάφραςθσ Κ.Ραπανικόλασ, Α.Καραμπαρμποφνθσ, Σ. Κοζν, Ρ.
Σπυράκθσ+
Εκδόςεισ Gutenberg 2012, Ακινα.
θ

-Ρανεπιςτθμιακι Φυςικι Τόμοσ Β (2 ζκδοςθ) H. Young, R.Freedman
Εκδόςεισ Ραπαηιςθ, 2010 Ακινα
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ΧΟΛΗ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ

ΣΜΗΜΑ

ΧΘΜΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΧΗΤ102

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

1

Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ-Πληροφορική

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
4

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ
υποβάκρου,
υποβάκρου,
ειδίκευςθσ
γνϊςεων, ανάπτυξθσ

Γενικοφ υποβάκρου
ειδικοφ
γενικϊν

δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και

Ελλθνικι

ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε

Ναι

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1750

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
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5

(5) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Το μάκθμα καλφπτει τθ χριςθ Θ/Υ και τον προγραμματιςμό με προςανατολιςμό ςτισ απαιτιςεισ τθσ
χθμικισ εκπαίδευςθσ:
Αρχικά ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια ειςάγεται ςτθ χριςθ του Θ/Υ αλλά και ςε εξειδικευμζνεσ δυνατότθτεσ
κειμενογράφου, λογιςτικϊν φφλλων και προγράμματοσ παρουςιάςεων. Επίςθσ ειςάγεται ςτο
επιςτθμονικό λόγο τόςο ωσ προσ τθν γραφι του όςο και ωσ προσ τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν για τθν
επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ από επιςτθμονικζσ βάςεισ δεδομζνων. Eιςαγωγι ςε πακζτα λογιςμικοφ
ςχεδίαςθσ και οπτικοποίθςθσ χθμικϊν ενϊςεων. Ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό. Τζλοσ γίνεται μια
ειςαγωγι – παρουςίαςθ των δυνατοτιτων τθσ υπολογιςτικισ χθμείασ μζςω ςφγχρονων πακζτων
υπολογιςτικισ χθμείασ ενϊ οι φοιτθτζσ/τριεσ ε ζρχονται ςε επαφι με νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτον
τομζα τθσ πλθροφορικισ και τθσ χθμείασ και τα νζα πεδία που ο ςυνδυαςμόσ τουσ ζχουν
δθμιουργιςει.
Μαθηςιακοί ςτόχοι μαθήματοσ :


Κεντρικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να μπορεί ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια να αποδίδει τθν
χθμικι πλθροφορία και τα αποτελζςματα τθσ πειραματικισ του προςπάκειασ με
οργανωμζνο τρόπο μζςω λογιςμικοφ γενικισ χριςθσ αλλά και εξειδικευμζνων πακζτων
λογιςμικοφ χθμείασ.



Απϊτεροσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια να αντιλθφκεί τισ
δυνατότθτεσ που προςφζρει θ πλθροφορικι ςτθν επιςτιμθ τθσ χθμείασ και να καταςτεί
ικανόσ να αντιλθφκεί και να ανταποκρικεί επιτυχϊσ ςτισ μελλοντικζσ προκλιςεισ και
απαιτιςεισ που κα αντιμετωπίςει ωσ επιςτιμονασ μζςα από τισ νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ

Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων καιχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και τωναπαραίτθτων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα
τεχνολογιϊν
πολυπολιτιςμικότθτα
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ Λιψθ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
αποφάςεων

και

ςτθν

Αυτόνομθ εργαςία Ομαδικι εργαςία

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον Παράγωγι
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ,
νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
επαγωγικισ ςκζψθσ

δθμιουργικισ

και

……
Άλλεσ…
…….
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν. Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ Λιψθ αποφάςεων. Αυτόνομθ εργαςία. Άςκθςθ
κριτικισ και αυτοκριτικισ. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Δομι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Γενικά περί των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων (παράδειγμα: Windows,
UNIX.). Ειςαγωγι ςτο διαδίκτυο. Εκκίνθςθ και τερματιςμόσ, αςφάλεια υπολογιςτϊν. υκμίςεισ
Συςτιματοσ. Αναηιτθςθ, άντλθςθ και επεξεργαςία επιςτθμονικισ πλθροφορίασ από SciFinder, ISI Web
of Knowledge, Scopus, Scirus. Ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό (χρθςιμότθτα για τον χθμικό, βαςικζσ
ζννοιεσ, θ λογικι τθσ ζννοιασ «γλϊςςα προγραμματιςμοφ» και των εντολϊν τθσ, παραδείγματα απλϊν
και γενικϊν εντολϊν, ενδεικτικά παραδείγματα προγραμματιςμοφ). Υπολογιςμοί με λογιςτικά φφλλα
(MS-Excel Spreadsheets, απλι ζκδοςθ για καλφτερθ εμπζδωςθ και χρθςιμοποίθςθ των βαςικϊν
εντολϊν αυτοφ του πακζτου). Διδαςκαλία παραδειγμάτων ςε νεϊτερθ ζκδοςθ. Διδαςκαλία ζτοιμων
ελεφκερων ςτατιςτικϊν και υπολογιςτικϊν πακζτων (1) Διδαςκαλία ζτοιμων ελεφκερων ςτατιςτικϊν
και υπολογιςτικϊν πακζτων (2) Ραραδείγματα προγραμματιςμοφ με υπολογιςμοφσ: ιηϊν εξιςϊςεων,
Ραραμζτρων πολυωνυμικϊν αλλά και άλλων μθ-γραμμικϊν εξιςϊςεων (μοντζλα γνωςτϊν χθμικϊν
διεργαςιϊν) με προςαρμογι πειραματικϊν δεδομζνων ςτισ εξιςϊςεισ αυτϊν των μορφϊν. Διδαςκαλία
μίασ απλισ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ (Basic). Δθμιουργία και χριςθ βάςεων δεδομζνων. Θ
διδαςκαλία κα γίνεται με παραδείγματα που κα ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν επιςτιμθ τθσ χθμείασ και
τα προβλιματα που χρειάηεται να λφςει μια τζτοια γνϊςθ. Επεξεργαςία Κειμζνου (MS-WORD, απλι
ζκδοςθ για καλφτερθ εμπζδωςθ και χρθςιμοποίθςθ των βαςικϊν εντολϊν αυτοφ του πακζτου).
Διδαςκαλία παραδειγμάτων ςε νεϊτερθ ζκδοςθ. Ραρουςιάςεισ (MS-PowerPoint, απλι ζκδοςθ για
καλφτερθ εμπζδωςθ και χρθςιμοποίθςθ των βαςικϊν εντολϊν αυτοφ του πακζτου). Διδαςκαλία
παραδειγμάτων ςε νεϊτερθ ζκδοςθ. Λογιςμικά Επεξεργαςίασ Δεδομζνων (Origin κ.ά.). Λογιςμικά
επεξεργαςίασ χθμικισ πλθροφορίασ και ςχεδιαςμοφ ChemOffice (Chem3D, ChemDraw). Λογιςμικά
επεξεργαςίασ χθμικισ πλθροφορίασ και ςχεδιαςμοφ ChemOffice (Chem3D, ChemDraw) - Ειςαγωγικά
ςτοιχεία για λογιςμικά προγράμματα υπολογιςμοφ μοριακισ δομισ και ενζργειασ (Hyperchem).
Ειςαγωγικά ςτοιχεία για λογιςμικά προγράμματα υπολογιςμοφ μοριακισ δομισ και ενζργειασ
(Hyperchem).
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(6) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία,

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ

Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ρλιρθσ χριςθ των δυνατοτιτων ecourse που προςφζρει το
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ρ. Ι.
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Δραςτηριότητα

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και Διαλζξεισ
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Εργαςτθριακι
Άςκθςθ
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Μελζτθ βιβλιογραφίασ
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
Φροντιςτιριο
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Μθ κακοδθγοφμενθ
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
μελζτθ
Εργαςτιριο,
Εξετάςεισ
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ (project), υγγραφι εργαςίασ /
125
εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμιουργία, Σφνολο Μακιματοσ
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
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
αξιολόγθςθσ

τθσ

διαδικαςίασ

Εβδομαδιαία αξιολόγθςθ με αςκιςεισ πράξθσ ςτθν φλθ του
μακιματοσ
Εργαςία εξαμινου
Ρρόοδοσ ςτθ μζςθ του εξαμινου

Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι Γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του μακιματοσ οι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
οποίεσ αφοροφν τθν κατανόθςθ τθσ κεωρίασ και ςε επίλυςθ
υμπεραςματικι, Δοκιμαςία Πολλαπλισ προβλθμάτων.
Επιλογισ,
Ερωτιςεισ
φντομθσ
Απάντθςθσ,
Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων,
Γραπτι Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά,
Προφορικι
Εξζταςθ,
Δθμόςια
Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ
Αςκενοφσ,
Καλλιτεχνικι Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(7) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.

Σθμειϊςεισ του μακιματοσ ςτθν αίκουςα

2.

Microsoft Excel 2016

Θεωρία - Συναρτιςεισ - Ρρογραμματιςμόσ με VBA - Εφαρμογζσ
Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 68369508
Συγγραφείσ: Καρολίδθσ Δθμιτριοσ Α., Ξαρχάκοσ Κωνςταντίνοσ Ι.
Αρικμόσ Ζκδοςθσ
1θ
Ζτοσ Τρζχ. Ζκδοςθσ 2016
Λζξεισ κλειδιά
Excel 2016, VBA, Visual Basic for Application, Ανάλυςθ δεδομζνων,
Γραφιματα, Εφαρμογζσ Excel, Μακρονετολζσ, Συναρτιςεισ, Υπολογιςτικά φφλλα
Θεματικζσ Ενότθτεσ
ISBN
978-960-6789-21-2
Εκδόςεισ
Άβακασ
Ιςτοςελίδα Βιβλίου http://www.abakas.gr/el/
3. Μακαίνετε εφκολα C
Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 68372112
Συγγραφείσ: Καρολίδθσ Δθμιτριοσ Α.
Αρικμόσ Ζκδοςθσ
1θ
Ζτοσ Τρζχ. Ζκδοςθσ 2013
Λζξεισ κλειδιά
Γλϊςςα C, Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, Δομθμζνοσ Ρρογραμματιςμόσ,
Ρρογραμματιςμόσ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν
Θεματικζσ Ενότθτεσ
ISBN
978-960-93-5034-1
Εκδόςεισ
Άβακασ
Ιςτοςελίδα Βιβλίου http://www.abakas.gr/el/

35

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 058
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

1

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

2

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΡΟΒΑΘΟΥ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΑΓΓΛΙΚΘ
ΝΑΙ
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=710
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν απόχτθςθ επιπζδου Β1 ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Στο τζλοσ του μακιματοσ ο
μακθτισ κα πρζπει να μπορεί:
 Να κατζχει το βαςικό λεξιλόγιο τθσ γλϊςςασ
 Να εκφράηει τισ απόψεισ του για κζματα τθσ κακθμερινότθτασ
 Να χειρίηεται ςωςτά τουσ χρόνουσ
 Να αναπτφςςει ςωςτά μία παράγραφο.
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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 τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν .
Αυτόνομθ εργαςία.
Ομαδικι εργαςία
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Στο μάκθμα διδάςκονται ενότθτεσ από το βιβλίο “English for Adults 3” μαηί με τισ αντίςτοιχεσ
αςκιςεισ εμπζδωςθσ λεξιλογίου και γραμματικϊν φαινομζνων κακϊσ και αςκιςεισ ακουςτικισ
κατανόθςθσ και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων γραφισ. Οι παραπάνω ενότθτεσ ςυμπλθρϊνονται επίςθσ με
ςθμειϊςεισ κακϊσ και διαφάνειεσ του κακθγθτι.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

ΡΟΣΩΡΟ ΜΕ ΡΟΣΩΡΟ

Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ
Moodle για τθ διάκεςθ ςθμειϊςεων και επικοινωνία με
τουσ φοιτθτζσ. Επίςθσ χρθςιμοποιείται το διαδίκτυο για τθν
εξεφρεςθ video για τθν παραγωγι ακουςτικϊν αςκιςεων
ςχετικϊν τουσ παραπάνω τομείσ.
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Εξαμήνου
Διαλζξεισ
39
Εξετάςεισ
3
Μθ κακοδθγοφμενθ
8
μελζτθ

Σφνολο Μακιματοσ

50

Γραπτζσ Εξετάςεισ ςτο τζλοσ του μακιματοσ ςτισ οποίεσ ο
φοιτθτισ καλείται να αποδείξει ότι κατζχει το
προαναφερκζν επίπεδο. Οι εξετάςεισ περιλαμβάνουν
αςκιςεισ λεξιλογίου, γραμματικισ και ανάπτυξθσ γραπτοφ
κειμζνου.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
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κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
Dooley J. and V. Evans. 1999. Grammarway 4, Athens: Express Publishing
Longden F. and K. O; Brien. 2004. English for Adults. Aspropyrgos: Grivas Publications

39

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

2

ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ ΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Περιοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
Ελλθνικι (δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι).
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
•
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τισ αρχζσ τθσ αναλυτικισ χθμείασ και των
εφαρμογϊν τθσ τόςο ςτθ χθμεία αλλά και ςε ςυναφείσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ (βιολογικζσ και
περιβαλλοντικζσ επιςτιμεσ)
Γνώςεισ
•
Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τθν χθμικι ανάλυςθ και τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων
•
Γνϊςθ και κατανόθςθ των εφαρμογϊν τθσ αναλυτικισ χθμείασ ςτθν ανάλυςθ πολφπλοκων
υποςτρωμάτων.
•
Γνϊςθ ςτθ ςυνδυαςτικι χριςθ αναλυτικϊν τεχνικϊν και μεκόδων
•
Γνϊςθ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ.
Δεξιότθτεσ
•
Δεξιότθτεσ ςτθν ορκι επεξεργαςία των πρωτογενϊν αποτελεςμάτων και τθν επίλυςθ
αναλυτικϊν προβλθμάτων
•
Δεξιότθτεσ ςτον προςδιοριςμό πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθ ςφςταςθ τθσ φλθσ
Ικανότθτεσ
•
Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων τθσ βαςικισ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ ανάλυςθσ ανόργανων και
οργανικϊν ενϊςεων.
•
Ικανότθτα αναγνϊριςθσ και εφαρμογισ των βαςικϊν ςταδίων τθσ αναλυτικισ χθμείασ
(αναηιτθςθ μεκόδου, επαλικευςθ/επικφρωςθ μεκόδου, δειγματολθψία, βακμονόμθςθ μεκόδου,
προκατεργαςία δείγματοσ, ανάλυςθ, ςυμπεράςματα)
•
Ικανότθτα να αναλφει τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τθν κατάλλθλθ μζκοδο με
βάςθ τισ υποδομζσ και τα διακζςιμα αντιδραςτιρια ενόσ χθμικοφ εργαςτθρίου
•
Ικανότθτα αλλθλοεπίδραςθσ με άλλουσ φοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα χθμικισ ανάλυςθσ.
•
Ικανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ μεκοδολογίεσ για τθν
επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ.
•
Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.
•
Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
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Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
•
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
•
Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.
•
Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ
διεκνι βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
•
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να
είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.
•
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
•
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι ςτθν ποςοτικι ανάλυςθ. φάλματα και ςτατιςτικι επεξεργαςία αναλυτικϊν δεδομζνων
(ςφάλματα ςτθν ποςοτικι ανάλυςθ, εφαρμογζσ ςτατιςτικισ ςε μικρό αρικμό δεδομζνων.
τατιςτικζσ δοκιμαςίεσ για τιμζσ παραμζτρων, κριτιρια απορρίψεωσ τιμϊν ςε μια ςειρά
πειραματικϊν δεδομζνων, μζκοδοι ελζγχου και αυξιςεωσ τθσ ακρίβειασ των αναλφςεων, διάδοςθ
ςφαλμάτων κατά τουσ υπολογιςμοφσ, ςφάλματα ανάγνωςθσ κλίμακασ μετρθτικϊν οργάνων,
ςθμαντικά ψθφία). τακμικι ανάλυςθ (αρχζσ, εκλεκτικότθτα αντιδραςτθρίων, διαλυτότθτα
ιηιματοσ, μθχανιςμόσ ςχθματιςμοφ ιηιματοσ, κρυςταλλικά ιηιματα, κολλοειδι, ιηιματα και
προςρόφθςθ, μολφνςεισ και κακαριςμόσ ιηθμάτων, ςυντελεςτζσ και
καταβφκιςθσ και
2- ςφάλματα
2διαχωριςμοφ, ςτακμικοί προςδιοριςμοί H2O, Ν, Fe, Al, Ca, Mg, SO4 , SiO3 ). Ογκομετρικι ανάλυςθ
(ταξινόμθςθ ογκομετρικϊν μεκόδων αναλφςεωσ, πρότυπεσ ουςίεσ και πρότυπα διαλφματα, πορεία
ογκομετρικισ αναλφςεωσ, κακοριςμόσ τελικοφ ςθμείου-δείκτεσ, ςφάλματα ογκομετρικισ
αναλφςεωσ, υπολογιςμοί ςτθν ογκομετρικι ανάλυςθ, καμπφλεσ ογκομζτρθςθσ, ογκομετριςεισ
εξουδετζρωςθσ, οξειδοαναγωγικζσ ογκομετριςεισ, ογκομετριςεισ κακιηιςεωσ, ςυμπλοκομετρικζσ
ογκομετριςεισ, ογκομετριςεισ μθ υδατικοφσ διαλφτεσ). Διαγράμματα ςωματιδιακισ ςφςταςθσ,
λογαρικμικά διαγράμματα και εφαρμογζσ τουσ ςτθν ογκομετρικι ανάλυςθ, διαγράμματα
ρυκμιςτικισ χωρθτικότθτασ των διαλυμάτων. Εκχφλιςθ (εκχφλιςθ ανόργανων ςυςτατικϊν με
οργανικοφσ διαλφτεσ, διαχωριςμόσ με εκχφλιςθ διαλυμάτων με μθ αναμειγνυόμενουσ διαλφτεσ,
Σαξινόμθςθ των ανόργανων ςυςτθμάτων εκχφλιςθσ, υςτιματα εκχφλιςθσ χριςιμα ςτθν ανόργανθ
ανάλυςθ, Οργανικά αντιδραςτιρια εκχφλιςθσ).
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από κακζδρασ



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.



Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
30
43

125

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I.
Γραπτι /προφορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
o
ανάπτυξθ κεμάτων
o
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o
απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o
επίλυςθ προβλθμάτων.
II.
Ατομικισ Εργαςίασ (ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΠΟΟΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ

Θ.Π. ΧΑΣΗΘΪΩΑΝΝΟΤ,
Α.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ, Μ.
ΣΙΜΟΘΕΟΤ-ΠΟΣΑΜΙΑ

ΕΛΕΝΘ
ΧΑΣΗΘΪΩΑΝΝΟΤ

ΘΜΕΙΩΕΙ ΜΑΘ.
ΠΟΟΣΙΚΘ ΧΘΜΙΚΘ
ΑΝΑΛΤΘ
ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΠΟΟΣΙΚΘ ΧΘΜΙΚΘ
ΑΝΑΛΤΘ
ΘΜΕΙΩΕΙ ΜΑΘ.
ΠΟΟΣΙΚΘ ΧΘΜΙΚΘ
ΑΝΑΛΤΘ

Α. ΒΛΕΙΔΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

ΣΡΑΣΘ ΙΩΑΝΝΘ,
ΗΑΧΑΡΙΑΔΘ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.
ΒΟΤΛΓΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΗΘΣΘ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ

ΛΙΟΔΑΚΘ ΣΤΛΙΑΝΟ

ΘΜΕΙΩΕΙ ΜΑΘ.
ΠΟΟΣΙΚΘ ΧΘΜΙΚΘ
ΑΝΑΛΤΘ

Α. ΒΛΕΙΔΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)
ΕΚΔΟΕΙ
ΠΑΠΑΩΣΘΡΙΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

Α. ΒΛΕΙΔΘ

-Συναφή βιβλία:
Fundamentals of Analytical Chemistry 9th Edition, Douglas A. Skoog, Donald
M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch, Brooks/Cole (2014)
th
Quantitative Chemical Analysis, 9 Edition, Daniel C. Harris, Wiley (2015)
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
Analytical Chemistry
Journal of Chromatography
Analytica Chimica Acta
Talanta
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 022
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

2

ΑΝΟΡΓΑΝΘ ΧΘΜΕΙΑ ΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ,
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται
περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕπιςτθμονικισΠεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου,
ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
http://users.uoi.gr/iplakatu/site/ARXIKH.htm
http://users.uoi.gr/shadjika/Hadjikakou_1/Hadjikakou_08.htm
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τουσ τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ μετάλλων μετάπτωςθσ με υποκαταςτάτεσ.



Να κατανοοφν το ρόλο των ενϊςεων ζνταξθσ ςτθ ηωι και τθ τεχνολογία.



Να κατανοοφν τισ αντιδράςεισ αντικατάςταςθσ υποκαταςτατϊν.



Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των κεωριϊν δεςμοφ και τθν εφαρμογι τουσ ςτθ Χθμεία
Ζνταξθσ.



Να κατανοοφν το ςυςχετιςμό μεταξφ κεωριϊν δεςμοφ και αντιδράςεων που ενζχουν
μεταλλικά ςφμπλοκα.



Να κατανοοφν τισ φαςματοςκοπικζσ και μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ των ενϊςεων ζνταξθσ.



Να αντιλαμβάνονται τισ ατζλειεσ κάποιων κεωριϊν δεςμοφ και να επιλζγουν τθν κατάλλθλα
κεωρία για χριςθ.



Σο δεφτερο μζροσ του μακιματοσ καλφπτει το μζροσ εκείνο τθσ φλθσ τθσ Ανόργανθσ Χθμείασ
που αναφζρεται ςτα χθμικά ςτοιχεία των κυρίων ομάδων του πίνακα περιοδικότθτα και τισ
ενϊςεισ τουσ. το μάκθμα αυτό γίνεται ενθμζρωςθ των νζων χθμικϊν ςτισ πιο ςθμαντικζσ
νεϊτερεσ εξελίξεισ ςτθν ανόργανθ χθμεία. Θ παρουςίαςθ των ιδιοτιτων των χθμικϊν
ςτοιχείων και των ενϊςεϊν τουσ γίνεται, με τρόπο ςυςτθματικό, ςφμφωνα με τισ ομάδεσ του
περιοδικοφ πίνακα. Θ μζκοδοσ παρουςίαςθσ είναι ςυγκριτικι. ε κάκε κεφάλαιο αναπτφςςεται
τόςο θ κανονικι όςο και θ αςυνικιςτθ ςυμπεριφορά οριςμζνων ςτοιχείων. τισ μεκόδουσ
παραςκευισ, αναφζρονται γενικά οι κυριότερεσ κατεργαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν
απομόνωςθ των ςτοιχείων. Παράλλθλα με τθν αναφορά ςτισ νζεσ μεκόδουσ παραςκευισ
οριςμζνων ςτοιχείων και των ενϊςεϊν τουσ αναπτφςςονται οι πιο χαρακτθριςτικζσ χθμικζσ
ιδιότθτζσ τουσ κακϊσ επίςθσ και οι πιο ςπουδαίεσ εφαρμογζσ τουσ ςε άλλα πεδία τθσ
επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ. Σζλοσ ο φοιτθτισ ζχει ςτθ διάκεςθ του ςθμειϊςεισ με
ςφγχρονο τρόπο παρουςίαςθσ των κεφαλαίων που κα εξετάηονται.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ βαςικϊν και προχωρθμζνων αρχϊν τθσ χθμείασ ζνταξθσ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ όλων των κεωριϊν δεςμοφ που εφαρμόηονται ςτα ςφμπλοκα.



Γνϊςθ και κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ των κεωριϊν δεςμοφ, και των ατελειϊν τουσ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των αντιδράςεων ςχθματιςμοφ ςυμπλόκων και αντικατάςταςθσ
υποκαταςτατϊν.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των ςυςχετιςμϊν μεταξφ δομισ και δραςτικότθτασ των ςυμπλόκων
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ενϊςεων.


Γνϊςθ και κατανόθςθ φαςματοςκοπικϊν και μαγνθτικϊν ιδιοτιτων των ενϊςεων ζνταξθσ.



Γνϊςθ δομισ και ιδιοτιτων διαφόρων ενϊςεων που περιζχουν μζταλλα.



Γνϊςθ των πιο ςθμαντικϊν νεϊτερων εξελίξεων ςτθν ανόργανθ χθμεία.



Γνϊςθ των ιδιοτιτων των χθμικϊν ςτοιχείων και των ενϊςεϊν τουσ



Γνϊςθ τόςο τθσ κανονικισ όςο και τθσ αςυνικιςτθσ ςυμπεριφοράσ οριςμζνων ςτοιχείων.



Γνϊςθ των μεκόδουσ παραςκευισ, των κυριότερων κατεργαςίων που είναι απαραίτθτεσ για
τθν απομόνωςθ των ςτοιχείων.



Γνϊςθ των νζων μεκόδων παραςκευισ οριςμζνων ςτοιχείων και των ενϊςεϊν τουσ



Γνϊςθ των εφαρμογζσ τουσ ςε άλλα πεδία τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν χθμεία ζνταξθσ.



Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθ δομικι χθμεία ζνταξθσ.



Δεξιότθτεσ ςτθ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθ δραςτικότθτα των ςυμπλόκων
ενϊςεων.



Δεξιότθτεσ ςτθ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με φαςματοςκοπία και μαγνθτιςμό ςτα
ςφμπλοκα.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων χθμείασ ζνταξθσ.



Ικανότθτα να ςυνδυάηει βιβλιογραφικά/πειραματικά δεδομζνα και να προβλζπει προϊόντα
χθμικϊν αντιδράςεων που περιζχουν ςφμπλοκα.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ φοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα χθμείασ ζνταξθσ και9
μετάλλων μετάπτωςθσ.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει ςχετικι μεκοδολογία για τθν επίλυςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου φαςματοςκοπικοφ ι/και μαγνθτοχθμικοφ προβλιματοσ που εμπλζκεται
μεταλλικό κζντρο.

ΓενικζσΙκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
πολυπολιτιςμικότθτα
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Αυτόνομθ εργαςία
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
επαγωγικισ ςκζψθσ
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
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Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Φφςθ και τφποσ των ςτοιχείων ςτον περιοδικό πίνακα. Μονοατομικά, δυατομικά και πολυατομικά
ςτοιχεία Εκτεταμζνεσ δομζσ. Μζταλλα. Χθμεία των ςτοιχείων ςε ςχζςθ με τθ κζςθ τουσ ςτον
περιοδικό πίνακα. τοιχεία 1θσ, 2θσ περιόδου, ςτοιχεία κυρίων ομάδων, ςτοιχεία μετάπτωςθσ, f–
ςτοιχεία. Τδρογόνο, υδρίδια, αντιδράςεισ μοριακοφ και ατομικοφ υδρογόνου, εφαρμογζσ. τοιχεία
1θσ ομάδασ του Π.Π. Δυαδικζσ ενϊςεισ, υδροξείδια, άλατα. Ενϊςεισ ζνταξθσ. Οργανομεταλλικά
άλατα και εφαρμογζσ. τοιχεία 2θσ ομάδασ του Π.Π. Δυαδικζσ ενϊςεισ, υδροξείδια, άλατα. Ενϊςεισ
ζνταξθσ. Οργανομεταλλικά άλατα και εφαρμογζσ. Βθρφλλιο. Βόριο. Οξυγονοφχεσ ενϊςεισ,
αλογονίδια, υδρίδια, ενϊςεισ βορίου– αηϊτου. Al, Ga, In, Tl. Άνκρακασ. Γραφίτθσ, διαμάντι,
φουλερζνια και καρβίδια. Οξείδια του άνκρακα. Ανκρακικό οξφ και οξυοξζα. Μεταλλοκαρβονφλια
και οργανομεταλλικζσ ενϊςεισ. Πυρίτιο. φγκριςθ C-Si. Πυριτικζσ ενϊςεισ, ςιλικόνεσ. Ge, Sn, Pb.
Άηωτο. Νιτρίδια, υδρίδια, οξείδια. Αλογονίδια. Οξζα. Φωςφόροσ. Οξείδια, οξυενϊςεισ. As, Sb, Bi.
Οξυγόνο. Ιδιότθτεσ, αλλοτροπικζσ μορφζσ. Οξείδια, υπεροξείδια, ςουπεροξείδια. ςυμπλοκοποιιςθ
του Ο2. Φορείσ μοριακοφ οξυγόνου–αναπνοι. Θείο. Ιδιότθτεσ, αλλοτροπικζσ μορφζσ. ςουλφίδια,
πολυςουλφίδια. Οξείδια, οξυοξζα. Se, Te, Po. Αλογόνα. Αλογονίδια. Οξείδια. Οξυοξζα. Ευγενι
αζρια. Ιδιότθτεσ. Ξζνο: ενϊςεισ Zn, Cd, Hg. μζταλλα μετάπτωςθσ). Θεωρία του Πεδίου των
Τποκαταςτατϊν. Μοριακά τροχιακά. Μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ. Μοριακά τροχιακά. Μαγνθτικζσ
ιδιότθτεσ. Ειςαγωγι ςτισ ενϊςεισ με δεςμοφσ Μ–Μ. Ti, Zr, Hf. V, βιολογικόσ ρόλοσ, Nb, Ta. Cr,
υπεροξο-ενϊςεισ του χρωμίου, Μο, W, βιολογικόσ ρόλοσ. Mn, Tc, Re. Fe, Co, Ni, βιολογικόσ ρόλοσ,
εφαρμογζσ. Cu, Ag, Au, βιολογικόσ ρόλοσ, εφαρμογζσ. Μζταλλα τθσ ομάδασ του λευκοχρφςου. Ru,
Os, Rh, Ir, Pd, Pt. Sc, Y, La, Λανκανίδια. Ακτινίδια. Χθμεία Ζνταξθσ. κενοδεςμικι Θεωρία, Θεωρία
κρυςταλλικοφ πεδίου και Θεωρία του Πεδίου των Τποκαταςτατϊν. Δομι ςυμπλόκων. ΑΕ=2, ΑΕ=3,
ΑΕ=4. ΑΕ=5, ΑΕ=6. Παραμορφϊςεισ από τθν ιδανικι γεωμετρία. Μεγαλφτεροι αρικμοί ζνταξθσ.
Χθλικό φαινόμενο. Μεκοδολογία χαρακτθριςμοφ ενϊςεων ζνταξθσ.
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από κακζδρασ

-

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.

-

Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
powerpoint .
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικιμελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

ΦόρτοσΕργαςίασ
Εξαμήνου
52
73
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Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με προόδουσ κατά τθ
διάρκεια τθσ φοίτθςθσ και γραπτι τελικι εξζταςθ
(αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
oανάπτυξθ κεμάτων
oερωτιςεισςφντομθσ απάντθςθσ
oαπαντιςεισςεερωτιςεισκρίςεωσ
oεπίλυςθ προβλθμάτων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία ςυναφϊν βιβλίων :
ΒΑΙΚΘ ΑΝΟΡΓΑΝΘ ΧΘΜΕΙΑ, F. ALBERT COTTON, GEOFFERY WILKINSON, PAUL GAUS, ΠΑΡΙΙΑΝΟΤ
Α.Ε.., 2015
ADVANCED INORGANIC
CHEMISTRY

F. A. Cotton, G.
Wilkinson, C. A. Murillo,
M. Bochmann

ΑΝΟΡΓΑΝΘ ΧΘΜΕΙΑ

CATHERINE E.
HOUSECROFT, ALAN G.
SHARPE

John Wiley and
Sons, 1999
Ν.
Θ. ΚΑΜΠΑΝΟ,
Α. ΚΕΡΑΜΙΔΑ,
. ΠΕΡΛΕΠΕ

rd

Ανόργανθ Χθμεία, James E. Huheey, Harper Collins Eds., 3 ed., 1983, ISBN 0-06-042987-9
ΕΙΑΓΩΓΘ ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΘ ΧΘΜΕΙΑ Ν Χατηθλιάδθ
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
ACS: JACS, Inorganic Chemistry
RSC: Dalton Trans., Chem. Commun., New J. Chem, RSC Advances
Elsevier: Polyhedron, Inorg. Chim. Acta, Inorg. Chem. Commun.
Wiley: European Journal of Inorganic Chemistry
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1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
Προπτυχιακό
ΧΗΤ017
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

2

ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
(ECTSCREDITS)

4
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Τποβάκρου
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: φμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ
δεν υφίςταται προαπαιτοφμενα.
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΝΑΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου
Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ του υβριδιςμοφ του άνκρακα και, γενικότερα, ετεροατόμων
και τθ μοριακι δομι των οργανικϊν μορίων.



Να κατανοοφν τισ ζννοιεσ ομοιοπολικοφ, ετεροπολικοφ και θμιπολικοφ δεςμοφ.



Να κατανοοφν ςτοιχειωδϊσ τθ κεωρία ςυντονιςμοφ και μοριακϊν τροχιακϊν.



Να κατανοοφν τθν ζννοια τθσ θλεκτραρνθτικότθτασ και τθσ διπολικισ ροπισ.



Να κατανοοφν τθν ζννοια των θλεκτρονικϊν φαινομζνων (επαγωγικό, ςυηυγιακό,
υπερςυηυγιακό) και να μποροφν να τα διαχωρίηουν.
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Να κατανοοφν τθν ζννοια των ςτερικϊν φαινομζνων.



Να κατανοοφν τθν ζννοια του ςτερεογονικοφ κζντρου και κατ’ επζκταςθ τθν ζννοια τθσ
διαμόρφωςθσ και τθσ ςτερεοχθμικισ απεικόνιςθσ των μορίων (ςτερεοχθμεία).



Να κατανοοφν τθν ζννοια τθσ οξφτθτασ και βαςικότθτασ ςτα οργανικά μόρια.



Να κατανοοφν τθν ζννοια τθσ ιςχφοσ του δεςμοφ και τθν ενζργεια διάςπαςισ του.



Σθν κατανόθςθ των αντιδράςεων Τποκατάςταςθσ-Απόςπαςθσ και των παραγόντων που τισ
επθρεάηουν (υπόςτρωμα, κερμοκραςία, πυρθνόφιλο κ.λ.π). Σθ φφςθ τθσ μεταβατικισ
κατάςταςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν κινθτικι τουσ.



Να κατανοοφν τα χαρακτθριςτικά των χαρακτθριςτικϊν ομάδων (αλκζνια-αλκφνια-διζνια) και
το είδοσ των αντιδράςεων που δίνουν. Σθ κερμοχθμικι τουσ ςτακερότθτα. Σθν ζννοια τθσ
τοποχθμείασ και ςτερεοχθμείασ ςτισ αντιδράςεισ τουσ, με βάςθ τουσ κακιερωμζνουσ
μθχανιςμοφσ των βαςικϊν αντιδράςεων.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, του υβριδιςμοφ, των ατομικϊν και μοριακϊν
τροχιακϊν του ατόμου του άνκρακα και ετεροατόμων που ενδιαφζρουν τθν Οργανικι
Χθμεία.



Γνϊςθ των διαφόρων κατθγοριϊν χθμικϊν δεςμϊν.



τοιχειϊδθσ γνϊςθ τθσ κεωρίασ ςυντονιςμοφ και μοριακϊν τροχιακϊν.



Γνϊςθ θλεκτρονιακϊν φαινομζνων (επαγωγικοφ, ςυηυγιακοφ, υπερςυηυγιακοφ) και
ςτερικϊν φαινομζνων.



Γνϊςεισ των οξφτθτασ και βαςικότθτασ ςε επίπεδο οργανικϊν ενϊςεων.



Γνϊςθ και κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ςτερεοχθμείασ και τθσ ςτερεοχθμικισ απεικόνιςθσ
των οργανικϊν μορίων *Χειρομορφία, οπτικι ενεργότθτα, εναντιομερι, διαςτερεομερι,
μεςο-ενϊςεισ, ρακεμικά μείγματα. τερεοαπεικόνιςθ, προβολζσ κατά Fischer, ονοματολογία
(R/S)].



Γνϊςθ τθσ ονοματολογίασ, τθσ ςφνκεςθσ και των βαςικϊν αντιδράςεων και των μθχανιςμϊν
των αλκενίων, αλκυνίων, διενίων, όπωσ επίςθσ και των αντιδράςεων ΤποκατάςταςθσΑπόςπαςθσ.

Δεξιότθτεσ






Δεξιότθτεσ ςτθν πρόβλεψθ των δομϊν οργανικϊν χθμικϊν ενϊςεων.
Δεξιότθτεσ ςτθν πρόβλεψθ τθσ διαμόρφωςθσ και ςτερεοχθμείασ οργανικϊν χθμικϊν
ενϊςεων.
Δεξιότθτεσ ςτθ διάκριςθ και πρόβλεψθ θλεκτρονιακϊν φαινομζνων.
Δεξιότθτεσ ςτθν πρόβλεψθ οξφτθτασ-βαςικότθτασ οργανικϊν ενϊςεων.
Δεξιότθτεσ ςτθν πρόβλεψθ του μθχανιςμοφ των αντιδράςεων υποκατάςταςθσ, προςκικθσ,
απόςπαςθσ και των αναμενόμενων προϊόντων με βάςθ τα αντιδρϊντα που ςυμμετζχουν ςε
αυτζσ.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα ςτθν πρόβλεψθ και ερμθνεία των δομϊν και διαμόρφωςθσ οργανικϊν χθμικϊν
ενϊςεων.



Ικανότθτα ςτθν πρόβλεψθ και ερμθνεία θλεκτρονιακϊν φαινομζνων που διζπουν τισ
οργανικζσ ενϊςεισ.



Ικανότθτα ςτθν πρόβλεψθ και ερμθνεία των ιδιοτιτων οξφτθτασ και βαςικότθτασ των
οργανικϊν ενϊςεων.
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Ικανότθτα να προβλζπει και να ερμθνεφει τουσ μθχανιςμοφσ αντιδράςεων υποκατάςταςθσ,
προςκικθσ και απόςπαςθσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
πολυπολιτιςμικότθτα
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Αυτόνομθ εργαςία
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Ομαδικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
επαγωγικισ ςκζψθσ
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Δομι και μοριακζσ ιδιότθτεσ. Οξζα και βάςεισ (οριςμόσ κατά Brønsted-Lowry και Lewis). Κατανομι
οργανικϊν ενϊςεων ςφμφωνα με τισ λειτουργικζσ ομάδεσ τουσ. Δομι λειτουργικϊν ομάδων.
χεδίαςθ χθμικϊν δομϊν, μοριακά ομοιϊματα. Αλκάνια, κυκλοαλκάνια (ονοματολογία,
διαμορφϊςεισ, προβολζσ, ιδιότθτεσ και αντιδράςεισ αυτϊν). Τποκατεςτθμζνα κυκλοαλκάνια.
τερεοχθμεία αυτϊν. Επιςκόπθςθ οργανικϊν αντιδράςεων. Σαχφτθτα αντίδραςθσ, χθμικι
ιςορροπία, ενζργεια διάςπαςθσ δεςμϊν, ενεργειακά διαγράμματα. Επαγωγικό και υπερςυηυγιακό
φαινόμενο. τερεοχθμεία οργανικϊν ενϊςεων. Χειρομορφία, οπτικι ενεργότθτα, εναντιομερι,
διαςτερεομερι, μεςο-ενϊςεισ, ρακεμικά μείγματα. τερεοαπεικόνιςθ, προβολζσ κατά Fischer,
ονοματολογία (R/S). Αλκζνια. Δομι, ονοματολογία, ιςομζρεια cis/trans (Η/Ε). Θερμότθτα
υδρογόνωςθσ, ςτακερότθτα αλκενίων. Παραςκευζσ, ιδιότθτεσ και αντιδράςεισ αλκενίων. Δομι και
ςτακερότθτα καρβοκατιόντων. Αντιδράςεισ αλκενίων-παράγωγα. Διζνια. Αλκφνια. Ονοματολογία,
ιδιότθτεσ, παραςκευζσ και αντιδράςεισ. Αλκυλαλογονίδια *Ονοματολογία, φυςικζσ και χθμικζσ
ιδιότθτεσ, παραςκευζσ. Αντιδράςεισ πυρθνόφιλθσ υποκατάςταςθσ (SN1 και SN2). Αντιδράςεισ
απόςπαςθσ (Ε1 και Ε2)].
4.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
 Από κακζδρασ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν  Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
power point.
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
Εξαμήνου
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
85
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ
15
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
Ατομικι μελζτθ,
25
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
προετοιμαςία
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Σφνολο Μαθήματοσ
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
125
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
ανά πιςτωτική μονάδα)
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μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
Α) Γραπτζσ εξετάςεισ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου
ανάπτυξθ κεμάτων
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
επίλυςθ προβλθμάτων
Β) Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
 ανάπτυξθ κεμάτων
 ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
 απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
 επίλυςθ προβλθμάτων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Συναφή βιβλία:
θ
 Οργανικι Χθμεία, J. McMurry, 9 ζκδοςθ, Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ (2017)
 Οργανικι Χθμεία "Morrison and Boyd", Ελλθνικι μετάφραςθ, Αϋ Σόμοσ, Κ. ακαρζλλοσ, Γ.
Πθλίδθσ, Ι. Γεροκανάςθσ, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων (1988).
θ
 Οργανικι Χθμεία, τόμοσ Α, Peter Vollhardt - Neil Schore, 7 ζκδοςθ, Εκδοτικόσ Οίκοσ Αδελφϊν
Κυριακίδθ Α.Ε. (2017).
 Οργανικι Χθμεία (7θ ζκδοςθ), L.G.Wade Jr., Α. ΣΗΙΟΛΑ & YΙΟΙ AE (2012).
 Οργανικι Χθμεία (Σόμοσ Ι), David Klein, UTOPIA ΕΚΔΟΕΙ ΕΠΕ (2015)
 Basic Principles of Organic Chemistry, second edition, John D. Roberts, Marjorie C. Caserio, W.A.
Benjamin, Inc.(1977)
-Προτεινόμενη Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία:
 http://chemwiki.ucdavis.edu/Wikitexts/Purdue/Purdue%3A_Chem_26505/Chapter_3._Stereoch
emistry
 http://chemwiki.ucdavis.edu/Wikitexts/Purdue/Purdue%3A_Chem_26505/Chapter_8._AcidBase_Reactions

http://walba.colorado.edu/2010_Chem_3311/Stereochem%20Vids.html
 http://nsmn1.uh.edu/miljanic/lec6.swf
 http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/klein/0471756148/videos/files/ch05/single_bonds
_rotate/single_bonds_rotate/Single_Bonds_Rotate.swf
 http://handbook.free.fr/telechargement/cours/cyclohexane.swf
 http://sitemaker.umich.edu/medchemlibrary/files/stereochemistry_calm_module_johnz.swf
 https://www.youtube.com/watch?v=I665n1HC7tY
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-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
 Journal of Chemical Education

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 048
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

2

ΦΤΙΚΟΧΘΜΕΙΑ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικοφ υποβάκρου
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι)
ΝΑΙ
Σο μάκθμα ζχει ψθφιοποιθκεί (τφποσ Α-) και βρίςκεται ςτο
e-course.
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
 Να ζχουν κατανοιςει τισ δυςνόθτεσ ζννοιεσ τθσ Χθμικισ Θερμοδυναμικισ. Να ζχουν
εξοικειωκεί με τισ ζννοιεσ τθσ ενκαλπίασ, ενζργειασ Gibbs, εντροπίασ, ιςορροπίασ φάςεων,
ςτακεράσ ιςορροπίασ κ.λ.π. που κα ξαναςυναντιςουν αρκετζσ φορζσ κατά τθν διάρκεια των
ςπουδϊν τουσ.
 Να εξοικειωκοφν με τθν λφςθ αςκιςεων οφτωσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν τισ
μακθματικζσ ςχζςεισ τθσ κερμοδυναμικισ ςε ςυγκεκριμζνα πρακτικά προβλιματα.
 Να ζχουν αναπτφξει τθν κριτικι ςκζψθ ςτα χθμικά προβλιματα.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν Χθμικι
Θερμοδυναμικι.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων Χθμικισ Θερμοδυναμικισ. τθν ικανότθτα ςυςχζτιςθσ
των μακθματικϊν τφπων με τα φυςικά προβλιματα. τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ
προςζγγιςθσ. τθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ των μονάδων και τθσ δυνατότθτασ
μεταςχθματιςμοφ τουσ.



Δεξιότθτεσ ςτθν αναηιτθςθ δεδομζνων από τθν διεκνι αλλθλογραφία για τθν επίλυςθ
προβλθμάτων.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων Χθμικισ Θερμοδυναμικισ.



Ικανότθτα να χρθςιμοποιεί με επιτυχία τα μακθματικά για τθν επίλυςθ φυςικοχθμικϊν
προβλθμάτων.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
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Ομαδικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
επαγωγικισ ςκζψθσ
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιδιότθτεσ των αερίων. Πρϊτοσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ – αρχζσ και εφαρμογζσ. Δεφτεροσ
κερμοδυναμικόσ νόμοσ - οι ζννοιεσ και θ κατεφκυνςθ τθσ αυκόρμθτθσ μεταβολισ. Δεφτεροσ
κερμοδυναμικόσ νόμοσ – ενζργειεσ Helmholtz και Gibbs. Δεφτεροσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ –
εφαρμογζσ. Φυςικοί μεταςχθματιςμοί κακαρϊν ουςιϊν . Απλά μείγματα, Διαγράμματα φάςεων.
Χθμικι ιςορροπία.
Θλεκτροχθμεία: ιόντα (αλλθλεπίδραςθ ιόντοσ-διαλφτθ, κεωρία διιοντικϊν ζλξεων/Debye-Hückel).
Θλεκτροχθμεία ιςορροπίασ: θλεκτροχθμικά ςτοιχεία. Εφαρμογζσ θλεκτροδιακισ θλεκτροχθμείασ
ιςορροπίασ.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι



Από κακζδρασ

Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-course.
 Μετά το πζρασ κάκε μακιματοσ δίνεται ςτουσ
φοιτθτζσ ζνασ αρικμόσ αςκιςεων για λφςθ ςτο
ςπίτι και παράδοςθ ςτο επόμενο μάκθμα.
Ανάρτθςθ των λφςεων ςτο e-course μετά τθν
παράδοςι τουσ.
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Ατομικι μελζτθ-Λφςθ
αςκιςεων
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
55
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εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

φνολο Μακιματοσ

125

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται ςτα Ελλθνικά.
Λαμβάνει χϊρα μία πρόοδοσ κατά τθν οποία εξετάηεται το
50% τθσ φλθσ. Εάν ο βακμόσ είναι ανϊτεροσ του 5/10 θ φλθ
αυτι δεν εξετάηεται εκϋνζου ο δε βακμόσ ςυνειςφζρει κατά
50% ςτον τελικό βακμό. Σο υπόλοιπο 50% τθσ φλθσ
εξετάηεται ςτθν τελικι εξζταςθ. Για να είναι επιτυχισ θ
εξζταςθ κα πρζπει ο βακμόσ να είναι προβιβάςιμοσ και ςτα
δφο τμιματα.
θ
ε περίπτωςθ που κάποιοσ φοιτθτισ αποτφχει ςτθν 1
πρόοδο ι δεν προςζλκει κακόλου, εξετάηεται ςτο ςφνολο
του μακιματοσ ςτθν τελικι εξζταςθ.
Ολεσ οι εξετάςεισ περιλαμβάνουν:
α)Ερωτιςεισ κρίςεωσ ςφντομθσ απάντθςθσ
β) επίλυςθ προβλθμάτων

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΙΣΕΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΕ
ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΘΣΘ
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

ΦΤΙΚΟΧΘΜΕΙΑ

ATKINS PETER - DE
PAULA JULIO

ΧΘΜΙΚΘ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ

. ΚΟΤΛΙΚΑ

ΦΤΙΚΟΧΘΜΕΙΑ

ΚΑΣΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Α.

ΠΑΠΑΗΘΘ

Γ. ΣΑΠΑΡΛΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

ΘΛΕΚΣΡΟΧΘΜΕΙΑ
-υναφι
επιςτθμονικά
περιοδικά:
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ ΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο
των
πιςτωτικϊν μονάδων

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά
ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικοφ υποβάκρου.
γενικοφ
υποβάκρου, ειδικοφ
υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΚΑΝΕΝΑ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

2

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
Δ/Τ
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
α) Μακαίνει το Αόριςτο ολοκλιρωμα και τισ μεκόδουσ υπολογιςμοφ του.
β) Μακαίνει το Οριςμζνο ολοκλιρωμα και τον οριςμό του ολοκλθρϊματοσ κατά Riemann
γ) Μακαίνει το Θεϊρθμα Μζςθσ Σιμισ και το κεμελιϊδεσ Θεϊρθμα Ολοκλθρωτικοφ Λογιςμοφ
δ) Ζρχεται ςε επαφι με τισ εφαρμογζσ ολοκλθρϊματοσ, όπωσ για παράδειγμα το εμβαδό επίπεδου
χωρίου, κακϊσ και τθν προςεγγιςτικι ολοκλιρωςθ.
ε) Μακαίνει τθν ζννοια του πολλαπλοφ ολοκλθρϊματοσ και του Γενικευμζνου ολοκλθρϊματοσ
ςτ) Ζρχεται ςε μια πρϊτθ επαφι με τισ υνικεισ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ (ΔΕ).

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το
μάκθμα;.
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ
πολυπολιτιςμικότθτα εβαςμόσ ςτο φυςικό
χριςθ
και
των
απαραίτθτων
περιβάλλον
τεχνολογιϊν
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Προςαρμογι ςε νζεσ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
καταςτάςεισ Λιψθ
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
αποφάςεων
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Αυτόνομθ
επαγωγικισ ςκζψθσ
εργαςία
……
Άλλεσ…
Ομαδικι
…….
εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Σο μάκθμα προάγει τθν επαγωγικι, αναλυτικι και δθμιουργικι ςκζψθ, τθν αυτενζργεια του φοιτθτι.
Αποςκοπεί ςτο να αποκτιςει ο πρωτοετισ φοιτθτισ το κεωρθτικό υπόβακρο και τθν πρακτικι ςκζψθ
για να χειρίηεται ζννοιεσ τθσ Μακθματικισ Ανάλυςθσ.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Αόριςτο ολοκλιρωμα, oριςμόσ αόριςτου ολοκλθρϊματοσ, μζκοδοσ αντικατάςταςθσ, παραγοντικι
ολοκλιρωςθ, ολοκλιρωςθ ρθτϊν, άρρθτων, τριγωνομετρικϊν και υπερβολικϊν ςυναρτιςεων.
Οριςμζνο ολοκλιρωμα, οριςμόσ ολοκλθρϊματοσ κατά Riemann, Θεϊρθμα Μζςθσ Σιμισ,
κεμελιϊδεσ Θεϊρθμα Ολοκλθρωτικοφ Λογιςμοφ, εφαρμογζσ ολοκλθρϊματοσ, εμβαδό επίπεδου
χωρίου, προςεγγιςτικι ολοκλιρωςθ. Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του πολλαπλοφ ολοκλθρϊματοσ.
Γενικευμζνο ολοκλιρωμα, οριςμόσ γενικευμζνου ολοκλθρϊματοσ, βαςικά κριτιρια ςφγκλιςθσ.
υνικεισ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ (ΔΕ), ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, χαρακτθριςμόσ ΔΕ. ΔΕ πρϊτθσ τάξθσ,
χωριηομζνων μεταβλθτϊν, ακριβείσ, γραμμικζσ πρϊτθσ τάξθσ, Bernoulli και Riccati. ΔΕ δεφτερθσ
τάξθσ, ειςαγωγικζσ ζννοιεσ. ΔΕ δεφτερθσ τάξθσ με ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ, ομογενείσ/μθομογενείσ. Πίνακεσ, ορίηουςεσ πολυϊνυμα και ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων. Ομογενείσ
γραμμικζσ εξιςϊςεισ και ορίηουςα ςυντελεςτϊν.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ
Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

Θ διδαςκαλία γίνεται αποκλειςτικά με διαλζξεισ ςτον
πίνακα από το διδάςκοντα. Θ κεωρθτικι φφςθ του
μακιματοσ δεν επιτρζπει κάτι διαφορετικό.
Επικοινωνία των φοιτθτών με τουσ διδάςκοντεσ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ τθσ κεωρίασ και
επίλυςθ αςκιςεων

φνολο Μακιματοσ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
73

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου (υποχρεωτικι).
αξιολόγθςθσ
Παράδοςθ αςκιςεων ςτθ διάρκεια του εξαμινου
(προαιρετικι).
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΑΠΕΙΡΟΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ (Ε
ΕΝΑΝ ΣΟΜΟ)

FINNEY R.L., WEIR M.D.,
GIORDANO F.R.

ΙΔΡΤΜΑ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &
ΕΡΕΤΝΑΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΕ
ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΘΣΘ

ΑΠΕΙΡΟΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ
ΣΟΜΟ Β

ΝΣΟΤΓΙΑ ΩΣΘΡΙΟ

LEADER BOOKS

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ ΑΠΕΙΡΟΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ
ΣΟΜΟ Ι

ΑΘΑΝΑΙΑΔΘ Χ. Ε.,
ΓΙΑΝΝΑΚΟΤΛΙΑ Ε.,
ΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ .Χ

ΤΜΜΕΣΡΙΑ

SPIVAK MICHAEL

ΙΔΡΤΜΑ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &
ΕΡΕΤΝΑΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΕ
ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΘΣΘ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΘΡΩΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΧΘΜΕΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΗΤ 068
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

2

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

2

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΘ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΕΩΝ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΑΓΓΛΙΚΘ
ΝΑΙ
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=711

64

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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 εξοικειϊνει τον μακθτι με τθν βαςικι ορολογία τθσ επιςτιμθσ του.
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια κα είναι ςε κζςθ


να κατανοεί τθν βαςικι ορολογία που ςυναντά ςε κείμενα ςχετικά με τθν επιςτιμθ του και
να εκφράηει γραπτά και προφορικά κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ του.



να γνωρίηει τθν απαραίτθτθ φραςεολογία για να ταξινομιςει και να περιγράψει ζννοιεσ, να
κάνει προβλζψεισ, να περιγράψει διαδικαςίεσ, να εκφράςει οδθγίεσ και να τισ εξθγιςει.



Σζλοσ κα ειςαχκεί ςτθν βαςικι φραςεολογία που χρθςιμοποιείται για να ςυηθτιςει και να
αναλφςει ςτατιςτικά δεδομζνα όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςε γράφουσ, πίνακεσ και
διαγράμματα.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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 τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν .
Αυτόνομθ εργαςία.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ


Matter and Energy



Representations of Matter



Physical and Chemical Properties of Matter



Dalton’s Atomic Theory



Ions



Chemical Reactions and Equations



Ionic and Molecular compounds



Formulas for Ionic compounds

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

ΠΡΟΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΩΠΟ

Χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ
Moodle για τθ διάκεςθ ςθμειϊςεων και επικοινωνία με
τουσ φοιτθτζσ. Επίςθσ χρθςιμοποιείται το διαδίκτυο για τθν
εξεφρεςθ video για τθν παραγωγι ακουςτικϊν αςκιςεων
ςχετικϊν τουσ παραπάνω τομείσ.
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Εξαμήνου
Διαλζξεισ
39
Εξετάςεισ
3
Μθ κακοδθγοφμενθ
8
μελζτθ

φνολο Μακιματοσ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
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50

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Γραπτζσ Εξετάςεισ ςτο τζλοσ του μακιματοσ οι οποίεσ
αφοροφν απόδειξθ γνϊςθσ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ
κακϊσ και των παραπάνω αναφερκζντων δεξιοτιτων κακϊσ
και τθν ανάπτυξθ γραπτοφ λόγου ςτθν οποία να
βεβαιϊνεται θ ικανότθτα τουσ να αναπτφξουν ςφντομα
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα βαςικζσ γνϊςεισ που άπτονται του
αντικειμζνου τουσ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
--Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Bauer R.C., Birk J.P. and P.S. Marks. 2013. Introduction to Chemistry. New York: McGraw-Hill
Donovan Peter. Basic English for Science. 1978. Oxford: Oxford University Press
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 055
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ,
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται
περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ
υποβάκρου, ειδικοφ
υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ειδικοφ υποβάκρου.
(Απαιτείται ιδιαίτερα για φοιτθτζσ Χθμείασ που κα
κατευκυνκοφν ςε πεδία Βιοχθμείασ, Κλινικισ Βιοχθμείασ,
Βιοχθμείασ Σροφίμων, Μικροβιολογίασ, Βιοτεχνολογίασ)

Δεν υπάρχουν
ΕΛΛΘΝΙΚΘ (επίςθσ, και ςτθν ΑΓΓΛΙΚΘ, για αλλοδαποφσ
φοιτθτζσ από Πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ – π.χ.
Erasmus students). Σο εποπτικό υλικό του μακιματοσ
(annotated power point slides) είναι προετοιμαςμζνο και ςτισ
δφο γλϊςςεσ.
ΝΑΙ
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=161 (Θζμα 9)
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
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Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
 Να κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ τθσ βιολογίασ, ιδιαίτερα αυτζσ που
αναφζρονται (α) ςτθν ροι ενζργειασ ςτα βιολογικά ςυςτιματα, (β) ςτισ βαςικζσ αρχζσ του
μεταβολιςμοφ, (γ) ςτθν ζννοια του κυττάρου, (δ) ςτθ
γενετικι, τθ ροι τθσ γενετικισ πλθροφορίασ και ςτθν ζννοια του γονιδιϊματοσ, (ε) ςτθ
φυλογενετικι κατάταξθ των οργανιςμϊν, (ςτ) ςτθν
κεωρία τθσ Εξζλιξθσ και τθν ερμθνεία των βιολογικϊν διεργαςιϊν με βάςθ τισ αρχζσ τθσ
εξελικτικισ κεωρίασ
 Να αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία τθσ πειραματικισ ζρευνασ ςτθ Βιολογία και τθσ ςφνδεςι
τθσ με τθν παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
 Να κατανοοφν τθν ανάγκθ τθσ διεπιςτθμονικισ ζρευνασ, κακϊσ θ επιςτιμθ τθσ Βιολογίασ
αναφζρεται ςε πολλαπλά επίπεδα οργάνωςθσ, θ διερεφνθςθ των οποίων απαιτεί
επαγωγικό τρόπο ςκζψθσ και πολφπλευρθ,
ολοκλθρωμζνθ κεϊρθςθ των ειδικότερων κεμάτων
Γνώςεισ

 Γνϊςθ και κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ επιςτιμθ τθσ Βιολογίασ




(Κφτταρα, Ροι ενζργειασ ςτα βιολογικά ςυςτιματα, Ροι
πλθροφορίασ ςτα βιολογικά ςυςτιματα, Γονίδια, Γονιδίωμα, Εξζλιξθ)
Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ πειραματικισ ζρευνασ και των οργανιςμϊν- μοντζλων για
τθ μελζτθ βαςικϊν διεργαςιϊν τθσ ηωισ
Γνϊςθ τθσ δυνατότθτασ ςφγχρονων εφαρμογϊν τθσ Βιολογίασ ςτθ
βιοτεχνολογία και ςτθ βιοϊατρικι ζρευνα
Κατανόθςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ που απαιτείται ςτθν βιολογικι ζρευνα

Ικανότθτεσ
 Ικανότθτα για αναηιτθςθ και αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με βαςικά κζματα που
αφοροφν τισ βιολογικζσ επιςτιμεσ
 Ικανότθτα για κριτικι διερεφνθςθ κεμάτων τθσ επικαιρότθτασ που είναι ςυναφι με
ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςε ζντονα αναπτυςςόμενουσ τομείσ (π.χ. γονιδιωματικι,
βιοτεχνολογία, βιοϊατρικι, βιολογία του περιβάλλοντοσ)
 Ικανότθτα για ςυνδυαςτικι μελζτθ από διαφορετικζσ γνωςτικζσ ενότθτεσ ςτο ευρφτερο
πεδίο τθσ Βιολογίασ

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το
μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
δεδομζνων και
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πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ
καταςτάςεισ Λιψθ
αποφάςεων
Αυτόνομθ
εργαςία
Ομαδικι
εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικότερεσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και





των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ πειραματικισ ζρευνασ και τθσ ςφνδεςισ τθσ με τθν
παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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Δίνεται μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Βιολογίασ, που καλφπτει με τθν μεγαλφτερθ δυνατι
ευρφτθτα τόςο τθν ιςτορικι ανάπτυξθ των κεμελιωδϊν αρχϊν τθσ Βιολογίασ (π.χ. εξελικτικι κεωρία,
κυτταρικι κεωρία, γενετικι, ανακάλυψθ του DNA, ροι τθσ γενετικισ πλθροφορίασ, ςθμαντικά
πειράματα-ςτακμοί ςτθ Βιολογία) όςο και τα πλζον ςφγχρονα πεδία τθσ βιολογίασ (π.χ.
γονιδιωματικι, βιολογία ςυςτθμάτων, μοριακι εξζλιξθ, βιοτεχνολογία, βιοϊατρικι ζρευνα)

1. Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Βιολογίασ. Οργάνωςθ ςε επίπεδα. Γενετικι-Πλθροφορία- Δομι-ΛειτουργίαΕξζλιξθ. Ροι ενζργειασ ςτα βιολογικά ςυςτιματα. Βαςικζσ αρχζσ του μεταβολιςμοφ. ATPάςεσ.
2. Κφτταρα. Κυτταρικι κεωρία. Βιολογικζσ μεμβράνεσ. Διαμεμβρανικι μεταφορά. Βαςικοί τφποι
κυττάρων. Ευκάρυα. Βακτιρια. Αρχαία. Διαμεριςματοποίθςθ των ευκαρυωτικϊν κυττάρων.
Ενδοπλαςματικό δίκτυο. Ριβοςϊματα. Ζκκριςθ πρωτεϊνϊν. υςκευι Golgi. Λυςοςϊματα. Πυρινασ.
Χρωματίνθ. Μίτωςθ. Κυτταρικόσ κφκλοσ. Κυτταροςκελετόσ.
3. Γονιδίωμα. Κωδικό δυναμικό. Γονίδια, γονιδιακζσ οικογζνειεσ. Προγράμματα γονιδιϊματοσ.
Εξζλιξθ του γονιδιϊματοσ. Μετακετά ςτοιχεία. Ιντρόνια. Εναλλακτικό μάτιςμα. Λειτουργικι
γονιδιωματικι. Μικροςυςτοιχίεσ. Πρωτεωμικι. Γενετικοί πολυμορφιςμοί. SNPs. Γονίδια που
ςυνδζονται με αςκζνειεσ. Εντοπιςτικι κλωνοποίθςθ. Γονιδιακι ςτόχευςθ.
4. Εξζλιξθ. Θεωρία τθσ εξζλιξθσ. Μικροεξζλιξθ. Φυςικι επιλογι. Γενετικι παρζκκλιςθ. Γονιδιακι
ροι. Βιολογικό είδοσ. Ειδογζνεςθ. Προζλευςθ τθσ ηωισ. Κόςμοσ του RNA. Σελευταίοσ παγκόςμιοσ
κοινόσ πρόγονοσ (LUCA). Θεωρία των τριϊν ενοτιτων ηωισ. Γιατί τα αρχαιοβακτιρια (Αρχαία)
αποτελοφν ξεχωριςτό κλάδο. Προζλευςθ των ευκαρυωτικϊν κυττάρων. Θεωρία τθσ ενδοςυμβίωςθσ.
Θμιαυτόνομα οργανίδια. Εξελικτικι προζλευςθ των μιτοχονδρίων.
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ
Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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

 Πρόςωπο με πρόςωπο (από ζδρασ διδαςκαλία ςε
αμφικζατρο).

 Σο υλικό του μακιματοσ (κακϊσ και παλαιότερα
κζματα εξετάςεων) είναι αναρτθμζνο ςτο site του
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (πλατφόρμα αςφγχρονθσ
τθλεκπαίδευςθσ, e-course).
Θλεκτρονικι ςελίδα:
 http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=161
Θζμα 9.
 Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ (μζςω email αλλά και ανακοινϊςεισ που αναρτϊνται
ςτθν ςελίδα e-course).
 Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point slides.

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Φροντιςτθριακοφ τφπου
επαναλθπτικό μάκθμα
Ατομικι μελζτθ
προετοιμαςία

φνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ ανά ECTS)
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
50
25
50
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
αξιολόγθςθσ
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει:
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι
ι 1. Εξζταςθ βαςικϊν εννοιϊν (οριςμοί)
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία 2. Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 3. Απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ (ςυνδυαςμοφ από
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ)
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, Σα βακμολογθμζνα γραπτά των φοιτθτϊν κρατοφνται ςτο
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι γραφείο του υπευκφνου διδαςκαλίασ (Κακθγθτι κ.
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, Ευςτακίου Φριλίγγου, Εργαςτιριο Βιολογικισ Χθμείασ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι Σμιμα Ιατρικισ). Κάκε φοιτθτισ μπορεί,
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι κατόπιν ςυνεννόθςθσ, να ζλκει να δει το γραπτό του και
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
να ηθτιςει διευκρινίςεισ από τον υπεφκυνο
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

ςχετικά μ ε τθν απόδοςι του ςτθν εξζταςθ και τθ
βακμολόγθςθ των απαντιςεϊν του.
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

STAR CECIE, EVERS
CHRISTINE, STARR
LISA

ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ: ΜΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ

GEOFFREY M.
COOPER & ROBERT
E. HAUSMAN

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

CAMPBELL N., REECE
J., Κ.Α

UTOPIA ΕΚΔΟΕΙ
ΕΠΕ
ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΕ
ΕΚΔΟΕΙ Ι.
ΜΠΑΔΡΑ & ΙΑ
ΟΕ
ΙΣΕΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΕ
ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΘΣΘ

 Βιολογία – βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ Cecie, S., Evers, C. Α., and Starr, L.), Εκδόςεισ UTOPIA
(2015), ελλθνικι μετάφραςθ του αγγλικοφ βιβλίου Biology – today and tomorrow
th
(Brooks/Cole, Cengage Learning, 4 edition, 2013)
 Σο Κφτταρο: Μια μοριακι προςζγγιςθ (Cooper, G. M., and Hausman, R.E.),
Ακαδθμαϊκζσ Εκδόςεισ Μπάςδρα (2013), ελλθνικι μετάφραςθ του αγγλικοφ βιβλίου The Cell
th
– A molecular approach (5 edition, Sinauer & ASM Press, Washington, D.C., 2009)
 Βιολογία (Campbell, N., Reece, J., κ. ά.) (Σόμοσ Ι: Η Χθμεία τθσ ηωισ – Σο κφτταρο –
Γενετικι) Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, I.T.E. (2010), ελλθνικι μετάφραςθ του
th
αγγλικοφ βιβλίου Campbell Biology (8 edition, Pearson Education, Inc., 2008)

 Επίςθσ, επιλεγμζνα κεφάλαια από τον τόμο ΙΙ του ςυγγράμματοσ Βιολογία (Campbell, N.,
Reece, J., κ. ά.) (Σόμοσ II: Μθχανιςμοί τθσ εξζλιξθσ – Εξελικτικι ιςτορία τθσ βιολογικισ
ποικιλότθτασ) Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, I.T.E. (2010), παρζχονται ςε θλεκτρονικι
μορφι (pdf), κατόπιν αδείασ από τον εκδοτικό οίκο, ςτο site e-course:
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=161 Θζμα 9.

75

6.

ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ221
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

ο

2

ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
ΚΑΣ’ ΕΠΙΛΟΓΘΝ ΘΕΩΡΘΣΙΚO
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΟΧΙ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
ο

Αϋ ζτουσ (2 εξάμθνο) Σμιματοσ Χθμείασ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Να γνωρίηουν ότι θ επιςτιμθ τθσ χθμείασ δεν είναι θ παραγωγι και ςυγκρότθςθ των κεωριϊν τθσ
από μεμονωμζνουσ ιδιοφυείσ επιςτιμονεσ, αλλά από ανκρϊπουσ που προςπάκθςαν να
διερευνιςουν και να κατανοιςουν τθ λειτουργία και τθ δομι τθσ φφςθσ.
Να εφαρμόηουν ανάλογα με τθν περίςταςθ τισ κεωρίεσ μάκθςθσ
Να γνωρίηουν τθ δομι των επιπζδων τθσ ςχολικισ χθμείασ
Να ερευνοφν τισ εναλλακτικζσ ιδζεσ και να προβαίνουν ςτθν εννοιολογικι αλλαγι τουσ
Ειδικότερα:
Γνώςεισ
Θα γνωρίηουν:








Σισ επιμζρουσ τεχνικζσ για τθ διδαςκαλία τθσ χθμείασ.
Σισ βαςικζσ διδακτικζσ αρχζσ για τθ διαμόρφωςθ ςχεδίων/ςεναρίων μακιματοσ.
Σισ καινοτόμεσ και τισ προτεινόμενεσ από τα Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν μεκόδουσ
διδαςκαλίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
Σισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ ΣΠΕ ςτθ διδαςκαλία τθσ χθμείασ
Σο ρόλο του εργαςτθρίου, των ςυςκευϊν και των ορίων τουσ.
Να εξοικειωκοφν με κζματα διαχείριςθσ τθσ τάξθσ
Να αξιολογοφν μία δειγματικι διδαςκαλία αλλά και τουσ μακθτζσ/τριεσ.

Δεξιότητεσ



Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ για τθν βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ, τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν
προςομοίωςθ πειραμάτων.
Χριςθ λογικισ και διαιςκθτικισ ςκζψθσ για τθν ανίχνευςθ των εναλλακτικϊν ιδεϊν των
μακθτϊν/τριϊν και δθμιουργικισ ςκζψθσ για τθν εννοιολογικι αλλαγι τουσ.

Ικανότητεσ





Ικανότθτα να εςτιάηουν ςτθν κατανόθςθ και ςτθν βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ τθσ χθμείασ μζςω
τθσ μελζτθσ μεταβλθτϊν ςχετικϊν με το τι κάνει ο μακθτισ μζςα ςτο περιβάλλον μάκθςθσ.
Ικανότθτα να εφαρμόηουν τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων χθμείασ με υπευκυνότθτα και αυτονομία.
Ικανότθτα να χρθςιμοποιοφν όχι μόνο περιγραφικζσ αλλά και επεξθγθματικζσ προςεγγίςεισ.
Κριτικι ικανότθτα για τθ διαςφνδεςθ τθσ χθμείασ με άλλεσ φυςικζσ επιςτιμεσ.
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Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/τρια και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί
το μάκθμα είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ ςυγκριτικισ και παραγωγικισ ςκζψθσ κατά τθν ανάπτυξθ των
εννοιϊν τθσ χθμείασ.
Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ
βιβλιογραφία για τθ διαμόρφωςθ ςχεδίων/ςεναρίων μακιματοσ.
Παραγωγι ςχεδίων μακιματοσ με ζμφαςθ ςτα μακιματα τθσ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ.
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ ςτισ διδαςκαλίεσ
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΙΑΓΩΓΗ
(1 ΩΡΑ)
Αρχζσ και φιλοςοφία του μακιματοσ
Πωσ κα αξιολογθκοφν οι φοιτθτζσ/τριεσ ςτο μάκθμα
Χρονοδιάγραμμα Μακιματοσ και Εξετάςεων
Βιβλία & Εκπαιδευτικό Τλικό
τοιχεία Επικοινωνίασ
ΕΝΟΣΗΣΑ 1θ : Η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. (6
ΩΡΕ)

Η Διδακηική
1. Τι είναι η Διδακηική ηων Φςζικών Επιζηημών;
2. Γιαηί να διδασθούμε ηη Διδακηική ηων Φςζικών Επιζηημών;
3. Η Διδακηική ηων Φςζικών Επιζηημών και η διδακηική ηηρ Φημείαρ ωρ
επιζηημονικά πεδία
4. Σκοπόρ και ζηόσοι ηος μαθήμαηορ.
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5. Σσέζη ηηρ Διδακηικήρ ηων Φςζικών Επιζηημών με άλλερ επιζηήμερ.
Η Εκπαίδεσζη/Διδακηική ιζηορικά.
1. Η εκπαίδεςζη ζηη ππο-νεωηεπική εποσή
2. Η εκπαίδεςζη ζηη νεωηεπική εποσή
3. Η εκπαίδεςζη ζηη μεηανεωηεπική εποσή
Ιζηορική αναδρομή ηης Διδακηικής ηων Φ.Ε
1. Το παπαδοζιακό πεύμα
2. Το ανακαλςπηικό πεύμα
3. Το εποικοδομηηικό πεύμα
4. Το πεύμα ηος επιζηημονικού αλθαβηηιζμού
Δάζκαλος: ο ζημανηικόηερος παράγων ηης Εκπαίδεσζης.
Μορθές εκπαίδεσζης ή μάθηζης
1. Τςπική εκπαίδεςζη
2. Μη ηςπική εκπαίδεςζη
3. Άηςπη εκπαίδεςζη
Τα ζώμαηα ηης γνώζης ποσ εμπλέκονηαι ζηη διδαζκαλία ηων Φσζικών
Επιζηημών
1. Καθημεπινή βιωμαηική γνώζη ηων μαθηηών
2. Η ζσολική εκδοσή ηηρ θςζικο-επιζηημονικήρ γνώζηρ
3. Η θςζικο-επιζηημονική γνώζη
ΕΝΟΣΗΣΑ 2θ : ΘΕΩΡΙΕ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΨΤΧΟ-ΛΟΓΙΑ
(9 ΩΡΕ)
Θεωρίεσ Μάκθςθσ
 υμπεριφοριςμόσ (Behaviorism)
 Γνωςτικζσ κεωρίεσ (Cognitivism)
 Κοινονικογνωςτικζσ κεωρίεσ (Social Learning Theory)
 Εποικοδομιςμόσ
a. Θεωρία γνωςτικισ ι νοθτικισ ανάπτυξθσ του Piaget.
a. Αρχζσ τθσ κεωρίασ
b. Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κεωρίασ
c. τάδια τθσ νοθτικισ ανάπτυξθσ
d. Κριτικζσ τθσ κεωρίασ
b. Κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία του Vygotski
a. Αρχζσ τθσ κεωρίασ
b. Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κεωρίασ
c. Ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ
d. Κριτικζσ τθσ κεωρίασ
c. H νοθματικι προςλθπτικι μάκθςθ του Ausubel.
a. Νοθματικι μάκθςθ κατά Ausubel
b. Χάρτεσ εννοιϊν
i. Πωσ καταςκευάηουμε ζναν χάρτθ εννοιϊν
ii. Είδθ εννοιολογικϊν χαρτϊν
iii. Αξιολόγθςθ-βακμολόγθςθ εννοιολογικϊν χαρτϊν
iv. Αξιοποίθςθ των εννοιολογικϊν χαρτϊν
d. Θ ευρετικι-ανακαλυπτικι κεωρία μάκθςθσ του Bruner
 Θεωρία πολλαπλισ νοθμοςφνθσ (Multiple Intelligences)
Σαξινομία Bloom ςτο γνωςτικό τομζα.
Επιςτθμονικόσ και Χθμικόσ Αλφαβθτιςμόσ
Εποικοδομιςμόσ-εννοιολογικι μάκθςθ
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1.
2.
3.
4.

Οριςμοί
Εναλλακτικζσ ιδζεσ και παρανοιςεισ μακθτϊν/τριϊν-εννοιολογικι αλλαγι.
Παιδαγωγικζσ μζκοδοι για τθν αντιμετϊπιςθ των εναλλακτικϊν αντιλιψεων
Θεμελιϊδεισ εννοιολογικζσ δυςκολίεσ ςτθ χθμεία και τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ
(παραδείγματα)
Χθμικά πειράματα και εργαςτιριο χθμείασ
1. Σο πείραμα και ο ρόλοσ του ςτθν εννοιολογικι αλλαγι
2. Οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ ςτθ διδαςκαλία τθσ χθμείασ
ΕΝΟΣΗΣΑ 3θ : ΠΛΑΙΙΟΘΕΣΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΕΝΝΟΙΕ /ΜΟΝΣΕΛΑ / ΑΝΑΛΟΓΙΕ ΣΙ
Φ.Ε.
(6 ΩΡΕ)
Πλαιςιοκετθμζνθ διδαςκαλία
1. Οριςμόσ Πλαιςιοκετθμζνθσ διδαςκαλίασ
2. Παιδαγωγικι Γνϊςθ Περιεχομζνου (ΠΓΠ)
3. υνιςτϊςεσ τθσ Παιδαγωγικισ Γνϊςθσ Περιεχομζνου για τον/τθν εκπαιδευτικό
Ζννοιεσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ
a. Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των χθμικϊν εννοιϊν
b. Δυςκολίεσ εννοιϊν κατά Shayer και Adey (Σαξινόμθςθ των βαςικϊν εννοιϊν).
c. Οι δυςκολίεσ τθσ φυςικισ και χθμείασ ςτο Γυμνάςιο
d. Οι δυςκολίεσ τθσ φυςικισ και χθμείασ ςτο Λφκειο
Μοντζλα ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ (μοντελοποίθςθ, είδθ μοντζλων και χρθςιμότθτά τουσ).
Αναλογίεσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και χρθςιμότθτά τουσ
Σρόποι διδαςκαλίασ του μακιματοσ
a. Θ διδαςκαλία με μεταφορά γνϊςθσ.
b. Θ διδαςκαλία με ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ.
c. Θ διδαςκαλία με κακοδθγοφμενθ ανακάλυψθ.
d. Θ διδαςκαλία με εποικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ.
e. Θ διδαςκαλία με «καταςκευι».
χολικι Χθμεία και διαδικαςίεσ μάκθςθσ
ΕΝΟΣΗΣΑ 4θ : ΧΟΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
(6 ΩΡΕ)
Δομι επιπζδων τθσ ςχολικισ χθμείασ (το τρίγωνο του Johnstone).
 Μακροςκοπικό επίπεδο-πειράματα/εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
1. Διδακτικι αξία των πειραμάτων
2. Σαξινόμθςθ πειραμάτων
3. Ζνταξθ πειραμάτων ςτθ διδαςκαλία
4. Φάςεισ πειραματικισ διαδικαςίασ
5. Εργαςτθριακι άςκθςθ βαςιςμζνθ ςτον εποικοδομθτιςμό
 Τπομικροςκοπικό επίπεδο
1. Σο ςωματιδιακό μοντζλο τθσ φλθσ
2. Θ προςζγγιςθ των καταςτάςεων τθσ φλθσ (States-Of-Matter Approach,
SOMA)
 υμβολικό επίπεδο
1. Ο χθμικόσ ςυμβολιςμόσ ωσ γλϊςςα
2. Ευρφτεροσ χθμικόσ ςυμβολιςμόσ
3. Χθμικόσ ςυμβολιςμόσ
4. Χθμικζσ αντιδράςεισ.
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τοιχειομετρία – Ογκομετριςεισ
Χθμικι ενεργθτικι – Χθμικι κινθτικι – Χθμικι ιςορροπία
Οξζα και βάςεισ – Οξειδοαναγωγι
Η χθμεία και οι άλλεσ φυςικζσ επιςτιμεσ
Φυςικοχθμικζσ ζννοιεσ
Οργανικι Χθμεία – Βιοχθμεία
ΕΝΟΣΗΣΑ 5θ : ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΣΙΜΟ
(3 ΩΡΕ)
Αναλυτικά προγράμματα ςπουδών
1. Οργάνωςθ αναλυτικοφ προγράμματοσ
2. κοποί και ςτόχοι Αναλυτικϊν προγραμμάτων και διδαςκαλίασ
3. Σο πρόγραμμα PARSEL
Προγραμματιςμόσ
1. Ετιςιοσ προγραμματιςμόσ
2. Μεςοπρόκεςμοσ προγραμματιςμόσ
3. Θμεριςιοσ προγραμματιςμόσ μακιματοσ (ςχζδιο μακιματοσ)
Ωριαία διδαςκαλία
1. Προγραμματιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ
2. Οργάνωςθ και ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ
3. Διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ
ΕΝΟΣΗΣΑ 6θ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
(3 ΩΡΕ)
Αξιολόγθςθ
1. Αξιολόγθςθ διδαςκαλίασ
2. Αξιολόγθςθ μακθτϊν/τριϊν
3. χζδιο μακιματοσ.
ΕΝΟΣΗΣΑ 7θ : ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΧΗΜΕΙΑ
(2 ΩΡΕ)
Επίλυςθ προβλθμάτων χθμείασ
1. Ειςαγωγι
2. Μοντζλα επίλυςθσ προβλθμάτων
3. Θ μάκθςθ μζςω επίλυςθσ προβλιματοσ
4. Χαρακτθριςτικά τθσ μάκθςθσ μζςω τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ
ΕΝΟΣΗΣΑ 8θ : ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΧΕΔΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ
(3 ΩΡΕ)
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο, Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ (project), υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι ι
υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που

Κακ’ ζδρασ διδαςκαλία, Πρόςωπο με πρόςωπο ςυηιτθςθ,
διάλεξθ, ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ
Φπήζη ΤΠΕ (PHET, Φωηόδενδπο, Φςζική και θωηογπαθία )
ζηη διδαζκαλία και ζηη διαμόπθωζη διδακηικών ζεναπίων
μαθήμαηορ από ηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ.
Υποζηήπιξη ηηρ μαθηζιακήρ διδαζκαλίαρ με σπήζη power point ή
prezi.
Ηλεκηπονική επικοινωνία με ηοςρ θοιηηηέρ.

Δραςτηριότητα
Παραδόςεισ ςτθν αίκουςα,
παραγωγι και ανάλυςθ
ςχεδίων μακιματοσ
υγγραφι εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ και
προετοιμαςία για τθν τελικι
εξζταςθ

φνολο μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39 (13 εβδ. x 3 ϊρεσ)
21 ώρεσ
65 ώρεσ

125 ώρεσ

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν/τριων γίνεται με:
1.
2.

Πρόοδοσ (20%)
Γραπτι ι προφορικι τελικι εξζταςθ (60%) που
περιλαμβάνει:
 ανάπτυξθ κεμάτων
 ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
 απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
 επίλυςθ προβλθμάτων.

3.

Ατομικι ι ομαδικι Εργαςία (20%)

και

Θ γραπτι ατομικι ι ομαδικι (μζχρι 5 άτομα ανάλογα με το
πλικοσ των φοιτθτϊν/τριϊν) εργαςία είναι υποχρεωτικι
και γίνεται εκτενισ προετοιμαςία τθσ κατά τθ διάρκεια των
μακθμάτων.
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είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:





Σςαπαρλισ Γ., «Θζματα Διδακτικισ Φυςικισ και Χθμείασ ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ» Εκδόςεισ
Γρθγόρθ, Ακινα, 1991
Κόκκοτασ Π., «Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν» Εκδόςεισ Γρθγόρθ, Ακινα, 1999.
Κολιόπουλοσ Δ, «Θζματα Διδακτικισ Φυςικϊν Επιςτθμϊν – Θ ςυγκρότθςθ τθσ ςχολικισ
γνϊςθσ» Εκδόςεισ Μεταίχμιο, Ακινα 2006.
θμειϊςεισ Διδακτικισ τθσ Χθμείασ άλτα Κατερίνα

υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:




Chemistry Education Research and Practice: http://rsc.org/cerp (open access)
Journal of Chemical Education: https://pubs.acs.org/journal/jceda8
Ιςτότοποσ ΚοΔιΦΕΕΣ: http://kodipheet.chem.uoi.gr

The States-Of-Matter Approach to Introductory Chemistry (SOMA)

Ιςτότοποσ ΚοΔιΦΕΕΣ: http://kodipheet.chem.uoi.gr/sxbibliaxhmeias.php

Σο πρόγραμμα PARSEL


Ιςτότοποσ PARSEL: http://icaseonline.net/parsel/www.parsel.unikiel.de/cms/indexe435.html?id=home



Μακιματα ςτα ελλθνικά: http://icaseonline.net/parsel/www.parsel.unikiel.de/cms/index3b75.html?id=126
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1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
Προπτυχιακό
ΧΗΤ 028
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

3

Οργανικι Χθμεία ΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
(ECTSCREDITS)

4
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Δεξιοτιτων
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι.
Πλθ θ διδακτζα φλθ ζχει μαγνθτοςκοπθκεί και προςωζρεται
ςτουσ ενδιαωερόμενουσ ωοιτθτζσ ωσ Online Υπθρεςία του
Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςτο ςφνδεςμο: E-Course/Σφςτθμα
Αςφγχρονθσ Τθλεεκπαίδευςθσ
ΝΑΙ
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=991

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου
Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
Γνώςεισ
- Κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν τθσ οργανικισ χθμείασ, των ωυςικϊν και χθμικϊν ιδιοτιτων
ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν οργανικϊν ενϊςεων ςε ςχζςθ με τισ λειτουργικζσ ομάδεσ και
τθν εν γζνει δομι αυτϊν
-Κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ δομισ και χθμικισ ςυμπεριωοράσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν
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οργανικϊν ενϊςεων.
-Κατανόθςθ ςυγκεκριμζνων μθχανιςμϊν οργανικϊν αντιδράςεων.

Δεξιότθτεσ
-Διεφρυνςθ του επιςτθμονικοφ ορίηοντα, καλφτερθσ κατανόθςθσ τθσ φλθσ και εμβάκυνςθσ.
-Εωαρμογι εννοιϊν, αντιδράςεων και μθχανιςμϊν ςε απλζσ ι και περίπλοκεσ ενϊςεισ και ςτθ
λογικι αντιμετϊπιςθ ςυνκετικϊν προβλθμάτων.

Ικανότθτεσ
-Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ ςυνκετικϊν προβλθμάτων
οργανικισ χθμείασ και ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ.
-Ικανότθτα να προςεγγίηει ςυνκετικά προβλιματα και να προτείνει τθν πλζον ενδεδειγμζνθ
ςυνκετικι πορεία μιασ ςφνκεςθσ.
-Ικανότθτα διερεφνθςθσ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ και άντλθςθσ πλθροωοριϊν με ςκοπό
τθν επίλυςθ πολφπλοκων ςυνκετικϊν προβλθμάτων.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Αυτόνομθ εργαςία
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Ομαδικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
επαγωγικισ ςκζψθσ
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
Θεωρθτικι κατάρτιςθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων για τθν προςζγγιςθ διεπιςτθμονικϊν
κεμάτων-προβλθμάτων.
-

Ικανότθτα αναηιτθςθσ επιςτθμονικϊν πλθροωοριϊν από τθ διεκνι βιβλιογραωία,
κατανόθςθσ και παρουςίαςθσ.

-

Ομαδικι εργαςία και εργαςία ςε διεκνζσ διεπιςτθμονικό περιβάλλον.

3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το μάκθμα Οργανικι Χθμεία ΙΙ αναωζρεται ςε ςθμαντικζσ κατθγορίεσ οργανικϊν ενϊςεων
(αμίνεσ, ωαινόλεσ, καρβονυλικζσ ενϊςεισ, αρωματικζσ και ετεροκυκλικζσ ενϊςεισ, βλζπε
περιεχόμενα). Μελετϊνται οι ιδιότθτεσ αυτϊν, ωυςικζσ και χθμικζσ, θ ςφνκεςι τουσ, οι
μθχανιςμοί των διαωόρων μετατροπϊν και θ εν γζνει ςθμαςία τουσ, όπωσ θ ςφνδεςι τουσ
με τθ ηωι και τισ βιολογικζσ διεργαςίεσ, ωσ βιοδραςτικά μόρια, απαντϊμενα ςτθ ωφςθ.
Το μάκθμα ςυνίςταται από τισ παρακάτω επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ:
1. Βενηόλιο και αρωματικότθτα

Ρεριγραωι κεματικισ ενότθτασ: Ονοματολογία αρωματικϊν ενϊςεων, δομι και ςτακερότθτα

85

βενηολίου, περιγραωι αυτοφ με βάςθ το ςυντονιςμό και τα μοριακά τροχιακά, κανόνασ του Hückel,
αρωματικά ιόντα, ετεροκυκλικζσ και πολυκυκλικζσ αρωματικζσ ενϊςεισ.
Λζξεισ κλειδιά: Αρωματικότθτα, αρωματικζσ ενϊςεισ.
2. Χθμεία του βενηολίου
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Θλεκρονιόωιλθ αρωματικι υποκατάςταςθ-μθχανιςμόσ (χλωρίωςθ,
βρωμίωςθ, αλκυλίωςθ και ακυλίωςθ κατά Friedel-Crafts), ερμθνεία τθσ επίδραςθσ των
υποκαταςτατϊν ςε αρωματικοφσ δακτυλίουσ, πολυυποκεταςτθμζνα βενηόλια και προςκετικά
ωαινόμενα των ομάδων. Ρυρθνόωιλθ αρωματικι υποκατάςταςθ-μθχανιςμοί (προςκικθσ
/απόςπαςθσ, απόςπαςθσ/προςκικθσ), βενηφνιο.
Λζξεισ κλειδιά: Θλεκτρονιόφιλο και πυρθνόφιλο αντιδραςτιριο, αρωματικι υποκατάςταςθ,
απόςπαςθ, προςκικθ.
3. Αλειφατικζσ αμίνεσ
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ονοματολογία, δομι και ςτερεοχθμεία αμινϊν, ωυςικζσ και
χθμικζσ ιδιότθτεσ αμινϊν-βαςικότθτα, ςφνκεςθ και αντιδράςεισ αμινϊν.
Λζξεισ κλειδιά: Βαςικότθτα, απόςπαςθ, μετάκεςθ.
4. Αρυλαμίνεσ και φαινόλεσ
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ιδιότθτεσ των αρυλαμινϊν-βαςικότθτα, παραςκευζσ και
αντιδράςεισ αυτϊν, ιδιότθτεσ των ωαινολϊν-οξφτθτα, παραςκευζσ και αντιδράςεισ ωαινολϊν.
Λζξεισ κλειδιά: Οξφτθτα, θλεκρονιόφιλθ αρωματικι υποκατάςταςθ, μθχανιςμόσ.
5. Ετεροκυκλικζσ ενώςεισ
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ετεροκυκλικζσ ενϊςεισ με πενταμελι και με εξαμελι δακτφλιοονοματολογία, ετεροκυκλικζσ ενϊςεισ με ςυμπυκνωμζνουσ δακτυλίουσ, αντιδράςεισ
θλεκτρονιόωιλθσ και πυρθνόωιλθσ υποκατάςταςθσ.
Λζξεισ κλειδιά: Αρωματικότθτα, ετεροκυκλικοί αρωματικοί δακτφλιοι.
6. Αλδεΰδεσ και κετόνεσ
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ονοματολογία, δομι, ςφνκεςθ, φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ
αλδεχδϊν και κετονϊν.
Λζξεισ κλειδιά: Πυρθνόφιλο αντιδραςτιριο-πυρθνόφιλθ προςκικθ, οξφτθτα Θ ςε α-κζςθ, ενόλθ,
ενολικά ιόντα, ταυτομζρεια, ςυμπφκνωςθ, ιςομεριςμόσ.
7. Αλδεΰδεσ και κετόνεσ-πυρθνόφιλθ προςκικθ
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρυρθνόωιλθ προςκικθ ςτο καρβονφλιο αλδεχδϊν και κετονϊνμθχανιςμόσ.
Λζξεισ κλειδιά: Πυρθνόφιλο αντιδραςτιριο-πυρθνόφιλθ προςκικθ, οξφτθτα Θ ςε α-κζςθ, ενόλθ,
ενολικά ιόντα, ταυτομζρεια, ςυμπφκνωςθ, ιςομεριςμόσ.
8. Αλδεΰδεσ και κετόνεσ- οξφτθτα α-κζςθσ και ςυμπυκνώςεισ
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Οξφτθτα των Θ ςε α-κζςθ ωσ προσ το C=O, εξιγθςθ, ςυνζπειεσ,
ενολικά ανιόντα.Ταυτομζρεια ενόλθσ-κετόνθσ, αντιδράςεισ (αλκυλίωςθ, αλογόνωςθ, ακυλίωςθ,
αλδολικι ςυμπφκνωςθ, κλπ.), ιςομεριςμοί, α,β-ακόρεςτεσ καρβονυλικζσ ενϊςεισ, αντιδράςεισ
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αυτϊν.
Λζξεισ κλειδιά: Πυρθνόφιλο αντιδραςτιριο-πυρθνόφιλθ προςκικθ, οξφτθτα Θ ςε α-κζςθ, ενόλθ,
ενολικά ιόντα, ταυτομζρεια, ςυμπφκνωςθ, ιςομεριςμόσ.
9. Καρβοξυλικά οξζα
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ονοματολογία, δομι, ςφνκεςθ, ιδιότθτεσ καρβοξυλικϊν οξζων,
οξφτθτα αυτϊν- επίδραςθ υποκαταςτατϊν-ςφγκριςθ με άλλεσ όξινεσ οργανικζσ ενϊςεισ,
αντιδράςεισ, ςφγκριςθ με αλδεψδεσ και κετόνεσ.
Λζξεισ κλειδιά: Οξφτθτα καρβοξυλικϊν οξζων.
10. Παράγωγα καρβοξυλικών οξζων
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ραράγωγα οξζων: αλογονίδια, ανυδρίτεσ, εςτζρεσ, αμίδια και
νιτρίλια, ονοματολογία, ωυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ αυτϊν, ςφνκεςθ των παραγϊγων, ςχετικι
δραςτικότθτα, αντιδράςεισ πυρθνόωιλθσ υποκατάςταςθσ, μθχανιςμοί.
Λζξεισ κλειδιά: Δραςτικότθτα, πυρθνόφιλθ ακυλο-υποκατάςταςθ, μετατροπζσ παραγϊγων, οξφτθτα
α-κζςθσ, ςυμπυκνϊςεισ, μθχανιςμοί, ςυνκζςεισ.
11. Παράγωγα καρβοξυλικών οξζων-οξφτθτα α-κζςθσ, ςυμπυκνώςεισ
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Οξφτθτα α-κζςθσ παραγϊγων καρβοξυλικϊν οξζων, ςυμπυκνϊςεισ
Claisen και Dieckmann, αντίδραςθ Michael, ςφνκεςθ μθλονικοφ και ακετοξεικοφ αικυλεςτζρα.
Λζξεισ κλειδιά: Δραςτικότθτα, πυρθνόφιλθ ακυλο-υποκατάςταςθ, μετατροπζσ παραγϊγων, οξφτθτα
α-κζςθσ, ςυμπυκνϊςεισ, μθχανιςμοί, ςυνκζςεισ.
4.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Από κακζδρασ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Online Υπθρεςία του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςτο
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν ςφνδεςμο: E-Course/Σφςτθμα Αςφγχρονθσ
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ Τθλεεκπαίδευςθσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
Εξαμήνου
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
50
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
Ατομικι μελζτθ,
75
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
προετοιμαςία
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
Σφνολο Μαθήματοσ
δθμιουργία, κ.λπ.
(20 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
125
ανά πιςτωτική μονάδα)
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
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ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
oανάπτυξθ κεμάτων
oερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
oαπαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
oεπίλυςθ προβλθμάτων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

5.

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα ςυγγράμματα
1.

Organic Chemistry, David R. Klein, UTOPIA Εκδόςεισ ΕΡΕ

2.

Οργανικι Χθμεία τόμοσ Βϋ, VOLLHARDT PETER, SCHORE NEIL (μτωρ.Σπυροφλθσ
Σπφροσ, όδιοσ Νζςτωρ, Μαλαμίδου - Ξενικάκθ Ελιςάβετ), Εκδοτικόσ Οίκοσ
Αδελωϊν Κυριακίδθ Α.Ε.

3.

Οργανικι Χθμεία John McMurry

4.

L.G. Wade

5.

Οργανικι Χθμεία, R.T. Morisson και R.N. Boyd,

6.

Organic Chemistry, A. Streitwieser and C-H. Heathcock
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΘΥ 048
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

3

ΦΥΣΙΚΟΧΘΜΕΙΑ ΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικοφ υποβάκρου
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
Ναι (ςτθν Αγγλικι)
http://users.uoi.gr/melissas/notes/lecture%20notes.htm
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Το μάκθμα αποτελεί το βαςικό μάκθμα ςτισ ζννοιεσ τθσ χθμικισ κινθτικισ και τθσ κβαντομθχανικισ.
Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των ωοιτθτϊν ςτα ακόλουκα αντικείμενα:
-τθσ αντίλθψθσ τθσ ςθμαςίασ του χρόνου ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ,
-τθσ ςυγγραωισ εξιςϊςεων που περιγράωουν τθ χρονικι εξζλιξθ μιασ χθμικισ αντίδραςθσ,
-τθσ πρόταςθσ μθχανιςμϊν αντιδράςεων ςυμβατϊν με τα υπάρχοντα πειραματικά δεδομζνα,
-τθσ κατανόθςθσ παραμζτρων που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα των χθμικϊν αντιδράςεων,
-τθσ εμπζδωςθσ του κυματοςωματιδιακοφ δυιςμοφ του ωωτόσ και τθσ φλθσ,
-τθσ εξοικείωςθσ με τθν εξίςωςθ Schrödinger και τθν ςτατιςτικι τθσ ερμθνεία,
-τθσ ανάδυςθσ τθσ αρχισ τθσ αβεβαιότθτασ ςτθν αποτίμθςθ ωυςικϊν μεγεκϊν,
-τθσ χρθςιμότθτασ των τετραγωνικϊν δυναμικϊν ωραγμάτων ςτθν ερμθνεία χθμικϊν αντιδράςεων,
-τθσ αναγκαιότθτασ τθσ προςζγγιςθσ του αρμονικοφ ταλαντωτι και
-τθσ πλθρότθτασ των λφςεων του ατόμου του υδρογόνου.
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
-να αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία του χρόνου ςτα χθμικά και ωυςικοχθμικά ωαινόμενα,
-να γράωουν ςωςτά τισ εξιςϊςεισ που περιγράωουν τθν χρονικι εξζλιξθ ενόσ χθμικοφ ςυςτιματοσ,
-να προτείνουν μθχανιςμοφσ αντιδράςεων ςυμβατοφσ με τα πειραματικά δεδομζνα,
-να κατανοοφν τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα των χθμικϊν αντιδράςεων,
-να αποδεχκοφν τθ ςυνφπαρξθ κυματικοφ και ςωματιδιακοφ χαρακτιρα ςωματιδίων και
θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ,
-να καταςτρϊνουν και επιλφουν τθν εξίςωςθ Schrödinger για ςειρά προβλθμάτων,
-να χρθςιμοποιοφν με ευκολία τα εργαλεία των τελεςτϊν για τθν απεικόνιςθ ωυςικϊν μεγεκϊν,
-να περιγράωουν με ςαωινεια απλά προβλιματα τετραγωνικϊν δυναμικϊν,
-να χειρίηονται με ευκολία τθν προςζγγιςθ του αρμονικοφ ταλαντωτι και
-να επιλφουν τισ καταςτάςεισ του ατόμου του υδρογόνου.
Γνώςεισ:
-απόκτθςθ γνϊςεων ςε βαςικζσ ζννοιεσ και κεωρίεσ χθμικισ κινθτικισ,
-βαςικζσ γνϊςεισ χθμικϊν μθχανιςμϊν και ςυςχζτιςθ τουσ με τθν χθμικι κινθτικι,
-αωομοίωςθ του κυματοςωματιδιακοφ δυιςμοφ ακτινοβολίασ και φλθσ,
-άρτια γνϊςθ του απαραίτθτου μακθματικοφ υποβάκρου που περιλαμβάνει το χειριςμό τελεςτϊν,
μεκόδουσ επίλυςθσ μερικϊν διαωορικϊν εξιςϊςεων, ειςαγωγικζσ ζννοιεσ ςτατιςτικϊν ροπϊν,
επίλυςθ οριςμζνων ολοκλθρωμάτων,
-ενδελεχισ γνϊςθ τθσ εξίςωςθσ Schrödinger ςε κζματα τετραγωνικϊν δυναμικϊν διακριτοφ και
δυνεχοφσ ωάςματοσ,
-ςε βάκοσ γνϊςθ των εωαρμογϊν του αρμονικοφ ταλαντωτι ςε ςωρεία προβλθμάτων και
-εκμάκθςθ των τρόπων επίλυςθσ του προβλιματοσ του ατόμου του υδρογόνου.
Δεξιότθτεσ:
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-δεξιότθτεσ ςτον υπολογιςμό ςτακερϊν ταχφτθτασ από πειραματικά δεδομζνα,
-μακθματικζσ δεξιότθτεσ για επίλυςθ εξιςϊςεων που περιγράωουν χθμικζσ αντιδράςεισ,
-ευκολία ςτθν αντίλθψθ του κυματοςωματιδιακοφ δυιςμοφ ακτινοβολίασ-φλθσ,
-άμεςθ αντίλθψθ των απαραίτθτων μακθματικϊν διεργαςιϊν για τθ διαλεφκανςθ του εκάςτοτε
προβλιματοσ,
-δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ και επίλυςθσ των προβλθμάτων ωρεατίων δυναμικισ ενζργειασ,
ςυμπεριλαμβανομζνου αυτοφ του αρμονικοφ ταλαντωτι, και
-ευκολία αντίλθψθσ των προβλθμάτων που άπτονται του ατόμου του υδρογόνου.
Ικανότθτεσ:
-ικανότθτα να επιλφει απλά προβλιματα χθμικισ κινθτικισ,
-ικανότθτα να προτείνει μθχανιςμοφσ αντιδράςεων από κινθτικά δεδομζνα,
-ικανότθτα ςτοιχειοκζτθςθσ και ολοκλθρωμζνθσ αντιμετϊπιςθσ κεμάτων που αωοροφν τθν επίλυςθ
προβλθμάτων αλλθλεπίδραςθσ φλθσ-ακτινοβολίασ,
-δεινι δυνατότθτα αποτελεςματικισ κατάςτρωςθσ και επίλυςθσ του εκάςτοτε μακθματικοφ
προβλιματοσ,
-επιτυχισ αντιμετϊπιςθ εωαρμογισ τθσ εξίςωςθσ Schrödinger ςτο εκάςτοτε πρόβλθμα ςωματιδίου
ςε ςυγκεκριμζνο περιβάλλον πεδίου δυναμικισ ενζργειασ,
-δυνατότθτα επιλογισ τθσ ορκισ κατθγοριοποίθςθσ και αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ
περιγραωισ ςωματιδίου ςε ωρζαρ δυναμικισ ενζργειασ,
-ικανι διαχείριςθ τθσ εωαρμογισ του αρμονικοφ ταλαντωτι ςε πλθκϊρα περιπτϊςεων και
-δυνατότθτα κατανόθςθσ και προςπζλαςθσ κεμάτων που αωοροφν το άτομο του υδρογόνου.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων ωυςικοχθμείασ, απαραίτθτων για τθν
κατανόθςθ του ευρφτερου πεδίου τθσ χθμικισ επιςτιμθσ. Επίςθσ, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ
κριτικισ ςκζψθσ, θ οποία είναι τραγικά αποφςα ςτουσ απόωοιτουσ των λυκείων.
Ειδικότερα, οι τομείσ ςτουσ οποίουσ εςτιάηει θ εναςχόλθςθ και κατανόθςθ των ανωτζρω εννοιϊν
ζχουν ωσ ςκοπό τθν ανάπτυξθ των κατωτζρω ικανοτιτων:
-απόρριψθ τθσ εικόνασ των κλαςικϊν ςωματιδίων για λεπτόνια και αδρόνια και υιοκζτθςθ τθσ
ορκισ κβαντομθχανικισ εικόνασ του «υλικοφ κφματοσ»,
-επανεκτίμθςθ των προςωερόμενων μακθματικϊν «εργαλείων» και κατανόθςθ τρόπου εωαρμογισ
των,
-αναγνϊριςθ προζλευςθσ τθσ εξίςωςθσ Schrödinger και δυνατότθτα εωαρμογισ τθσ ςε όλα τα
ερωτιματα ενόσ ςωματιδίου,
-ικανότθτα αναγνϊριςθσ του περιοριςτικϊν όρων του κάκε ςωματιδίου και εκμετάλλευςθ του
οριςμοφ των,
-ςυνεργαςία μεταξφ των διδαςκομζνων για τθν κατανόθςθ του εκάςτοτε κζματοσ και εφρεςθ του
τρόπου αντιμετϊπιςθσ,
-ικανότθτα αναηιτθςθσ ςυμπλθρωματικϊν λφςεων και εωαρμογισ τθσ κριτικισ ςκζψθσ ςτθν
επιλογι των διακζςιμων «εργαλείων»,
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-ςχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ικανοφ αρικμοφ προβλθμάτων με ςκοπό τθν απόκτθςθ αυτοδυναμίασ
και αυτοπεποίκθςθσ ςχετικά με τον «νζο» τρόπο ςκζψθσ.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
-Οι ταχφτθτεσ των χθμικϊν αντιδράςεων: πειραματικόσ νόμοσ ταχφτθτασ.
-Τάξθ αντίδραςθσ και ολοκλθρωμζνοι νόμοι ταχφτθτασ.
-Εξάρτθςθ από τθ κερμοκραςία και εξίςωςθ Arrhenius.
-Ρροςδιοριςμόσ του
μθχανιςμοφ
τθσ
αντίδραςθσ
από
το
νόμο
ταχφτθτασ
Ι: Στοιχειϊδεισ αντιδράςεισ. Διαδοχικζσ αντιδράςεισ. Ραράλλθλεσ αντιδράςεισ. Ρροςζγγιςθ
ςτάςιμθσ κατάςταςθσ. Ρροςδιοριςμόσ του μθχανιςμοφ τθσ αντίδραςθσ από το νόμο ταχφτθτασ
ΙΙ: Αντιδράςεισ προϊςορροπίασ. Ομογενισ κατάλυςθ, ενηυμικι κινθτικι.
-Ρολφπλοκεσ αντιδράςεισ: εκριξεισ. Φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ.
-Ο κυματοςωματιδιακόσ δυϊςμόσ του ωωτόσ και τθ φλθσ.
-Θ εξίςωςθ Schrödinger και θ ςτατιςτικι τθσ ερμθνεία.
-Θ αρχι τθσ αβεβαιότθτασ.
-Τετραγωνικά δυναμικά Ι: διακριτό ωάςμα.
-Τετραγωνικά δυναμικά ΙΙ: ςυνεχζσ ωάςμα.
-Ο αρμονικόσ ταλαντωτισ.
-Το άτομο του υδρογόνου Ι: ςωαιρικά ςυμμετρικζσ λφςεισ.
-Το άτομο του υδρογόνου ΙΙ: λφςεισ με γωνιακι εξάρτθςθ (ςτροωορμι).
-Το άτομο ςε ζνα μαγνθτικό πεδίο και θ ανάδυςθ του ςπιν.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι

Από κακζδρασ, με ενκάρρυνςθ των ωοιτθτϊν να
ςυμμετζχουν ςτθν παράδοςθ.
Σθμαντικό μζροσ του μακιματοσ διδάςκεται, με
πειραματικά μζςα, ςτο « Εργαςτιριο Φυςικοχθμείασ ΙΙ».
Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-cource, ποικίλων
επεξθγθματικϊν προβολϊν μικροφ μικουσ και χριςθσ
εξειδικευμζνων ιςτοςελίδων.
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Σειρζσ αςκιςεων που
εςτιάηουν ςτθν εωαρμογι
μεκοδολογιϊν και
ενδυνάμωςθ τθσ
ςυνεργατικότθτασ
Διαδραςτικι διδαςκαλία

Αυτοτελισ Μελζτθ
Σφνολο Μακιματοσ
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52

32

10

31
125

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Χθμικι Κινθτικι: Θ εξζταςθ των ωοιτθτϊν γίνεται γραπτά,
ςε δφο προόδουσ και μία τελικι εξζταςθ. Ηθτείται, κυρίωσ,
επίλυςθ προβλθμάτων.
Κβαντομθχανικι: Α τρόποσ) Τρεισ (3) ςφντομεσ (~20 min)
απροειδοποίθτεσ εξετάςεισ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου
(50 %), εκ των οποίων απορρίπτεται θ μία (1), μία (1)
ςφντομθ (~20 min) και υποχρεωτικι εξζταςθ τθν
θμερομθνία τθσ εξζταςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταςτικισ
περιόδου (25 %) και οι ςειρζσ των παραδοτζων αςκιςεων
(25 %).
Β Τρόποσ) Μία (1) τελικι και ςυνολικι εξζταςθ κατά τθν
οριςκείςα θμερομθνία τθσ εξεταςτικισ περιόδου.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΚΒΑΝΤΟΜΘΧΑΝΙΚΘ
ΤΟΜΟΣ Ι

ΤΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΙΤΕ-ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΘΤΘΣ

ΚΒΑΝΤΟΜΘΧΑΝΙΚΘ
ΤΟΜΟΣ ΙΙ

ΤΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΙΤΕ-ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΘΤΘΣ

Ο ΧΘΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

MURELL J.N., KETTLE
S.A., TEDDER J.N.

ΙΤΕ-ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΘΤΘΣ

ΤΣΙΡΘΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΘΤΘ ΡΕΛΑΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ATKINS PETER WILLIAM

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΡΑΗΘΣΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ
ΚΒΑΝΤΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ
ΜΟΙΑΚΘ
ΚΒΑΝΤΙΚΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 302
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

3

ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

5

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ/Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
•
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τισ αρχζσ τθσ αναλυτικισ χθμείασ και των
εωαρμογϊν τθσ.
Γνϊςεισ
•
Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τθν χθμικι ανάλυςθ και τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων
•
Γνϊςθ και κατανόθςθ των εωαρμογϊν τθσ αναλυτικισ χθμείασ ςτθν ανάλυςθ πολφπλοκων
υποςτρωμάτων.
•

Γνϊςθ ςτθ ςυνδυαςτικι χριςθ αναλυτικϊν τεχνικϊν και μεκόδων

•

Γνϊςθ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

Δεξιότθτεσ
•
Δεξιότθτεσ ςτθν ορκι επεξεργαςία των πρωτογενϊν αποτελεςμάτων και τθν επίλυςθ
αναλυτικϊν προβλθμάτων
•

Δεξιότθτεσ ςτον προςδιοριςμό πλθροωοριϊν ςχετικϊν με τθ ςφςταςθ τθσ φλθσ

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων τθσ βαςικισ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ ανάλυςθσ
ανόργανων και οργανικϊν ενϊςεων.



Ικανότθτα αναγνϊριςθσ και εωαρμογισ των βαςικϊν ςταδίων τθσ αναλυτικισ χθμείασ
(αναηιτθςθ μεκόδου, επαλικευςθ/επικφρωςθ μεκόδου, δειγματολθψία, βακμονόμθςθ
μεκόδου, προκατεργαςία δείγματοσ, ανάλυςθ, ςυμπεράςματα)



Ικανότθτα να αναλφει τισ βιβλιογραωικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τθν κατάλλθλθ μζκοδο με
βάςθ τισ υποδομζσ και τα διακζςιμα αντιδραςτιρια ενόσ χθμικοφ εργαςτθρίου



Ικανότθτα αλλθλοεπίδραςθσ με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα χθμικισ ανάλυςθσ.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ μεκοδολογίεσ για τθν
επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.
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Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ
οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων Αναλυτικισ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Eιςαγωγι ςτισ πρακτικζσ γνϊςεισ του Εργαςτθρίου Αναλυτικισ Χθμείασ Ι. (Κανόνεσ και μζτρα
αςωαλείασ εργαςτθρίου, προγραμματιςμόσ εργαςίασ, θμερολόγιο εργαςτθρίου, κακαριότθτα και
ευταξία, εργαςτθριακά ςκεφθ και όργανα, υλικά εργαςτθριακϊν ςκευϊν, βακμονόμθςθ
ογκομετρικϊν ςκευϊν, αντιδραςτιρια, επιλεγμζνεσ αντιδράςεισ κατιόντων και ανιόντων, τεχνικζσ
ποιοτικισ θμιμικροαναλφςεωσ, τεχνικζσ ποςοτικισ αναλφςεωσ). Αναλυτικόσ ηυγόσ (περιγραωι και
λειτουργία του αναλυτικοφ ηυγοφ, αναλυτικά ςτακμά, γενικοί κανόνεσ χριςεωσ του αναλυτικοφ
ηυγοφ, ηφγιςθ με αναλυτικό ηυγό, ςωάλματα ηυγίςεωσ). Διαχωριςμόσ και ανίχνευςθ (Γενικι
Ανάλυςθ) γνωςτοφ διαλφματοσ των κατιόντων των αναλυτικϊν ομάδων I-V. Διαχωριςμόσ και
ανίχνευςθ (Γενικι Ανάλυςθ) αγνϊςτου διαλφματοσ των κατιόντων των αναλυτικϊν ομάδων I-V.
Διαχωριςμόσ και ανίχνευςθ (Γενικι Ανάλυςθ) γνωςτοφ διαλφματοσ των ανιόντων των αναλυτικϊν
ομάδων I-ΙV. Διαχωριςμόσ και ανίχνευςθ (Γενικι Ανάλυςθ) αγνϊςτου διαλφματοσ των ανιόντων των
αναλυτικϊν ομάδων I-ΙV. Ανάλυςθ μείγματοσ ςτερεϊν ουςιϊν. Ογκομετρικόσ προςδιοριςμόσ
ανκρακικοφ νατρίου (οξυμετρία (carbonates): ουδζτερα ανκρακικά με (HCl) και δείκτθ ερυκρό του
μεκυλίου). Ογκομετρικόσ προςδιοριςμόσ οξαλικϊν ιόντων (μαγγανιομετρία (oxalates): διαλυτά
οξαλικά με πρότυπο υπερμαγγανικοφ καλίου). Ογκομετρικόσ προςδιοριςμόσ χλωριοφχων
(αργυρομετρία (chlorides): διαλυτά χλωριοφχα κατά τθν μζκοδο Mohr και Fajans). Ογκομετρικόσ
προςδιοριςμόσ τθσ ςκλθρότθτασ του φδατοσ *Συμπλοκομετρία (ςκλθρότθτα αςβεςτίου-μαγνθςίου
με EDTA, δείκτθσ αεριόχρωμα-Τα+. Ογκομετρικόσ προςδιοριςμόσ υποχλωριωδϊν *ιωδομετρία
υποχλωριωδϊν (χλωρίνθ-υποχλωριϊδθ ιόντα, (NaClO), με δείκτθ άμυλο)+.
Στακμικόσ
προςδιοριςμόσ νικελίου (ςτακμικι ανάλυςθ νικελίου, Ni (II): καταβφκιςθ Ni (II) με DMG ςε
αμμωνιακό ρυκμιςτικό). Ταυτοποίθςθ και ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ μετάλλων ςε κράμα.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

Από κακζδρασ
Ρρακτικι εωαρμογι ςτο ωοιτθτικό εργαςτιριο Αναλυτικισ
Χθμείασ Ι του Τμιματοσ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου
Ιωαννίνων
Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ power
point .

Δραςτηριότητα
Ραράδοςθ κεωρίασ
Εργαςτθριακι Άςκθςθ
Συγγραωι ατομικισ
εργαςίασ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
13
52
40
20

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I.
Γραπτι τελικι εξζταςθ (50%) που περιλαμβάνει:
o
ανάπτυξθ κεμάτων
o
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o
απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o
επίλυςθ προβλθμάτων.
II.
Συγγραωι Ατομικισ Εργαςίασ με όλεσ τισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ (50%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΧΘΜΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΓΑΝΘ
ΡΟΙΟΤΙΚΘ ΘΜΙΜΙΚΟΑΝΑΛΥΣΘ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΘΣ ΧΑΤΗΘΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΛΕΝΘ
ΧΑΤΗΘΪΩΑΝΝΟΥ

Α. ΒΛΕΙΔΘ, Μ.
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΘ, Β. ΑΚΚΑ, Κ.
ΚΟΝΙΔΑΡΘ, Δ. ΓΚΙΩΚΑ, Κ.
ΣΑΛΙΚΑ, Σ. ΑΛΜΠΑΝΘ
Α. ΒΟΥΛΓΑΟΡΟΥΛΟΣ, Α.
ΗΑΧΑΙΑΔΘΣ, Ι. ΣΤΑΤΘΣ
Α. ΒΛΕΙΔΘ, Μ.
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΘ, Β. ΑΚΚΑ, Κ.
ΚΟΝΙΔΑΡΘ, Δ. ΓΚΙΩΚΑ, Κ.
ΣΑΛΙΚΑ, Σ. ΑΛΜΠΑΝΘ

ΗΘΤΘ ΡΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ
ΧΘΜΕΙΑΣ

ΘΕΜΕΛΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ

ΗΘΤΘ ΡΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.

ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ Ι

Α. ΒΛΕΙΔΘ, Μ.
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΘ, Β. ΑΚΚΑ, Κ.
ΚΟΝΙΔΑΡΘ, Δ. ΓΚΙΩΚΑ, Κ.
ΣΑΛΙΚΑ, Σ. ΑΛΜΠΑΝΘ

ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΡΟΣΟΤΙΚΘ ΧΘΜΙΚΘ
ΑΝΑΛΥΣΘ
ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ Ι

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

-υναφι βιβλία:
1. «ΡΟΙΟΤΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΧΘΜΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ», Θ.Ρ. Χατηθϊωάννου, Ακιναι, 1989
2. «ΧΘΜΙΚΘ ΙΣΟΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΓΑΝΘ ΡΟΙΟΤΙΚΘ ΘΜΙΜΙΚΟΑΝΑΛΥΣΘ», Θ.Ρ. Χατηθϊωάννου, 1993
3. «INTRODUCTION TO QUALITATIVE ANALYSIS», D.C. Layde and D.H. Busch, 2d Ed., Allyn and Bacon,
Inc., Boston, 1968
4. «QUALITATIVE ANALYSIS AND THE PROPERTIES OF IONS IN AQUEOUS SOLUTIONS», E.J. Slowinski
and W.L. Masterton, 2d Ed., Saunders College Publishing, N.Y., 1990
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5. «VOGEL’S QUALITATIVE INORGANIC ANALYSIS», G. Svehla, 7th Ed., Longman, England, 1996
6. «CHEMICAL PRINCIPLES WITH QUALITATIVE ANALYSIS», W. L. Masterton, E. J. Slowinski, Saunders
Company, N.Y., 1978
7. Fundamentals of Analytical Chemistry 9th Edition, Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James
Holler, Stanley R. Crouch, Brooks/Cole (2014)
th
8. Quantitative Chemical Analysis, 9 Edition, Daniel C. Harris, Wiley (2015)
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1) Analytical Chemistry
2) Journal of Chromatography
3) Analytica Chimica Acta
4) Talanta
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 035
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

3

ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΑΝΟΓΑΝΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

5

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ειδικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
Δεν υπάρχει
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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





τόχοσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και εμπζδωςθ βαςικϊν αρχϊν τθσ ανόργανθσ
χθμείασ μζςω κατάλλθλων εργαςτθριακϊν αςκιςεων και θ εκπάιδευςθ των φοιτθτϊν ςε
τεχνικζσ ςφνκεςθσ και χαρακτθριςμοφ ανόργανων ενϊςεων
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:

1. Να αναγνωρίηουν τθν ςυμβολι τθσ ανόργανθσ χθμείασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ χθμείασ και άλλων
ςυναωϊν κλάδων επιςτθμϊν.
2. Να μποροφν να πραγματοποιιςουν ςυνκζςεισ ενϊςεων ζνταξθσ με τθ χριςθ κατάλλθλων
ςυνκετικϊν μεκόδων.
3. Να μποροφν να απομονϊςουν ενϊςεισ ζνταξθσ ςε κακαρι μορωι με τθ χριςθ κατάλλθλων
μεκόδων κακαριςμοφ.
4. Να γνωρίηουν κάποιεσ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ (γεωμετρία, τρόποσ ζνταξθσ κλπ) διαωόρων
μεταλλικϊν ιόντων.
4. Να κατανοοφν τθ γεωμετρικι ιςομζρεια (π.χ. cis, trans) ςτισ ενϊςεισ ζνταξθσ.
5. Να γνωρίηουν βαςικζσ αρχζσ (ςτακερότθτα οξειδωτικϊν καταςτάςεων, κινθτικι, κ.α) ςχετικά με
2+
2+/3+
τθ χθμεία ζνταξθσ μετάλλων μετάπτωςθσ όπωσ Cu , Co
κλπ.
6. Να αναγνωρίηουν τουσ διαωορετικοφσ τρόπουσ ζνταξθσ υποκαταςτατϊν (μονοδοντικόσ, χθλικόσ,
γεωυρωτικόσ κλπ).
7. Να ερμθνεφουν βαςικά ωαςματοςκοπικά δεδομζνα υπερφκρου και ορατοφ ανόργανων ενϊςεων
και να οδθγοφνται ςε ςυμπεράςματα ςχετικά με τον τρόπο ζνταξθσ υποκαταςτατϊν, γεωμετρία,
ιςομζρεια, ςυμμετρία, ενζργεια διάςχιςθσ κρυςταλλικοφ πεδίου, κ.α
8. Να μποροφν να υπολογίςουν τθν απόδοςθ αντιδράςεων που αωοροφν τθν ςφνκεςθ ενϊςεων
ζνταξθσ.
9. Να κατανοοφν βαςικζσ αρχζσ τθσ μαγνθτοχθμείασ ενϊςεων ζνταξθσ, να είναι ςε κζςθ να
πραγματοποιοφν μετριςεισ μαγνθτικισ επιδεκτικότθτασ ςε κερμοκραςία δωματίου, να υπολογίηουν
τθ αποτελεςματικι μαγνθτικι ροπι και ζτςι να μποροφν να εξάγουν ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν
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οξειδωτικι κατάςταςθ των μεταλλικϊν ιόντων και τθ διάκριςθ ςε χαμθλοφ-υψθλοφ ςπιν ενϊςεων.
12. Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ χθμείασ ενϊςεων ζνταξθσ ϊςτε με ευκολία (α) να μποροφν
να ςχεδιάηουν, ονομάηουν μια ςφμπλοκθ ζνωςθ και τα ιςομερι τθσ (β) να χρθςιμοποιοφν τισ
ςχετικζσ κεωρίεσ δεςμοφ για τθν πρόβλεψθ τθσ γεωμετρίασ υβριδιςμοφ, κερμοδυναμικισ-κινθτικισ
ςτακερότθτασ-αςτάκειασ, κ.α ςυμπλόκων

Γνώςεισ
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθ ςφνκεςθ και
ωυςικοχθμικό χαρακτθριςμό ενωςεων ζνταξθσ.
Δεξιότθτεσ
Δεξιότθτεσ ςτθ ςφνκεςθ και κακαριςμό ενϊςεων ζνταξθσ, χριςθ ωαςματομζτρων και μαγνθτικοφ
ηυγοφ, ερμθνεία ωάςματων υπερφκρου και ορατοφ-υπεριϊδουσ, επεξεργαςία δεδομζνων
μαγνθτικισ επιδεκτικότθτασ ςε κερμοκραςία δωματίου.
Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω προςεκτικισ ανάλυςθσ των παρεχόμενων
δεδομζνων.
Ικανότθτεσ
Ικανότθτα εωαρμογισ των παρεχόμενων γνϊςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων (κεωρθτικϊν
και ςυνκετικϊν) που αωοροφν τθν Ανόργανθ Χθμεία.
Ικανότθτα ςφνκεςθσ ενϊςεων ζνταξθσ ςε κακαρι μορωι.
Ικανότθτα χριςθσ ωαςματομζτρων και μαγνθτικοφ ηυγοφ.
Ικανότθτα ερμθνείασ ωαςματοςκοπικϊν δεδομζνων.
Ικανότθτα τόςο ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ όςο και ςτθν αλλθλεπίδραςι τουσ με άλλουσ
ωοιτθτζσ ςε κζματα του μακιματοσ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
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Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν και λιψθ αποωάςεων.
Μετατροπι τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
Αυτόνομθ αλλά και ομαδικι εργαςία.
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο (ςε πιο ειδικά κζματα Ανόργανθσ
Χθμείασ) όςο και ςε εργαςτθριακό.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι ςτο Εργαςτιριο. Μζτρα αςωαλείασ. Επίδειξθ γυαλικϊν και οργάνων. Σφνκεςθ M(acac)3
(M=Mn, Cr). Σφνκεςθ M(acac)3 (M=Al, Να(acac)), ανακρυςτάλλωςθ, μελζτθ με ωαςματοςκοπία
υπερφκρου. Ιςχφσ δεςμϊν M–O, C–O. Σφνκεςθ του Et4N[NiCl4+, και του *Ni(NH3)6]Cl2. Σφνκεςθ του
Ni(dmgH)2+. Μελζτθ των μαγνθτικϊν ιδιοτιτων τετραεδρικϊν, οκταεδρικϊν και επίπεδων
τετραγωνικϊν ςυμπλόκων του Ni(II). Σφνκεςθ του *CoCl2(qui)2+. Μελζτθ ιςορροπίασ τετραεδρικοφ–
οκταεδρικοφ ςυμπλόκου με ωαςματοςκοπία ορατοφ. Σφνκεςθ και κακαριςμόσ SnI4. Τεχνικι Reflux.
Σφνκεςθ ζνυδρων οξαλικϊν αλάτων τθσ 2θσ ομάδασ. Θερμικι ανάλυςθ των ζνυδρων οξαλικϊν
αλάτων τθσ 2θσ ομάδασ.
Ειδικότερα, το μάκθμα αποτελείται από τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ
Εκπαίδευςθ των ωοιτθτϊν ςτουσ βαςικοφσ κανόνεσ αςωαλείασ ςτο εργαςτιριο και επίδειξθ του
βαςικοφ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν
αςκιςεων. Εργαςτθριακό θμερολόγιο.
2. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΡΙΑΣ ΥΡΕΥΘΟΥ- ΟΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΘΤΟΧΘΜΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΘΣ
Ραρουςιάηονται βαςικζσ αρχζσ ςχετικά με τισ ωαςματοςκοπίεσ υπερφκρου και ορατοφ, κακϊσ και
αρχζσ τθσ μαγνθτοχθμείασ ενϊςεων ζνταξθσ. Δίνονται παραδείγματα ςχετικά με τθ χριςθ των
παραπάνω τεχνικϊν ςτθν ανόργανθ χθμεία.
3. ΧΘΛΙΚΑ ΣΥΜΡΛΟΚΑ. ΣΥΝΘΕΣΘ ΤΩΝ M(acac)3 (M=Mn, Cr, Αl) (4 Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ). Σκοπόσ
του πειράματοσ είναι θ ςφνκεςθ και ο χαρακτθριςμόσ των ςυμπλόκων Mn(acac)3 και Cr(acac)3.
Απομόνωςθ προϊόντων, διικθςθ με θκμό Gooch, ζκπλυςθ ςτον θκμό. Ροιοτικόσ ζλεγχοσ με τθ
μζτρθςθ του ςθμείου τιξεωσ. Υπολογιςμόσ απόδοςθσ.
Το πείραμα ςκοπεφει ειδικότερα να καταδείξει
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(α). Τθ χριςθ βαςικϊν εργαςτθριακϊν τεχνικϊν.
(β). Τθ χριςθ χθλικϊν υποκαταςτατϊν ςτα ςφμπλοκα.
(γ). Τθν κινθτικι αδράνεια του Cr(III) και τισ ιδιαιτερότθτεσ ςτθ χριςθ βαςικϊν αντιδραςτθρίων.
Χριςθ ουρίασ για παραγωγι αμμωνίασ.
(γ) Τα διαωορετικά αρχικά υλικά ςτθ χθμεία του μαγγανίου. Ραραγωγι Mn(III) από αντίδραςθ
Mn(II) και Mn(VII).
(ε) H Σφνκεςθ του Al(acac)3 γίνεται με πρωτοβουλία των ωοιτθτϊν. Χριςθ αποκτθκείςασ γνϊςθσ
από τα προθγοφμενα πειράματα.
(ςτ) Κακαριςμόσ ςτερεϊν. Ανακρυςτάλλωςθ. Υπολογιςμόσ αποδόςεων.
(η) Τον τρόπο χαρακτθριςμοφ με ωαςματοςκοπία υπερφκρου. Χαρακτθριςτικζσ κορυωζσ, ομοιότθτεσ
διαωορζσ ωαςμάτων. Σχετικι ιςχφσ δεςμϊν M–O και C–O
4. Θ ΧΘΜΕΙΑ ΤOY ΙΟΝΤOΣ Ni(II). ΓΕΩΜΕΤΙΕΣ ΕΝΤΑΞΘΣ και ΜΑΓΝΘΤΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ (4
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ).
Σκοπόσ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων είναι θ ςφνκεςθ και ο χαρακτθριςμόσ τριων ςυμπλόκων
Νικελίου με 3 διαωορετικζσ γεωμετρίεσ: οκταεδρικό, τετραεδρικό και επίπεδο τετραγωνικό.
Υπολογιςμόσ απόδοςθσ. Χριςθ αωυδατικϊν ςτα ςυςτιματα αντιδράςεων.
Στθ ςυνζχεια πραγματοποιείται θ μελζτθ των μαγνθτικϊν τουσ ιδιοτιτων. Γίνεται θ μζτρθςθ τθσ
μαγνθτικισ τουσ επιδεκτικότθτασ και υπολογίηεται θ μαγνθτικι τουσ ροπι. Συμπεράςματα για τισ
θλεκτρονικζσ τουσ δομζσ από τισ μαγνθτικζσ τουσ ιδιότθτεσ
5. ΣΥΝΘΕΣΘ του SnI4. REFLUX. (1 εργαςτθριακι άςκθςθ)
Αντικείμενο αυτισ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ είναι θ ςφνκεςθ και θ ςφνκεςθ του SnI4 με τθν
τεχνικι τθσ κζρμανςθσ με επαναροι. Κάκετοσ Ψυκτιρασ. Διαωορετικοί διαλφτεσ ςτθ ςφνκεςθ και θ
επίδραςι τουσ.
Υπολογιςμόσ απόδοςθσ και ανακρυςτάλλωςθ.
6. ΣΥΝΘΕΣΘ του *CoCl2(qui)2]. qui = 8-υδροξυκινολίνθ (2 εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ) Γίνεται θ ςφνκεςθ του ςυμπλόκου με κζρμανςθ με επαναροι.
Μελετάται θ ιςορροπίασ τετραεδρικοφ–οκταεδρικοφ ςυμπλόκου με ωαςματοςκοπία ορατοφ.
Στερεά κατάςταςθ και διάλυμα. Ρρϊτθ επαωι με διαγράμματα Orgel και Tanabe-Sugano.
7. ΣΥΝΘΕΣΘ ΕΝΥΔΩΝ ΟΞΑΛΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΘΣ 2θσ ΟΜΑΔΑΣ. ΘΕΜΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΩΝ ΕΝΥΔΩΝ
ΟΞΑΛΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΘΣ 2θσ ΟΜΑΔΑΣ. (3 εργαςτθριακζσ αςκιςεισ)
Σκοπόσ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ είναι θ ςφνκεςθ και ο χαρακτθριςμόσ των ςυμπλόκων
2–
Μ(ox).xH2O (M=Mg, Ca, Sr και ox = C2O4 . H επίδραςθ του μεγζκουσ του μεταλλοϊόντοσ ςτισ
ιδιότθτεσ του ςυμπλόκου. Θερμοςτακμικι ανάλυςθ και κερμικιυ διάςπαςθ ςυμπλόκων
8. ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΡΟΙΘΣΘ ΕΚΚΕΜΟΤΘΤΩΝ
Στο τελευταίο εργαςτιριο ακοφνται οι ωοιτθτζσ που απουςίαηαν ςε μια άςκθςθ, τακτοποιοφνται
εκκρεμότθτεσ ςχετικζσ με τθν παράδοςθ-παραλαβι εργαςτθριακϊν αναωορϊν και
πραγματοποιείται ωροντιςτθριακό μάκθμα που αωορά το ςφνολο τθσ εξεταςτζασ φλθσ (για όλουσ).
Κατά τθν άςκθςθ των φοιτθτϊν δίνεται ζμφαςθ ςτθν ςφνδεςθ κεωρίασ που διδάχκθκαν ςτα πλαίςια
των μακθμάτων Ανόργανθσ Χθμείασ με τθν πράξθ. Μεγάλθ ζμφαςθ δίνεται επίςθσ ςτο κζμα του
χαρακτθριςμοφ ανοργάνων ενϊςεων με τθ χριςθ των διακζςιμων φαςματοςκοπικϊνφυςικοχθμικϊν τεχνικϊν
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Απο ζδρασ

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
Ανάρτθςθ ςθμπλθρωματικϊν ςθμειϊςεων-αςκιςεων κλπ
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Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

ςτισ ιςτοςελίδεσ των διδαςκόντων

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Φροντιςτιριο
Συγγραωι εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
13
52
13
24
23
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Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με εργαςίεσ ςτα
πλαίςια των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, προωορικι ι/και
ςφντομθ γραπτι εξζταςθ κατά τθν διάρκεια του
εργαςτθρίου κακϊσ και με γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του
εξαμινου. Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ τθσ
βαςικισ κεωρίασ-ςκοποφ των αςκιςεων, τθν πειραματικι
πορεία και τθν ανάλυςθ-ερμθνεία των αποτελεςμάτων. Οι
τελικζσ εξετάςεισ περιλαμβάνουν:
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, κρίςθσ, ανάπτυξθσ κακϊσ
και επίλυςθσ προβλθμάτων
Πλα τα παραπάνω κριτιρια αξιολόγθςθσ εξθγοφνται ςτουσ
ωοιτθτζσ κατά τθν ζναρξθ του εργαςτθρίου.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΕΤΔΟΞΟ
1. Κεςίςογλου Δθμιτρθσ, Ακρίβοσ Ρερικλισ, Αςλανίδθσ Ραραςκευάσ, Καραωίλογλου Ραντελισ,
Δενδρινοφ - Σαμαρά Αικατερίνθ, «Βιοςυναρμοςτικι χθμεία, Τόμοσ 2: Σφνκεςθ και Μελζτθ Ενϊςεων
Συναρμογισ, Εκδόςεισ Ηιτθ, Θες/νικθ 2006.
2. Ακρίβοσ Ρερικλισ Δ., Αςλανίδθσ Ραραςκευάσ, Καραγιαννίδθσ Ρζτροσ, «Σφνκεςθ και μελζτθ
ςφμπλοκων ενϊςεων, Εκδόςεισ Ηιτθ, Θες/νικθ 1999.

ΑΛΛΑ
1. K. Nakamoto, “Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, 5th edition,
Parts A and B”, Willey-Interscience
Pubs, 1997.
2. Butler, Harrod, «Ανόργανθ Χθμεία. Αρχζσ και εωαρμογζσ», μετάωραςθ Α. Κουτςολζλοσ, εκδόςεισ
Κωςταράκθ, 1994
3. A.B.P. Lever, “Inorganic electronic spectroscopy (second edition), Elsevier, 1984
4. Zvi Szafran, Ronald M. Pike, Mono M. Singh, “Microscale Inorganic Chemistry”,
J. Wiley (1991).
5. http://orgchem.colorado.edu/hndbksupport/irtutor/tutorial.html
6.http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/InfraRed/infrared.htm
7. http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi
8.http://symmetry.otterbein.edu/tutorial/index.html (ιςτοςελίδα πανεπιςτθμίου Otterbein ςχετικι
με τθν ςυμμετρία. Ζχει πολλά παραδείγματα για τα ςτοιχεία ςυμμετρίασ και διαδραςτικζσ αςκιςεισ
(ςτθν Αγγλικι γλϊςςα))
9. http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/TSdiagram.pdf

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Inorganic Chemistry
European Journal of Inorganic Chemistry
Journal of Chemical education
Polyhedron
Inorganic Synthesis
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 047
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

3

ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΘΜΕΙΑΣ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

5

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου , Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
Το μάκθμα ζχει ψθωιοποιθκεί (τφποσ Α+) και βρίςκεται ςτο
e-course.
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:






Να κατανοοφν ωυςικοχθμικζσ διεργαςίεσ που άπτονται τθσ Χθμικισ Θερμοδυναμικισ
Να ωζρουν ςε πζρασ με επιτυχία ζνα πείραμα προςδιοριςμοφ ωυςικοχθμικϊν μεγεκϊν.
Να προετοιμάςουν μιασ εργαςία, ςτθν οποία εκτελοφνται ωυςικοχθμικοί υπολογιςμοί επί
των πειραματικϊν αποτελεςμάτων και προκφπτουν διαγράμματα από τα οποία
προςδιορίηονται τα ηθτοφμενα ωυςικοχθμικά μεγζκθ
Να βελτιωκοφν ςτισ παρουςιάςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςε εργαςίεσ-project, ςτα πλαίςια
του εργαςτθρίου

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με το
ωυςικοχθμικό πεδίο τθσ Χθμικισ Θερμοδυναμικισ.



Γνϊςθ ςτθ χριςθ ωυςικοχθμικϊν δεδομζνων τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν εκτζλεςθ ενόσ απαιτθτικοφ πειράματοσ με ακρίβεια.



Χριςθ των κατάλλθλων μακθματικϊν και υπολογιςτικϊν τεχνικϊν για τθν επίλυςθ ςφνκετων
προβλθμάτων Φυςικοχθμείασ.



Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων ωυςικοχθμείασ και ειδικά Χθμικισ Θερμοδυναμικισ.



Ικανότθτα να εκτελεί πολφπλοκουσ
ωυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ.



Ανάπτυξθ κριτικισ ικανότθτασ μζςω τθσ ερμθνείασ του αποτελζςματοσ.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα Χθμικισ
Θερμοδυναμικισ.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ ωυςικοχθμικζσ μεκόδουσ και
ςχετικι μεκοδολογία για τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.


υπολογιςμοφσ

και

να

προςδιορίηει

διάωορεσ

Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
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Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το εργαςτθριακό μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ γνϊςθσ τθσ κεωρίασ ςε επίλυςθ και εφρεςθ
πειραματικϊν παραμζτρων.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγικό μάκθμα ςτθν Θερμοχθμεία. Ειςαγωγικό μάκθμα ςτα Διαγράμματα ωάςεων.
Ρροςδιοριςμόσ τθσ κερμότθτασ διαλφςεωσ άλατοσ. Θερμικι Ανάλυςθ: Μελζτθ με διαωορικι
κερμιδομετρία ςάρωςθσ (DSC) του ςυςτιματοσ ουρία-δεκαεξάνιο. Ρροςδιοριςμόσ τθσ κερμότθτασ
καφςεωσ μιασ οργανικισ ουςίασ Ρροςδιοριςμόσ τθσ ενκαλπίασ εξάτμιςθσ ενόσ κακαροφ υγροφ.
Ηεςεοςκοπία: Ρροςδιοριςμόσ του ΜΒ μίασ οργανικισ ουςίασ. Κρυοςκοπία: Ρροςδιοριςμόσ τθσ
ενεργότθτασ και του ςυντελεςτι ενεργότθτασ τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ ςε διάωορεσ ςυγκεντρϊςεισ.
Καταςκευι του διαγράμματοσ ωάςεων υγροφ-αερίου ενόσ δυαδικοφ ςυςτιματοσ. Καταςκευι τθσ
ιςοκζρμου διαλυτότθτασ ενόσ τριαδικοφ ςυςτιματοσ. Ρροςδιοριςμόσ του μερικοφ γραμμομοριακοφ
όγκου των ςυςτατικϊν ενόσ δυαδικοφ ςυςτιματοσ, ςε διάωορεσ ςυγκεντρϊςεισ. Ρροςδιοριςμόσ
επιωανειακισ τάςθσ διαλυμάτων με χριςθ του ηυγοφ du Nouy. Ρροςδιοριςμόσ τθσ δομισ μίασ
ζνωςθσ με κρυςταλλογραωία ακτίνων-Χ μονοκρυςτάλλου.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι

Θεωρθτικι ειςαγωγι ςε πίνακα και πρακτικι εωαρμογι
ςτον εργαςτθριακό χϊρο
Χριςθ Handbook και διαδικτφου για εφρεςθ
φυςικοχθμικών παραμζτρων. Χριςθ ερευνθτικών
εργαςιών για περαιτζρω εμβάκυνςθ

Δραςτηριότητα
Εργαςτθριακι άςκθςθ
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
50

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι

Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Διαλζξεισ

111

40
10

(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

Ατομικι ΜελζτθΡροετοιμαςία
Εκπόνθςθ μελζτθσ project
(ςε οριςμζνα τμιματα)

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ

Σφνολο Μακιματοσ
(18 ϊρεσ ωόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

15

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται ςτα Ελλθνικά με το
ςυνδυαςμό:
I. Γραπτισ /προωορικισ τελικισ εξζταςθσ (50%) που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
II.
Κατάκεςθσ γραπτϊν εργαςιϊν για τισ
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ παρουςίαςθσ του project (50%).

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΦΥΣΙΚΟΧΘΜΕΙΑ

10

Peter Atkins, Julio de Paula Ρανεπιςτθμιακζσ
Εκδόςεισ Κριτθσ

ΦΥΣΙΚΟΧΘΜΕΙΑ

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΘ

. ΚΟΤΛΙΚΑ, Α.
ΜΙΧΑΘΛΙΔΘ

ΡΑΡΑΗΘΣΘΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

Κ. ΒΛΑΧΟ, Β. ΜΕΛΙΑ,
Θ. ΛΑΗΑΡΙΔΘ, Α.
ΣΑΜΠΑΚΘ
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Journal of chemical education
Journal of physical chemistry
ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ Ι
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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 054
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

3

ΙΣΤΟΙΑ ΤΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ,
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται
περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Γενικοφ υποβάκρου, Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου,
ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
http://www.chem.uoi.gr/sites/default/files/O_S_XHMEIAS.pdf
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
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Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:




Να γνωρίηουν ότι θ ιςτορία τθσ επιςτιμθσ τθσ χθμείασ δεν είναι θ παραγωγι και
ςυγκρότθςθ των κεωριϊν τθσ από μεμονωμζνουσ ιδιοωυείσ επιςτιμονεσ που λειτουργοφν
υπερ-ιςτορικά, ζξω δθλ. από το χϊρο και χρόνο παραγωγισ τουσ, αλλά αποτελεί τθν
ιςτορία των ανκρϊπων που προςπάκθςαν να διερευνιςουν και να κατανοιςουν τθ
λειτουργία και τθ δομι τθσ ωφςθσ.
Θ επιςτιμθ είναι μια κοινωνικι πρακτικι που ςυναντϊνται ςτισ διάωορεσ περιόδουσ
εξζλιξθσ τθσ, κατά τθν ςυγκρότθςθ του ςυγκεκριμζνου Ραραδείγματοσ ι κατάςταςθσ
επιςτιμθσ, μια ςειρά κοινωνικϊν, ιδεολογικϊν, εμπειρικϊν και ορκολογικϊν διαδικαςιϊν
που χαρακτθρίηονται από τθν ιςτορικότθτα τουσ.

Γνώςεισ







Οι μεταβολζσ ςτθ ςυγκρότθςθ των επιςτθμϊν, οι αλλαγζσ Ραραδείγματοσ, δεν είναι
αποτζλεςμα ςυςςωρευτικϊν διαδικαςιϊν αλλά αςυνεχϊν διαδικαςιϊν αλλαγισ οπτικισ
γωνίασ.
Θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ δεν είναι μια γραμμικι αλλά μια διαδικαςία που ςυναντά
κεωρθτικά και πειραματικά εμπόδια τα οποία κα πρζπει να υπερπθδιςει.
Τθ ςχζςθ πειράματοσ-κεωρίασ, ορκολογικότθτασ-εμπειριςμοφ
Το ρόλο του επιςτθμονικοφ εργαςτθρίου και τθ ςυνεργαςία των διάωορων ςυντελεςτϊν
του (επιςτθμονικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ)
Το ρόλο των πειραματικϊν ςυςκευϊν και των ορίων τουσ.

Δεξιότθτεσ


Θ διάκριςθ παρατιρθςθσ και πειράματοσ, παραδοχισ και κεωρίασ, κοινωνικοφεπιςτθμολογικοφ

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων ιςτορίασ.
Θ αναγνϊριςθ του ρόλου ςτθ χθμεία μζςα από τθν ιςτορικι τθσ γνϊςθ
των εννοιϊν τθσ ποιότθτασ – ποςότθτασ, των αρχϊν, τθσ κακαρότθτασ των αντιδρϊντων,
τθσ ςτοιχειομετρίασ, τθσ ταξινόμθςθσ και τθσ ονοματολογίασ



Ικανότθτα να χρθςιμοποιεί τισ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που απζκτθςε ςτθ ςφγχρονθ χθμικι
πρακτικι και τθ κατανόθςθ των απαιτιςεων για ολοκλιρωςθ των ιςχυριςμϊν τθσ



Θ ανάγκθ όχι μόνο για περιγραωικζσ προςεγγίςεισ αλλά και εξθγθτικζσ
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Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ ςυγκριτικισ και παραγωγικισ ςκζψθσ κατά τθν ανάπτυξθ όλων
των αντικειμζνων τθσ χθμείασ.


Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ
βιβλιογραωία (πρωτογενι και δευτερογενι) για τθ ςυγκρότθςθ ιςτορικϊν κεμάτων τθσ χθμείασ
όπωσ και τθσ προοπτικισ και των προβλθμάτων που ςυναντά θ ςφγχρονθ επιςτιμθ.



Ειδικά οι δυςκολίεσ και τα εμπόδια που εμωανίςτθκαν κατά τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ τθσ
χθμείασ αποτελοφν ζνα χρθςιμότατο υλικό για τθν διδακτικι τθσ χθμείασ.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Τι είναι θ ιςτορία τθσ επιςτιμθσ. Ιςτοριογραωικζσ ςτρατθγικζσ: Λογικόσ καταςκευατιςμόσ (θ λογικι
ωσ ωιλοςοωικι λίκοσ). Εμπειριςμόσ. Οι κεωρίεσ για τθν επιςτιμθ ωσ δομζσ. Θεωρία του
επιςτθμολογικοφ εμποδίου (Bachelard). Θεωρία του Ραραδείγματοσ (Kuhn). Μεκοδολογία των
ερευνθτικϊν προγραμμάτων (Lakatos). Φαγεράμπεντ (αναρχιςμόσ και «όλα επιτρζπονται»). Το
ιςχυρό πρόγραμμα ςτθν κοινωνιολογία τθσ γνϊςθσ (Σχολι Εδιμβοφργου). Θ επιςτιμθ ωσ κοινωνικι
πρακτικι. Θ (ανα)ςυγκρότθςθ τθσ ιςτορίασ τθσ Επιςτιμθσ τθσ Χθμείασ. Θ Χθμεία ωσ αςυνζχεια τθσ
αλχθμείασ. Οι απαρχζσ τθσ χθμείασ. Ο αρχαίοσ Ανατολικόσ κόςμοσ. Ο Αρχαίοσ ελλθνικόσ κόςμοσ. Θ
ωιλοςοωικι ςκζψθ των Ελλινων για τθν φλθ. Θ αλχθμεία (ελλθνιςτικι, βυηαντινι, αραβικι,
ευρωπαϊκι). Θ ιατροχθμεία. Το κοςμολογικό μοντζλο των Ραρακελςιανϊν και το πείραμα. Ο
Βάκωνασ και οι πειραματικζσ επιςτιμεσ. Θ μθχανιςτικι χθμεία (Newton, Boyle, Lemery…). Το
νευτωνικό όνειρο. Το ωλογιςτό. Ρνευματικι χθμεία. Ευρωπαϊκόσ Διαωωτιςμόσ και χθμεία. Θ
διαωορετικι προςζγγιςθ τθσ ωφςθσ. Ο Lavoisier (θ ςυγκρότθςθ τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ τθσ
χθμείασ). Θ χθμικι ατομικι κεωρία (Dalton). H θλεκτροχθμικι ι δυιςτικι κεωρία (Davy, Faraday,
Berzelius). Θ εξζλιξθ τθσ Οργανικισ Χθμείασ μζχρι το 1860. Θ κεωρία των τφπων. Το ςυνζδριο τθσ
Καρλςροφθσ το 1860. Θ ςυγκρότθςθ του περιοδικοφ πίνακα. Θ ιςτορικι εξζλιξθ των κλάδων τθσ
χθμείασ.
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ



Από κακζδρασ

Ρρόςωπο με πρόςωπο


Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.



Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπαιδευτικζσ εργαςίεσ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

ΣφνολοΜακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
10
63

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
oανάπτυξθ κεμάτων
oερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
oαπαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
oεπίλυςθ προβλθμάτων.
Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
The Enlightenment of Matter M. Beretta, Science History Publications/USA, 1993
The Chemical Philosophy, A. Debus, Dover Publications, 2002

ΕΠΙΣΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ
ΣΘ ΧΘΜΕΙΑ

Ε. ΜΠΟΚΑΡΘ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Ambix, Annals of Science, Science and Education. J. Chem. Education
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Θετικϊν Επιςτθμϊν
Χθμείασ
Ρροπτυχιακό
ΧΗΕ 004
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

ο

3

Αρχζσ Οικονομίασ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Στο μάκθμα των Στοιχείων Οικονομίασ, αναλφονται ο τρόποσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των
αγορϊν και οι ςυνικεισ πρακτικζσ των επιχειριςεων. Ειδικότερα, θ φλθ του μακιματοσ αναλφεται
ςε τρεισ ενότθτεσ. Θ πρϊτθ ενότθτα αωορά ςτθν χρθματοοικονομικι λογιςτικι και ςτθν ανάλυςθ
λογιςτικϊν καταςτάςεων. Θ δεφτερθ ενότθτα αωορά ςτθν ειςαγωγι τθσ οικονομικισ κεωρίασ και
αναλφονται ζννοιεσ που αωοροφν ςτθν μικροοικονομικι ανάλυςθ (κεωρία ηιτθςθσ, κεωρία
προςωοράσ, κεωρία καταναλωτι, κεωρία παραγωγισ και μοντζλα αγορϊν). Στθ τρίτθ ενότθτα
αναλφονται, θ αγροτικι πολιτικι, οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί αλλά και τα βαςικά ςτοιχεία τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ .
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Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ:
 Να κατανοεί τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ
 Να χρθςιμοποιεί τα βαςικά εργαλεία τθσ λογιςτικισ και να ςυντάςςει Λογιςτικζσ
καταςτάςεισ
 Να κατανοοφν κζματα ςυμπεριωοράσ καταναλωτι και επιχείρθςθσ με τθν Εωαρμογι των
κεμελιωδϊν οικονομικϊν εννοιϊν και νόμων.
 Να προςεγγίηουν και να αναλφουν τισ αιτίεσ για τθν δθμιουργία τθσ ηιτθςθσ και τθσ
προςωοράσ των οικονομικϊν μονάδων Και το ςχθματιςμό τθσ αγοράσ.
 Να εμβακφνουν ςε κζματα Ευρωπαϊκισ Αγροτικισ πολιτικισ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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 τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Ειςαγωγι ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων.
Ιςολογιςμόσ επιχειριςεων και ο Λογαριαςμόσ αποτελζςματα χριςεων.
Λογιςτικά Γεγονότα και Λογιςτικζσ εγγραωζσ.
Τι είναι επιχείρθςθ, τα είδθ των επιχειριςεων, ο τρόποσ λειτουργίασ των επιχειριςεων και
οι ςτόχοι των. Το οικονομικό πρόβλθμα και θ κατανομι των πόρων.
Αγορά, ηιτθςθ – προςωορά, ιςορροπία και ο ρόλοσ του κράτουσ.
Ελαςτικότθτεσ ηιτθςθσ και Καταναλωτικι ςυμπεριωορά.
Μερικι και Γενικι ιςορροπία, Δυναμικι ανάλυςθ και Διεκνζσ Εμπόριο
Θεωρία Κατανάλωςθσ.
Θεωρία παραγωγισ.
Διαμόρωωςθ τιμϊν αγροτικϊν προϊόντων.
Συνεταιριςμοί.
Ευρωπαϊκι Γεωργικι Ρολιτικι.
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ

Στθν Τάξθ

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ (3 ϊρεσ τθν
εβδομάδα χ 13 εβδομάδεσ)

Σφνολο Μακιματοσ

Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%)

Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι, Γεϊργιοσ Κοντόσ
Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι, Μπαλάσ Απόςτολοσ, Χεβάσ Δθμοςκζνθσ
Μικροοικονομικι Μια ςφγχρονθ προςζγγιςθ, Varian Hal R
Μικροοικονομικι, Besanko David A., Braeutigam Ronald R
Ραγκοςμιοποίθςθ, ΟΝΕ και οικονομικι προςαρμογι, Αργείτθσ Γιϊργοσ
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 209
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

3

ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Γενικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ χθμείασ περιβάλλοντοσ και ειδικότερα τισ βαςικζσ ωυςικοχθμικζσ διεργαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτα περιβαλλοντικά ςυςτιματα

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν χθμεία
περιβάλλοντοσ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ ςθμαντικϊν ωυςικο-χθμικϊν διεργαςιϊν ςτο περιβάλλον



Συνδυαςτικι χριςθ των γνϊςεων τουσ για τθν μελζτθ περιβαλλοντικϊν διεργαςιϊν και
ωαινομζνων.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν εκτίμθςθ τθσ τφχθσ και ςυμπεριωοράσ των ρφπων ςτο περιβάλλον



Συνδυαςμοφ μεκόδων και γνϊςεων για τθν μελζτθ προβλθμάτων τθσ Ρεριβαλλοντικισ
Χθμείασ.



Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των
ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων.



Ικανότθτα να ερμθνεφει πειραματικά δεδομζνα που ςχετίηονται με τθν τφχθ ρυπαντϊν ςτο
περιβάλλον.



Ικανότθτα να προβλζπει τισ πικανζσ επιπτϊςεισ διαωόρων δραςτθριοτιτων ςτο περιβάλλον



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα Χθμείασ
Ρεριβάλλοντοσ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
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αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σφγχρονα περιβαλλοντικά προβλιματα, ανάπτυξθ ειςαγωγικϊν εννοιϊν όπωσ περιβάλλον,
ρφπανςθ, μόλυνςθ και υποβάκμιςθ περιβάλλοντοσ. Αίτια και είδθ ρφπανςθσ. Ανακοίνωςθ και
ανάκεςθ κεμάτων για ανάπτυξθ από τουσ ωοιτθτζσ εργαςίασ ςχετικισ με το αντικείμενο. Οικολογία,
οικοςφςτθμα, ροι ενζργειασ και φλθσ ςτα οικοςυςτιματα, παραγωγικότθτα οικοςυςτθμάτων,
οικολογικι ιςορροπία, βιογεωχθμικοί κφκλοι, νόμοι οικοςυςτθμάτων Bιοςυςςϊρευςθ, βιολογικι
μεγζκυνςθ, ςυντελεςτισ βιοςυςςϊρευςθσ, τοξικότθτα. Φαινόμενο ευτροωιςμοφ. Υδρόςωαιρα
(κφκλοσ νεροφ, ιδιότθτεσ του νεροφ, Χθμεία ωυςικϊν νερϊν, χθμικά ςτοιχεία και ενϊςεισ τουσ ςτο
νερό (διαλυμζνο οξυγόνο, διαλυμζνο άηωτο, διαλυμζνο διοξείδιο του άνκρακα, μεταλλικά ιόντα,
αλκαλικότθτα, οξφτθτα). φπανςθ των νερϊν *παράμετροι οργανικισ ρφπανςθσ (BOD, COD),
αιωροφμενα ςτερεά, κερμικι αλλοίωςθ, μικροβιακι μόλυνςθ, επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον,
οργανικζσ ενϊςεισ, επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, τοξικότθτα και μζκοδοι προςδιοριςμοφ αυτϊν,
χρϊματα βαωισ, λιπάςματα, απορρυπαντικά, υδρογονάνκρακεσ πετρελαίου+. Επιπτϊςεισ ςτο
περιβάλλον και τοξικότθτα. Βαρζα μζταλλα, και ενϊςεισ αυτϊν. Επιπτϊςεισ ςτον ανκρϊπινο
οργανιςμό και ςτο περιβάλλον. Ατμόςωαιρα (Δομι και χθμικι ςφςταςθ, χθμικζσ-ωωτοχθμικζσ
αντιδράςεισ). φπανςθ ατμόςωαιρασ (μορωζσ αζριων ρφπων, παράμετροι ατμοςωαιρικισ
ρφπανςθσ. φπανςθ εςωτερικϊν χϊρων-ςχετικά προβλιματα, παράμετροι ποιότθτασ, μζκοδοι
μζτρθςθσ και προςδιοριςμοφ τουσ. Φαινόμενο κερμοκθπίου, καταςτροωι όηοντοσ. Διαςπορά
αζριων ρφπων. Θερμοκραςιακζσ αναςτροωζσ, καπνομίχλεσ, όξινθ βροχι.
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ



Από κακζδρασ



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.



Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
50
25
50

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ (80%) που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
II. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (ςυμπεραςματικι
αξιολόγθςθ) (20%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
ΧΘΜΕΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κ. ΦΥΤΙΑΝΟΣ, Κ. ΣΑΜΑΑ

ΘΜΕΙΩΕΙ ΧΘΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Δ. Γκιωκασ

ΕΛΕΓΧΟ ΡΤΠΑΝΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Θ. Κουϊμτηισ, Κ.
Φυτιάνοσ, Κ. αμαρά Κωνςταντίνου, κ.ά.

STUDIO PRESS
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)
University Studio
Press, 2004

-Συναφή βιβλία:
1) Principles of Environmental Chemistry, R. M. Harrison, RSC Publishing, 2007
2) Environmental Chemistry Fundamentals. J.G. Ibanez, M. Hemandez-Esparza, C. DoriaSerrano, A. Fregoso-Infante, M. Mohan Singh, Springer Science-Business Med ia, LLC (2007).
3) An Introduction to Environmental Chemistry 2nd Edition, J.E. Andrews, P. Brimblecombe,
T.D. Jickells, P.S. Liss and B. Reid, Blackwell Publishing, 2004
4) Environmental Chemistry, S. E. Manahan, 7th Edition, Lweis Publishers, 2000
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
1) Journal of Chemical Education (American Chemical Society)
2) Environmental Science and Technology (American Chemical Society)
3) The Science of the Total Environment (Elsevier)
4) Environmental Pollution (Elsevier)
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΤΗ 301
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ ΙΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
Πλθ θ διδακτζα φλθ ςε power point είναι ςτθν ελλθνικι.
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Να κατανοοφν και να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ χθμικι ανάλυςθ με ενόργανεσ
αναλυτικζσ τεχνικζσ.
Γνϊςεισ

Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τθ χθμικι ανάλυςθ με ενόργανεσ αναλυτικζσ τεχνικζσ

Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν τμθμάτων των οργανολογικϊν αναλυτικϊν διατάξεων

Γνϊςθ και κατανόθςθ των εφαρμογϊν των κεωριϊν των θλεκτροαναλυτικϊν,
φαςματομετρικϊν και διαχωριςτικϊν τεχνικϊν ςτθ χθμικι ανάλυςθ

Γνϊςθ ςτθ υιοκζτθςθ κριτθρίων ποιότθτασ αναλυτικϊν τεχνικϊν και μεκόδων
•
Γνϊςθ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ
Δεξιότθτεσ

Δεξιότθτεσ ςτθν επιλογι και χριςθ τθσ κατάλλθλθσ αναλυτικισ τεχνικισ ι ςυνδυαςμοφ
τεχνικϊν για τθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων Αναλυτικισ Χθμείασ

Ανάπτυξθ αναλυτικϊν μεκόδων, προςαρμοςμζνων ςτισ απαιτιςεισ τθσ μιτρασ του
εκάςτοτε δείγματοσ, για τον προςδιοριςμό ςυςτατικϊν

φνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραφίασ.
Ικανότθτεσ

Ικανότθτα να αναλφει τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τθν κατάλλθλθ μζκοδο με
βάςθ τισ υποδομζσ και τα διακζςιμα αντιδραςτιρια ενόσ χθμικοφ εργαςτθρίου
•
Ικανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ πειραματικζσ ςυνκικεσ για
τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ ςε επίπεδο ανάλυςθσ ρουτίνασ κακϊσ και ερευνθτικό
επίπεδο

Ικανότθτα αλλθλοεπίδραςθσ με άλλουσ φοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα χθμικισ ανάλυςθσ
•
Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ
•
Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
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Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
•
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
•
Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.
•
Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ
διεκνι βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
•
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να
είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.
•
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
•
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ροτενςιομετρία (θλεκτρόδια αναφοράσ, ενδεικτικά θλεκτρόδια, εκλεκτικά θλεκτρόδια ιόντων,
οργανολογία μζτρθςθσ δυναμικϊν ςτοιχείων, μζτρθςθ pH διαλυμάτων, άμεςθ ποτενςιομετρία,
ποτενςιομετρικζσ ογκομετριςεισ). Κουλομετρία (ποτενςιοςτατικι κουλομετρία, κουλομετρικζσ
ογκομετριςεισ). Αρχζσ θλεκτροςτακμικισ ανάλυςθσ, θλεκτρόλυςθ με ςτακερι εφαρμοηόμενθ τάςθ
και με ελεγχόμενο δυναμικό θλεκτροδίου εργαςίασ. Βολταμμετρία (ρεφματα ςτα θλεκτροχθμικά
ςτοιχεία, ωμικι πτϊςθ τάςθσ, πόλωςθ θλεκτροδίων, ςιματα διζγερςθσ, οργανολογία ςτθ
βολταμμετρία, πολαρογραφία–ςταγονικό θλεκτρόδιο υδραργφρου. Αναδιαλυτικζσ τεχνικζσ
(αναδιαλυτικι βολταμμετρία, προςροφθτικι αναδιαλυτικι βολταμμετρία). Αμπερομετρικοί
βιοαιςκθτιρεσ. Φαςματοφωτομετρία υπεριϊδουσ-ορατοφ: ειςαγωγι, αρχζσ ποςοτικισ
φαςματοφωτομετρίασ (νόμοσ του Beer), οργανολογία. Φαςματοφωτομετρία υπεριϊδουσ-ορατοφ:
Σφάλματα ςτθ φαςματοφωτομετρία, πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα φαςματοφωτομετρικϊν
μεκόδων, οργανολογία, εφαρμογζσ. Μοριακι φκοριςμομετρία: Μθχανιςμόσ φκοριςμοφ, φάςματα
διζγερςθσ και εκπομπισ, παράγοντεσ που επιδροφν ςτο φκοριςμό, οργανολογία ςτθ
φκοριςμομετρία, εφαρμογζσ. Φλογοφαςματοφωτομετρία και φαςματοφωτομετρία ατομικισ
απορρόφθςθσ: Ειςαγωγι, τφποι φαςμάτων εκπομπισ, κεωρία ατομικϊν φαςμάτων, ταξινόμθςθ
τεχνικϊν ατομικισ φαςματοφωτομετρίασ, οργανολογία, εφαρμογζσ. Ειςαγωγι ςτισ
χρωματογραφικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ (ταξινόμθςθ, βαςικζσ αρχζσ ςτθ χρωματογραφία ζκλουςθσ,
κεωρίεσ χρωματογραφίασ). Αζρια χρωματογραφία (ειςαγωγι, οργανολογία, εφαρμογζσ). Υγρι
χρωματογραφία υψθλισ απόδοςθσ (ειςαγωγι, οργανολογία, εφαρμογζσ).
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ



Από κακζδρασ



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ power
point
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
30
43
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Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I.
Γραπτι /προφορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
o
ανάπτυξθ κεμάτων
o
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o
απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o
επίλυςθ προβλθμάτων.
II.
Ατομικι Εργαςία (ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΑΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ

SKOOG

ΕΝΟΓΑΝΘ ΑΝΑΛΥΣΘ

Θ. ΧΑΤΗΘΪΩΑΝΝΟΥ, Μ.
ΚΟΥΡΡΑΘΣ

ΑΧΕΣ ΕΝΟΓΑΝΘΣ
ΑΝΑΛΥΣΘΣ

SKOOG

ΚΩΣΤΑΑΚΘΣ
Α.Ε.
ΕΛΕΝΘ
ΧΑΤΗΘΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΣΤΑΑΚΘΣ
Α.Ε.

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Journal of Chemical Education
Analytical Chemistry
Analytica Chimica Acta
Talanta
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΚΟ
XHY057
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

4

ΦΤΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Γενικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

Βαςικζσ γνϊςεισ από τθ Φυςικι και τθ Στατιςτικι

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
Ελλθνικι (δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι).
ΟΧΙ
ΟΧΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ
Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
• Να κατανοοφν ςε βάκοσ τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ Φυςικοχθμείασ
 Να κατανοοφν και να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ ςτατιςτικι ςε
κζματα που άπτονται τθσ Φυςικοχθμείασ
Γνώςεισ και Δεξιότητεσ
• Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τη Φυςικοχθμεία
• Γνϊςθ και κατανόθςθ των φυςικοχθμικϊν διεργαςιϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτο
περιβάλλον
• Γνϊςθ και κατανόθςθ των εφαρμογϊν τθσ Στατιςτικισ Μθχανικισ ςτθν Κβαντικι Χθμεία
• Γνϊςθ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ

Ικανότητες
• Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται θ
εμάτων τθσ Φυςικοχθμείασ
• Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ πραγματικϊν προβλθμάτων
• Ικανότθτα να αναλφει τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τισ υποδομζσ του
Εργαστηρίου Φυςικοχθμείασ για τισ παραπάνω δράςεισ
• Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.
• Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ
οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
• Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ
• Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ
• Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ
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διεκνι βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν
παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων
• Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να
είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ
και διδακτορικοφ
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
• Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Δομι πολυθλεκτρονικϊν ατόμων. Ορίηουςεσ Slater. Aρχι του Pauli. Ειςαγωγι ςτθ μοριακι
κβαντικι χθμεία.
Ρροςζγγιςθ Born-Oppenheimer. Μοριακι δομι: Διατομικά μόρια. Θεωρία δεςμϊν
ςκζνουσ, κεωρία διάχυτων μοριακϊν τροχιακϊν και κεωρία μεταβολϊν. Μοριακι
ςυμμετρία - ςτοιχεία κεωρίασ ομάδων. Εφαρμογζσ τθσ ςυμμετρίασ ςτθ κεωρία των
μοριακϊν
τροχιακϊν-Ρολυατομικά
μόρια.
Θεωρία
εντοπιςμζνων
μοριακϊν
τροχιακϊνΥβριδιςμόσ. Υπολογιςτικζσ τεχνικζσ ςτθν Κβαντικι Χθμεία – Θ προςζγγιςθ Hückel
και πρόβλεψθ μοριακϊν ιδιοτιτων. Κινθτικι κεωρία, Θεωρία ενεργοφ ςυμπλόκου,
δυναμικι των μοριακϊν ςυγκροφςεων.
Στατιςτικι Θερμοδυναμικι: Θ κατανομι των μοριακϊν καταςτάςεων.
τατιςτικι Θερμοδυναμικι: Εςωτερικι ενζργεια και εντροπία.
Στατιςτικι Θερμοδυναμικι: Θ κανονικι ςυνάρτθςθ επιμεριςμοφ, βακμοί ελευκερίασ.
Εφαρμογζσ ςτατιςτικισ κερμοδυναμικισ, κερμοχωρθτικότθτεσ, ςτακερζσ ιςορροπίασ.
Στατιςτικζσ ιδιότθτεσ Μακρομορίων – Κολλοειδι.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
75
50

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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Σφνολο Μακιματοσ
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προφορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
II. Ατομικισ Εργαςίασ (ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ)

139

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :






ΜΟΡΙΑΚΕ ΚΒΑΝΣΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Α. ΜΤΛΩΝΑΚΟΜΑ & Α. Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΤΝΙΑ, Εκδόςεισ ΤΜΜΕΣΡΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ATKINS PETER WILLIAM, Εκδόςεισ ΠΑΠΑΖΗΗ
Ο ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΜΟ, MURELL J.N., KETTLE S.A., TEDDER J.N., Εκδόςεισ ΙΣΕΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΗΣΗ
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΣΙΠΗ ΚΩΝ/ΝΟ, Εκδόςεισ ΖΗΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ
ΙΑ Ο.Ε.

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Journal of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry
και οποιοδήποτε άλλο διεθνέσ επιςτημονικό περιοδικό ςτην περιοχή τησ θεωρητικήσ και
υπολογιςτικήσ χημείασ
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 038
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

4

ΟΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ ΙΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Υποβάκρου, Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ

(1) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ δομισ, ςφνκεςθσ και ιδιότθτεσ Βιομορίων (Σάκχαρα
(μονοςακχαρίτεσ και πολυςακχαρίτεσ), αμινοξζα-πεπτίδια-πρωτεΐνεσ, νουκλεικά οξζα
(DNA, RNA), λίπθ-ζλαια-λιπίδια, φυςικά προϊόντα).



Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Θεωρίασ Μοριακϊν Τροχιακϊν και τθ χριςθ των
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Κανόνων Woodward-Hoffmann. Εφαρμογι ςτθν ερμθνεία των περικυκλικϊν αντιδράςεων.


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ φαςματοςκοπίασ οργανικϊν ενϊςεων
(φαςματοςκοπίασ υπζρυκρου, ορατοφ-υπεριϊδουσ, πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ
και φαςματομετρίασ μαηϊν) και πωσ ςυςχετίηονται με τθ μοριακι δομι οργανικϊν
ενϊςεων.



Να ερμθνεφουν φάςματα υπεριϊδουσ-ορατοφ, υπερφκρου, πυρθνικοφ μαγνθτικοφ
ςυντονιςμοφ και μαηϊν, να αναγνωρίηουν χαρακτθριςτικζσ κορυφζσ φαςμάτων, να κάνουν
ςτοιχειϊδθ αποτίμθςθ και ςυςχζτιςθ των δομικϊν χαρακτθριςτικϊν οργανικϊν ενϊςεων.

Γνώςεισ


Γνϊςεισ ςχετιηόμενεσ με τισ δομζσ (2D to 3D), ιδιότθτεσ, τθ ςφνκεςθ και χρθςιμότθτα
Βιομορίων (Σάκχαρα (μονοςακχαρίτεσ και πολυςακχαρίτεσ), αμινοξζα-πεπτίδια-πρωτεΐνεσ,
νουκλεικά οξζα (DNA, RNA), λίπθ-ζλαια-λιπίδια, φυςικά προϊόντα).



Γνϊςεισ των βαςικϊν αρχϊν τθσ Θεωρίασ Μοριακϊν Τροχιακϊν, τθ χριςθ των Κανόνων
Woodward-Hoffmann και εφαρμογι ςτθν ερμθνεία των περικυκλικϊν αντιδράςεων.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν
φαςματοςκοπία οργανικϊν ενϊςεων.



Γνϊςθ και κατανόθςθ εφαρμογϊν των φαςματοςκοπικϊν μεκόδων UV/Vis, IR, NMR και
MS ςτθν ταυτοποίθςθ και επίλυςθ δομϊν οργανικϊν ενϊςεων.



Γνϊςθ ςτθ ςυνδυαςτικι χριςθ των τεχνικϊν UV/Vis, IR, NMR και MS ςτθν ταυτοποίθςθ και
επίλυςθ δομϊν οργανικϊν ενϊςεων.

Δεξιότητεσ


Δεξιότθτεσ ςτον ςχεδιαςμό ςε μία και τρείσ διαςτάςεισ αμινοξζων, ςακχάρων και ςτον
χαρακτθριςμό ιςομερϊν τουσ. Σχεδίαςθ δομισ νουκλεικϊν οξζων.



Δεξιότθτα ςτθν χρθςιμοποίθςθ λογιςμικοφ για τθν προβολι ενϊςεων βιομορίων ςε τρείσ
διαςτάςεισ.



Δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ των Κανόνων Woodward-Hoffmann για τθν πρόβλεψθ των
περικυκλικϊν αντιδράςεων.



Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ και αποτίμθςθ ςτοιχειωδϊν φαςμάτων UV/Vis, IR, NMR και MS.

Ικανότητεσ


Ικανότθτα να εφαρμόηει τθν γνϊςθ του ςτθν επίλυςθ ςυνδυαςτικϊν προβλθμάτων που
ςχετίηονται με τθν ςφνκεςθ αμινοξζων, πεπτιδίων, ςακχάρων, πολυςακχαριτϊν,
νουκλεικϊν οξζων, λιπιδίων κακϊσ και αποτφπωςθ τθσ δομισ τουσ ςε 2 και 3 διαςτάςεισ.



Ικανότθτα να χρθςιμποποιεί το κεωρθτικό πλαίο των κανόνων Woodward-Hoffmann για
τθν πρόβλεψθ τθσ ςτερεοχθμείασ των περικυκλικϊν αντιδράςεων



Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ δομικϊν προβλθμάτων
οργανικϊν ενϊςεων, να ερμθνεφει τα φαςματικά δεδομζνα από μια ι περιςςότερεσ
τεχνικζσ και να προςδιορίηει ςυνδυαςτικά τθ δομι οργανικϊν ενϊςεων.

Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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
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Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Κατανόθςθ των ςυνκετικϊν μεκοδολογιϊν για τθ ςφνκεςθ αμινοξζων, πεπτιδίων, ςακχάρων,
νουκλεικϊν οξζων.


Κατανόθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ φυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων λιπιδίων με βάςθ τθν δομι τουσ
και τθν ιςομζρεια.



Κατανόθςθ των δομικϊν ιδιοτιτων Βιομοριϊν και των βαςικϊν αρχϊν ονοματολογίασ και
ςχεδιαςμοφ δομισ. Κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν για τθν μετατροπι τθσ δομισ βιομορίων
από 2 διαςτάςεισ ςτο χϊρο.



Κατανόθςθ ςτοιχειωδϊν εννοιϊν τθσ κεωρίασ Μοριακϊν Τροχιακϊν (ΜΟ) και εφαρμογι ςτθ
χριςθ των Κανόνων Woodward-Hoffmann.



Εφαρμογι των Κανόνων Woodward-Hoffmann ςτθν κατανόθςθ κερμικϊν και φωτοχθμικϊν
αντιδράςεων (θλεκτροκυκλικζσ, κυκλοπροςκικθσ και ςιγματροπικζσ) και τθσ Στερεοχθμείασ
αυτϊν.



Κατανόθςθ ςτοιχειωδϊν εννοιϊν φαςματοςκοπίασ.



Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Βιομόρια: υδατάνκρακεσ, μονοςακχαρίτεσ. Δομι, ιδιότθτεσ και ςτερεοχθμεία. Βιομόρια:
υδατάνκρακεσ, αντιδράςεισ. Διςακχαρίτεσ και πολυςακχαρίτεσ. Βιομόρια (αμινοξζα). Δομι,
ιδιότθτεσ και ςτερεοχθμεία. Σφνκεςθ αυτϊν. Βιομόρια: πεπτίδια. Δομι, ιδιότθτεσ, πεπτιδικι
ςφνκεςθ και ςτερεοχθμεία αυτϊν. Ρρωτεΐνεσ. Βιομόρια (λίπθ, ζλαια και λιπίδια). Τερπζνια.
Στεροειδι. Δομι, ιδιότθτεσ. Βιομόρια: νουκλεϊνικά οξζα. Δομι, ιδιότθτεσ και χθμικι τροποποίθςθ.
Μοριακά τροχιακά, περικυκλικζσ αντιδράςεισ. Κανόνεσ Woodward-Hoffmann. Θερμικζσ και
φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ θλεκτροκυκλικζσ, κυκλοπροςκικθσ και ςιγματροπικζσ. Στερεοχθμεία
αυτϊν. Ρροςδιοριςμόσ δομισ: Φαςματοςκοπία Ρυρθνικοφ Μαγνθτικοφ Συντονιςμοφ (NMR).
Φαςματοςκοπία υπζρυκρου (ΙR). Φαςματοςκοπία ΙR. Φαςματοςκοπία υπεριϊδουσ (UV). Συηυγιακά
διζνια. Φαςματομετρία μαηϊν.
(2) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,



Από κακζδρασ



Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
50
75

Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Σφνολο Μακιματοσ (25
ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)
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Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΟΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ

MCMURRY JOHN

ΟΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ

WADE L.G.

ΟΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ-ΔΟΜΘΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ

VOLLHARDT K.P.C.
SCHORE N.E.

ΙΤΕΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΘΤΘΣ
Α. ΤΗΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ
ΑΕ
ΚΥΙΑΚΙΔΘΣ & ΥΙΟΙ
ΑΕ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 402
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

4

ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ ΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και
το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

5

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο
(δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων,
γενικοφ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
υποβάκρου, ειδικοφ
υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ και εξζταςθσ ςτθν
αγγλικι).
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ
Πλαιςίου Προςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Να κατανοοφν και να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ χθμικι ανάλυςθ με ενόργανεσ
αναλυτικζσ τεχνικζσ.
Γνϊςεισ



Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που
ςχετίηονται με τθ χθμικι ανάλυςθ με ενόργανεσ αναλυτικζσ τεχνικζσ

Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν τμθμάτων των οργανολογικϊν αναλυτικϊν
διατάξεων

Γνϊςθ και κατανόθςθ των εφαρμογϊν των θλεκτροαναλυτικϊν, φαςματομετρικϊν και
διαχωριςτικϊν τεχνικϊν ςτθ χθμικι ανάλυςθ

Γνϊςθ ςτθ υιοκζτθςθ κριτθρίων ποιότθτασ αναλυτικϊν τεχνικϊν και μεκόδων
•
Γνϊςθ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ
Δεξιότθτεσ

Δεξιότθτεσ ςτθν επιλογι και χριςθ τθσ κατάλλθλθσ αναλυτικισ τεχνικισ ι ςυνδυαςμοφ
τεχνικϊν για τθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων Αναλυτικισ Χθμείασ



Ανάπτυξθ αναλυτικϊν μεκόδων, προςαρμοςμζνων ςτισ απαιτιςεισ τθσ μιτρασ του
εκάςτοτε δείγματοσ, για τον προςδιοριςμό ςυςτατικϊν



φνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραφίασ
Ικανότθτεσ

Ικανότθτα να αναλφει τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τθν κατάλλθλθ μζκοδο
με βάςθ τισ υποδομζσ και τα διακζςιμα αντιδραςτιρια ενόσ χθμικοφ εργαςτθρίου
•
Ικανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ πειραματικζσ
ςυνκικεσ για τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ ςε επίπεδο ανάλυςθσ
ρουτίνασ κακϊσ και ερευνθτικό επίπεδο

Ικανότθτα αλλθλοεπίδραςθσ με άλλουσ φοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα χθμικισ
ανάλυςθσ
•
Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ
•
Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον

Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το
μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ
χριςθ
και
των
απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι
ςε
νζεσ
καταςτάςεισ
Λιψθ
αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα εβαςμόσ ςτο φυςικό
περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
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Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
•
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
•
Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.
•
Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ
διεκνι βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
•
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να
είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.
•
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
•
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ













Ειςαγωγικό κεωρθτικό μάκθμα: κανόνεσ λειτουργίασ του εργαςτθρίου, κανόνεσ αςφαλείασ,
γνωριμία με τισ αςκιςεισ.
Φλογοφωτομετρία: Φλογοφωτομετρικόσ προςδιοριςμόσ νατρίου, καλίου, αςβεςτίου και
λικίου.
Μοριακι φαςματοφωτομετρία εκπομπισ: Φκοριςμομετρικόσ προςδιοριςμόσ αργιλίου ςτο
νερό βαςιςμζνοσ ςτο φκορίηον ςφμπλοκό του με κυανζρυκρθ Ν-όξινθ αλιηαρίνθ.
Κινθτικζσ μζκοδοι χθμικισ ανάλυςθσ: Κινθτικόσ προςδιοριςμόσ ιςοπροπυλικισ αλκοόλθσ.
Βολταμμετρικζσ Σεχνικζσ Ανάλυςθσ: Πολαρογραφία, Αναδιαλυτικι Βολταμμετρία.
Σαυτόχρονοσ προςδιοριςμόσ χαλκοφ, μολφβδου και καδμίου.
Κουλομετρία: Κουλομετρικι ογκομζτρθςθ αρςενικοφ.
Αγωγιμομετρία: Αγωγιμομετρικζσ ογκομετριςεισ.
Ποτενςιομετρία: Ποτενςιομετρικόσ προςδιοριςμόσ μείγματοσ φωςφορικϊν.
Αζρια χρωματογραφία: Προςδιοριςμόσ οργανικϊν διαλυτϊν με αζρια χρωματογραφία
(G.C.) τριχοειδοφσ ςτιλθσ και ανιχνευτι ιονιςμοφ φλόγασ (F.Ι.D.).
Μοριακι
φαςματοφωτομετρία
απορρόφθςθσ:
Σαυτόχρονοσ
φαςματοφωτομετρικόσ προςδιοριςμόσ μείγματοσ υπερμαγγανικϊν και διχρωμικϊν ιόντων.
Τγρι χρωματογραφία υψθλισ απόδοςθσ: Προςδιοριςμόσ αρωματικϊν υδρογονανκράκων
με υγρι χρωματογραφία υψθλισ απόδοςθσ (H.P.L.C.) και ανιχνευτι ορατοφ-υπεριϊδουσ
(U.V.-Vis).
Φλογοφαςματομετρία ατομικισ απορρόφθςθσ: Προςδιοριςμόσ βιοδιακζςιμου χαλκοφ ςε
δείγμα εδάφουσ με φλογοφαςματομετρία ατομικισ απορρόφθςθσ μετά από εκχφλιςθ με
EDTA.
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε ομάδεσ φοιτθτϊν 3-5 ατόμων.
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 Υποςτιριξθ τθσ Εργαςτθριακισ εκπαίδευςθσ με
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ
χριςθ power point
Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
Εξαμήνου
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
13
Ραράδοςθ κεωρίασ
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
52
Εργαςτθριακι Άςκθςθ
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
40
Συγγραφι ατομικισ
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
εργαςίασ
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
20
Ατομικι μελζτθ,
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
προετοιμαςία
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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

Σφνολο Μακιματοσ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται
αξιολόγθςθσ
Α) με γραπτι και προφορικι εξζταςθ κατά τθ διάρκεια
εκτζλεςθσ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ που αφορά ςτο
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι βακμό κατανόθςθσ και αφομοίωςθσ τθσ κεωρθτικισ γνϊςθσ
αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι
ι , των ζλεγχο τθσ εργαςτθριακισ επίδοςθσ και δεξιότθτασ
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ πειραμάτων και περιλαμβάνει:
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
o επίλυςθ προβλθμάτων
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
o ανάλυςθ ατομικϊν δειγμάτων
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
o ςυγγραφι ατομικισ εργαςίασ (Ρεριλαμβάνει
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
καταχϊρθςθ των πειραματικϊν
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
αποτελεςμάτων, κριτικι εκτίμθςθ των
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
αποτελεςμάτων κα.)
Από τθν αξιολόγθςθ των παραπάνω προκφπτει ο
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
Εργαςτθριακόσ Βακμόσ (ΕΒ) ωσ μζςοσ όροσ των
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
επιμζρουσ εργαςτθριακϊν αςκιςεων που εκτελεί ο
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
φοιτθτισ ςτθ διάρκεια του εξαμινου.
Β) Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
o
ανάπτυξθ κεμάτων
o
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o
απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o
επίλυςθ προβλθμάτων.
Οπότε προκφπτει ο Βακμόσ Γραπτισ Εξζταςθσ (ΒΓΕ).
Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει ωσ μζςοσ όροσ
του ΕΒ και του ΒΓΕ.
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(4) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΤΗ

Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Χ. ΝΑΝΟ, Κ.
ΣΑΛΙΚΑ, Ι. ΦΙΑΜΕΓΚΟ, Α.
ΦΛΩΡΟΤ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΗΜΕΙΩΕΙ)

Ενόργανθ Ανάλυςθ. Θ.Π. Χατηθιωάννου, Μ.Α. Κουππάρθσ. Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ακινα 2000.
Αρχζσ τθσ Ενόργανθσ Ανάλυςθσ. D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman. Μετάφραςθ ςτα
Ελλθνικά: Μ. Καραγιάννθσ, Κ. Ευςτακίου, Ν. Χανιωτάκθσ. Εκδόςεισ Κωςταράκθσ, Ακινα,
2002.
Διαχωριςτικζσ Σεχνικζσ ςτθν Ενόργανθ Χθμικι Ανάλυςθ. Ι. Παπαδογιάννθσ, ΑΠΘ,
Θεςςαλονίκθ, 1992. Modern Analytical Chemistry. Editor: D. Harvey, 1st edn,
McGraw-Hill, USA, 2000.
Ενόργανεσ Σεχνικζσ Αναλφςεωσ. Κ. Η. Ευςτακίου, Θ.Π. Χατηθιωάννου, , Σόμοσ Α, Παν/μιο Ακθνϊν,
Ακινα 1992
-υναφι επιςτθμονικά
περιοδικά: Journal of
Chemical Education
Analytical Chemistry
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(5) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 045
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

4

ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΑΝΟΓΑΝΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ ΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

5

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα. Ραρόλα αυτά είναι
επικυμθτι θ γνϊςθ βαςικϊν αρχϊν ανόργανθσ χθμείασ με
ζμφαςθ ςτισ ενϊςεισ ζνταξθσ (ςφμπλοκα).
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΝΑΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ Δεν υπάρχει
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
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(6) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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





τόχοσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και εμπζδωςθ βαςικϊν αρχϊν τθσ ανόργανθσ
χθμείασ μζςω κατάλλθλων εργαςτθριακϊν αςκιςεων και θ εκπάιδευςθ των φοιτθτϊν ςε
τεχνικζσ ςφνκεςθσ και χαρακτθριςμοφ ανόργανων ενϊςεων
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:

1. Να αναγνωρίηουν τθν ςυμβολι τθσ ανόργανθσ χθμείασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ χθμείασ και άλλων
ςυναφϊν κλάδων επιςτθμϊν.
2. Να μποροφν να πραγματοποιιςουν ςυνκζςεισ ενϊςεων ζνταξθσ με τθ χριςθ κατάλλθλων
ςυνκετικϊν μεκόδων.
3. Να μποροφν να απομονϊςουν ενϊςεισ ζνταξθσ ςε κακαρι μορφι με τθ χριςθ κατάλλθλων
μεκόδων κακαριςμοφ.
4. Να γνωρίηουν κάποιεσ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ (γεωμετρία, τρόποσ ζνταξθσ κλπ) διαφόρων
μεταλλικϊν ιόντων.
4. Να κατανοοφν τθ γεωμετρικι ιςομζρεια (π.χ. cis, trans) ςτισ ενϊςεισ ζνταξθσ.
5. Να γνωρίηουν βαςικζσ αρχζσ (ςτακερότθτα οξειδωτικϊν καταςτάςεων, κινθτικι, κ.α) ςχετικά με
2+
2+/3+
τθ χθμεία ζνταξθσ μετάλλων μετάπτωςθσ όπωσ Cu , Co
κλπ.
6. Να αναγνωρίηουν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ ζνταξθσ υποκαταςτατϊν (μονοδοντικόσ, χθλικόσ,
γεφυρωτικόσ κλπ).
7. Να ερμθνεφουν βαςικά φαςματοςκοπικά δεδομζνα υπερφκρου και ορατοφ ανόργανων ενϊςεων
και να οδθγοφνται ςε ςυμπεράςματα ςχετικά με τον τρόπο ζνταξθσ υποκαταςτατϊν, γεωμετρία,
ιςομζρεια, ςυμμετρία, ενζργεια διάςχιςθσ κρυςταλλικοφ πεδίου, κ.α
8. Να μποροφν να υπολογίςουν τθν απόδοςθ αντιδράςεων που αφοροφν τθν ςφνκεςθ ενϊςεων
ζνταξθσ.
9. Να κατανοοφν βαςικζσ αρχζσ τθσ μαγνθτοχθμείασ ενϊςεων ζνταξθσ, να είναι ςε κζςθ να
πραγματοποιοφν μετριςεισ μαγνθτικισ επιδεκτικότθτασ ςε κερμοκραςία δωματίου, να υπολογίηουν
τθ αποτελεςματικι μαγνθτικι ροπι και ζτςι να μποροφν να εξάγουν ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν
οξειδωτικι κατάςταςθ των μεταλλικϊν ιόντων και τθ διάκριςθ ςε χαμθλοφ-υψθλοφ ςπιν ενϊςεων.
10. Να ζχουν μια εικόνα ςχετικά με ςθμαντικζσ φυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ ενϊςεων ζνταξθσ όπωσ
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ιδιότθτεσ φκοριςμοφ-φωςφοριςμοφ, κερμοχρωμιςμόσ κλπ και τθν τεχνολογικι ςθμαςία αυτϊν.
11. Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ χθμείασ ενϊςεων ζνταξθσ ϊςτε με ευκολία (α) να μποροφν
να ςχεδιάηουν, ονομάηουν μια ςφμπλοκθ ζνωςθ και τα ιςομερι τθσ (β) να χρθςιμοποιοφν τισ
ςχετικζσ κεωρίεσ δεςμοφ για τθν πρόβλεψθ τθσ γεωμετρίασ υβριδιςμοφ, κερμοδυναμικισκινθτικισ ςτακερότθτασ-αςτάκειασ, κ.α ςυμπλόκων

Γνώςεισ
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθ ςφνκεςθ και
φυςικοχθμικό χαρακτθριςμό ενωςεων ζνταξθσ.
Δεξιότητεσ
Δεξιότθτεσ ςτθ ςφνκεςθ και κακαριςμό ενϊςεων ζνταξθσ, χριςθ φαςματομζτρων και μαγνθτικοφ
ηυγοφ, ερμθνεία φάςματων υπερφκρου και ορατοφ-υπεριϊδουσ, επεξεργαςία δεδομζνων
μαγνθτικισ επιδεκτικότθτασ ςε κερμοκραςία δωματίου.
Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω προςεκτικισ ανάλυςθσ των παρεχόμενων
δεδομζνων.
Ικανότητεσ
Ικανότθτα εφαρμογισ των παρεχόμενων γνϊςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων (κεωρθτικϊν
και ςυνκετικϊν) που αφοροφν τθν Ανόργανθ Χθμεία.
Ικανότθτα ςφνκεςθσ ενϊςεων ζνταξθσ ςε κακαρι μορφι.
Ικανότθτα χριςθσ φαςματομζτρων και μαγνθτικοφ ηυγοφ.
Ικανότθτα ερμθνείασ φαςματοςκοπικϊν δεδομζνων.
Ικανότθτα τόςο ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ όςο και ςτθν αλλθλεπίδραςι τουσ με άλλουσ
φοιτθτζσ ςε κζματα του μακιματοσ.
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Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν και λιψθ αποφάςεων.
Μετατροπι τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
Αυτόνομθ αλλά και ομαδικι εργαςία.
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο (ςε πιο ειδικά κζματα Ανόργανθσ
Χθμείασ) όςο και ςε εργαςτθριακό.
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(7) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι ςτο Εργαςτιριο. Μζτρα αςφαλείασ. Επίδειξθ γυαλικϊν και οργάνων. Ειςαγωγι ςτισ
βαςικζσ αρχζσ φαςματοςκοπίασ υπερφκρου και ορατόυ και μαγνθτοχθμείασ ενϊςεων ζνταξθσ.
Σφνκεςθ του cis-[Co(en)2Cl2]Cl. Σφνκεςθ του trans-[Co(en)2Cl2]Cl. Mελζτθ τθσ cis-trans ιςομζρειασ με
IR. Μελζτθ τθσ cis–trans ιςομζρειασ με φαςματοςκοπία ορατοφ. Σφνκεςθ του *Cu(OAc)2(H2O)]2 και
του *Cu(Sach)2(H2O)4+. Σφνκεςθ του *Cu(tu)3]2SO4. Μελζτθ των μαγνθτικϊν ιδιοτιτων ςυμπλόκων του
Cu. Αντιςιδθρομαγνθτιςμόσ. Σφνκεςθ του *Cu(deen) 2](NO3)2. Σφνκεςθ του *Cu(deen)2](BF4)2.
Θερμοχρωμιςμόσ. Σφνκεςθ του Alq3. Φκοριςμοσ-Φωςφοριςμοσ. Σφνκεςθ του *Cr(en)3]Cl3.
Υπολογιςμόσ του Δο ςε ςφμπλοκα του Cr(III).
Ειδικότερα, το μάκθμα αποτελείται από τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ
Υπενκφμιςθ ςτουσ φοιτθτζσ βαςικϊν κανόνων αςφαλείασ ςτο εργαςτιριο και επίδειξθ του βαςικοφ
εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν
αςκιςεων.
2. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΡΙΑΣ ΥΡΕΥΘΟΥ- ΟΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΘΤΟΧΘΜΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΘΣ
Ραρουςιάηονται βαςικζσ αρχζσ ςχετικά με τισ φαςματοςκοπίεσ υπερφκρου και ορατοφ, κακϊσ και
αρχζσ τθσ μαγνθτοχθμείασ ενϊςεων ζνταξθσ. Δίνονται παραδείγματα ςχετικά με τθ χριςθ των
παραπάνω τεχνικϊν ςτθν ανόργανθ χθμεία.
3.ΓΕΩΜΕΤΙΚΑ ΙΣΟΜΕΘ. ΣΥΝΘΕΣΘ ΤΩΝ 1. trans και 2. cis –[Co(en)2Cl2]Cl
(en=αικυλενοδιαμίνθ) (τρεισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ)
Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ ςφνκεςθ και ο χαρακτθριςμόσ των γεωμετρικϊν ιςομερϊν του
ςυμπλόκου *Co(en)2Cl2]Cl.
Το πείραμα ςκοπεφει ειδικότερα να καταδείξει
(α). Τθν ςτακεροποίθςθ τθσ οξειδωτικισ κατάςταςθσ Co(III) παρουςία άμινο υποκαταςτατϊν
(ξεκινϊντασ από τθν χαμθλότερθ ςτακερι οξειδωτικι κατάςταςθ Co(II) και χρθςιμοποιϊντασ το
(β) Τθν διαφορά ιδιοτιτων (φυςικϊν-χθμικϊν) των γεωμετρικϊν ιςομερϊν και τθν ςυνκετικι
(γ) Τον τρόπο χαρακτθριςμοφ-αναγνϊριςθσ των ιςομερϊν μζςω ςυγκεκριμζνων
φαςματοςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν (φαςματοςκοπία ορατοφ και υπερφκρου)
4. Θ ΧΘΜΕΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Cu(II) KAI Cu(I). ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Cu(I). ΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ . ΜΕΛΕΤΘ ΜΑΓΝΘΤΙΚΏΝ
ΙΔΙΟΤΘΤΩΝ (τρεισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ).
Σκοπόσ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων είναι θ ςφνκεςθ και ο χαρακτθριςμόσ τριων ςυμπλόκων Cu
ςτα οποία το μζταλλο εμφανίηει δυο από τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ οξειδωτικζσ του καταςτάςεισ (ΙΙ και
Ι).
Στθ ςυνζχεια πραγματοποιείται θ μελζτθ των μαγνθτικϊν τουσ ιδιοτιτων.

5.ΣΥΜΡΛΟΚΑ Cu(II) ΕΡΙΡΕΔΘΣ ΤΕΤΑΓΩΝΙΚΘΣ ΓΕΩΜΕΤΙΑΣ.
ΘΕΜΟΧΩΜΙΣΜΟΣ
Αντικείμενο αυτισ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ είναι θ ςφνκεςθ και ο
χαρακτθριςμόσ δυο ςυμπλόκων Cu(II) τα οποία υιοκετοφν επίπεδθ τετραγωνικι
γεωμετρία ςτθν ςτερεά φάςθ και παρουςιάηουν το φαινόμενο του κερμοχρωμιςμοφ.
6. ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ-ΦΘΟΙΣΜΟΣ-ΦΩΣΦΟΙΣΜΟΣ. ΣΥΝΘΕΣΘ ΤΟΥ ΣΥΜΡΛΟΚΟΥ Alq 3 (Hq= 8φδροξυκινολίνθ)
Σκοπόσ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ είναι θ ςφνκεςθ και ο χαρακτθριςμόσ του ςυμπλόκου Al(III)-8φδροξυ-κινολίνθσ, κακϊσ και θ μελζτθ του φωςφοριςμοφ που παρουςιάηει θ ςυγκεκριμζνθ ζνωςθ.
7. ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ Δο ΣΕ ΣΥΜΡΛΟΚΑ ΤΟΥ ΙΟΝΤΟΣ Cr(III). ΣΥΝΘΕΣΘ ΤΟΥ ΣΥΜΡΛΟΚΟΥ
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Cr(en)3Cl3.3H2O. Θ ΦΑΣΜΑΤΟΧΘΜΙΚΘ ΣΕΙΑ (δυο εργαςτθριακζσ αςκιςεισ)
Σκοπόσ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ είναι θ ςφνκεςθ και ο χαρακτθριςμόσ του ςυμπλόκου
Cr(en)3Cl3.3H2O. Εν ςυνεχεία κα μελετθκοφν: H επίδραςθ αλλαγισ των υποκαταςτατϊν ςτθν ςφαίρα
ζνταξθσ του ιόντοσ Cr(III) όςον αφορά τθν τιμι Δο (ι 10Dq). Με βάςθ τθν τελευταία κα
τοποκετθκοφν οι υποκαταςτάτεσ Cl, H2O, en ςτθν ςωςτι τουσ κζςθ ςτθν φαςματοχθμικι ςειρά.
8. ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΡΟΙΘΣΘ ΕΚΚΕΜΟΤΘΤΩΝ
Στο τελευταίο εργαςτιριο ακοφνται οι φοιτθτζσ που απουςίαηαν ςε μια άςκθςθ, τακτοποιοφνται
εκκρεμότθτεσ ςχετικζσ με τθν παράδοςθ-παραλαβι εργαςτθριακϊν αναφορϊν και
πραγματοποιείται φροντιςτθριακό μάκθμα που αφορά το ςφνολο τθσ εξεταςτζασ φλθσ (για όλουσ).
Κατά τθν άςκθςθ των φοιτθτϊν δίνεται ζμφαςθ ςτθν ςφνδεςθ κεωρίασ που διδάχκθκαν ςτα πλαίςια
των μακθμάτων Ανόργανθσ Χθμείασ με τθν πράξθ. Μεγάλθ ζμφαςθ δίνεται επίςθσ ςτο κζμα του
χαρακτθριςμοφ ανοργάνων ενϊςεων με τθ χριςθ των διακζςιμων φαςματοςκοπικϊνφυςικοχθμικϊν τεχνικϊν
(8) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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

Απο ζδρασ

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Ανάρτθςθ ςθμπλθρωματικϊν ςθμειϊςεων-αςκιςεων κλπ
ςτισ ιςτοςελίδεσ των διδαςκόντων

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Φροντιςτιριο
Συγγραφι εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
13
52
13
24
23

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με εργαςίεσ ςτα
πλαίςια των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, προφορικι ι/και
ςφντομθ γραπτι εξζταςθ κατά τθν διάρκεια του
εργαςτθρίου κακϊσ και με γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του
εξαμινου. Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ τθσ
βαςικισ κεωρίασ-ςκοποφ των αςκιςεων, τθν πειραματικι
πορεία και τθν ανάλυςθ-ερμθνεία των αποτελεςμάτων. Οι
τελικζσ εξετάςεισ περιλαμβάνουν:
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, κρίςθσ, ανάπτυξθσ κακϊσ
και επίλυςθσ προβλθμάτων
Πλα τα παραπάνω κριτιρια αξιολόγθςθσ εξθγοφνται ςτουσ
φοιτθτζσ κατά τθν ζναρξθ του εργαςτθρίου.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(9) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΕΤΔΟΞΟ
1. Κεςίςογλου Δθμιτρθσ, Ακρίβοσ Ρερικλισ, Αςλανίδθσ Ραραςκευάσ, Καραφίλογλου Ραντελισ,
Δενδρινοφ - Σαμαρά Αικατερίνθ, «Βιοςυναρμοςτικι χθμεία, Τόμοσ 2: Σφνκεςθ και Μελζτθ Ενϊςεων
Συναρμογισ, Εκδόςεισ Ηιτθ, Θες/νικθ 2006.
2. Ακρίβοσ Ρερικλισ Δ., Αςλανίδθσ Ραραςκευάσ, Καραγιαννίδθσ Ρζτροσ, «Σφνκεςθ και μελζτθ
ςφμπλοκων ενϊςεων, Εκδόςεισ Ηιτθ, Θες/νικθ 1999.

ΑΛΛΑ
1. K. Nakamoto, “Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, 5th edition,
Parts A and B”, Willey-Interscience
Pubs, 1997.
2. Butler, Harrod, «Ανόργανθ Χθμεία. Αρχζσ και εφαρμογζσ», μετάφραςθ Α. Κουτςολζλοσ, εκδόςεισ
Κωςταράκθ, 1994
3. A.B.P. Lever, “Inorganic electronic spectroscopy (second edition), Elsevier, 1984
4. Zvi Szafran, Ronald M. Pike, Mono M. Singh, “Microscale Inorganic Chemistry”,
J. Wiley (1991).
5. http://orgchem.colorado.edu/hndbksupport/irtutor/tutorial.html
6.http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/InfraRed/infrared.htm
7. http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi
8.http://symmetry.otterbein.edu/tutorial/index.html (ιςτοςελίδα πανεπιςτθμίου Otterbein ςχετικι
με τθν ςυμμετρία. Ζχει πολλά παραδείγματα για τα ςτοιχεία ςυμμετρίασ και διαδραςτικζσ αςκιςεισ
(ςτθν Αγγλικι γλϊςςα))
9. http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/TSdiagram.pdf

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Inorganic Chemistry
European Journal of Inorganic Chemistry
Journal of Chemical education
Polyhedron
Inorganic Synthesis
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 055
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

4

ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΘΜΕΙΑΣ ΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και
το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

5

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο
(δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ Υποβάκρου , Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ, Ανάπτυξθσ
γενικοφ Δεξιοτιτων
υποβάκρου, ειδικοφ
υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Χρειάηεται θ παρακολοφκθςθ του Ειςαγωγικοφ Εργαςτθρίου
Χθμείασ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΝΑΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
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Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:



Να κατανοοφν φυςικοχθμικζσ διεργαςίεσ που άπτονται τθσ θλεκτροχθμείασ και τθσ
κινθτικισ και των φυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων αραιϊν διαλυμάτων πολυμερϊν



Να εξοικειωκοφν και να τελειοποιθκοφν ςτθ διαδικαςία προετοιμαςίασ μιασ εργαςίασ,
ςτθν οποία εκτελοφνται φυςικοχθμικοί υπολογιςμοί και
προκφπτουν διαγράμματα από τα οποία προκφπτει θ ηθτοφμενθ
φυςικοχθμικι παράμετροσ
Να βελτιωκοφν ςτισ παρουςιάςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςε εργαςίεσ-project, ςτα πλαίςια
του εργαςτθρίου


Γνώςεισ



Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τα
φυςικοχθμικά πεδία τθσ θλεκτροχθμείασ και κινθτικισ και τθ φυςικοχθμεία πολυμερϊν.



Γνϊςθ και κατανόθςθ εφαρμογϊν των φαςματοςκοπικϊν μεκόδων UV/Vis, πολωςιμετρίασ,
αγωγιμομετρίασ, ιξωδομετρίασ κλπ.



Γνϊςθ ςτθ χριςθ φαςματοςκοπικϊν δεδομζνων τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ.

Δεξιότητεσ




Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ και αποτίμθςθ φαςμάτων UV/Vis.



Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραφίασ.

Χριςθ τθσ κατάλλθλθσ φαςματοςκοπικισ μεκόδου ι ςυνδυαςμοφ μεκόδων για τθν επίλυςθ
ςφνκετων προβλθμάτων ΦυςικοΧθμείασ.

Ικανότητεσ



Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων φυςικοχθμείασ και ειδικά κινθτικισ και θλεκτροχθμείασ και φυςικοχθμείασ
πολυμερϊν.



Ικανότθτα να ερμθνεφει τα φαςματικά δεδομζνα από μια ι περιςςότερεσ τεχνικζσ και να
προςδιορίηει διάφορεσ φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ φοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα θλεκτροχθμείασ και
κινθτικισ και φυςικοχθμείασ πολυμερϊν.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ φαςματοςκοπικζσ
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μεκόδουσ και ςχετικι μεκοδολογία για τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ
προβλιματοσ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το
μάκθμα;.
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ
πολυπολιτιςμικότθτα εβαςμόσ ςτο φυςικό
χριςθ
και
των
απαραίτθτων
περιβάλλον
τεχνολογιϊν
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Προςαρμογι ςε νζεσ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
καταςτάςεισ Λιψθ
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
αποφάςεων
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Αυτόνομθ
επαγωγικισ ςκζψθσ
εργαςία
……
Άλλεσ…
Ομαδικι
…….
εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το εργαςτθριακό μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ γνϊςθσ τθσ κεωρίασ ςε επίλυςθ και
εφρεςθ πειραματικϊν παραμζτρων.



Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.




Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγικό μάκθμα για τισ αςκιςεισ. Θλεκτρόδιο αργφρου, εξάρτθςθ τθσ θλεκτρεγερτικισ δφναμθσ
από τθν ιοντικι ιςχφ. Δυναμικά οξειδοαναγωγισ. Αγωγιμότθτα θλεκτρολυτϊν. Αρικμοί μεταφοράσ.
Μελζτθ κινθτικισ με φαςματοςκοπία, τάξθ αντίδραςθσ. Αντίδραςθ πρϊτθσ τάξθσ, ιμβερτοποίθςθ
καλαμοςακχάρου. Κινθτικι μελζτθ τθσ οξείδωςθσ του ιόντοσ ιωδίου από το υπεκειϊκόν ιόν.
Εξάρτθςθ από τισ ςυγκεντρϊςεισ. Κινθτικι υδρόλυςθσ εςτζρα. Μζτρθςθ ιξϊδουσ διαλφματοσ
πολυμεροφσ με ςταλαγμόμετρο. Μζτρθςθ επιφανειακισ τάςθσ διαλφματοσ πολυμεροφσ με
ςταλαγμόμετρο. Σθμείο τιξθσ υμενίου. Θλεκτροφόρθςθ.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ
Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

Θεωρθτικι ειςαγωγι ςε πίνακα και πρακτικι εφαρμογι
ςτον εργαςτθριακό χϊρο
Χρήςη Handbook και διαδικτφου για εφρεςη
φυςικοχημικών παραμζτρων – Διδαςκαλία με τη μζθοδο
project

Δραςτηριότητα
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Διαλζξεισ
Εκπόνθςθ μελζτθσ
project

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
40
68
2
15

φνολο Μαθήματοσ
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
125
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με το
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ ςυνδυαςμό:
αξιολόγθςθσ
I. Γραπτισ/προφορικισ τελικισ εξζταςθσ (40%) που
περιλαμβάνει:
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
o
ανάπτυξθ κεμάτων
αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι
ι
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
II.
Κατάκεςθσ εργαςιϊν για τισ εργαςτθριακζσ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
αςκιςεισ και παρουςίαςθσ του project (60%)
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
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Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΗΜΕΙΩΕΙ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ
ΦΤΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
ΙΙ
ΗΜΕΙΩΕΙ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ
ΑΚΗΕΩΝ
(ΗΛΕΚΣΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΗ)

Μ. ΚΟΜΑ

Α. ΜΤΛΩΝΑΚΟΜΑ, Γ.
ΣΑΠΑΡΛΗ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Journal of chemical education
Journal of physical chemistry
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ΠΑΝΕΠΙΣΗ
ΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΗΜΕΙΩΕΙ
)
ΠΑΝΕΠΙΣΗ
ΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΗΜΕΙΩΕΙ
)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 051
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

5

ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ & προαιρετικζσ Εργαςίεσ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικι περιοχι, ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθ
γενικοφ υποβάκρου, μακθςιακϊν δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=174
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τον μεταβολιςμό, ειδικότερα ςτοιχεία ειςαγωγισ
ςτθ βιοχθμεία και μοριακι βιολογία, κζματα βιοενεργθτικισ, αξιοποίθςθσ τθσ ενζργειασ από
τα κφτταρα και τθν κατάλυςθ, όπωσ ζνηυμα, ονοματολογία, κινθτικι, εξειδίκευςθ ενηφμων και
ςυνζνηυμα. Επίςθσ, να κατανοοφν τισ βαςικζσ μεταβολικζσ πορείεσ του διάμεςου
μεταβολιςμοφ, ςυγκεκριμζνα μεταβολιςμόσ υδατανκράκων. Γλυκόλυςθ. Γλυκονεογζνεςθ.
Κφκλοσ φωςφορικϊν πεντοηϊν. Γλυκογονόλυςθ-Γλυκογονογζνεςθ. Κφκλοσ κιτρικοφ οξζοσ.
Αναπνευςτικι αλυςίδα-οξειδωτικι φωςφορυλίωςθ. Μεταβολιςμόσ λιπαρϊν οξζων.
Βιοςφνκεςθ λιπαρϊν οξζων. β-Οξείδωςθ. Φωτοςφνκεςθ. Κφκλοσ CALVIN και ρφκμιςθ αυτϊν..



Να επιλφουν αςκιςεισ υπολογιςμοφ βιοχθμικϊν παραμζτρων



Να επιλφουν ςυνδυαςτικζσ αςκιςεισ ερμθνείασ αποτελεςμάτων



Να ςυνδυάηουν μεταβολικζσ πορείεσ

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που διζπουν τον
μεταβολιςμό.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των επί μζρουσ χαρακτθριςτικϊν του μεταβολιςμοφ και τθσ ενηυμικισ
κινθτικισ .



Γνϊςθ ςτθ ςυνδυαςτικι χριςθ μεταβολικϊν πορειϊν.



Γνϊςθ ςτθ χριςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων από ςυνδυαςτικι χριςθ μεταβολικϊν πορειϊν και
ενηυμικισ κινθτικισ.



Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραφίασ.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων βιοχθμείασ.



Ικανότθτα να αναλφει βιοχθμικά προβλιματα



Ικανότθτα να ερμθνεφει αναλυτικά δεδομζνα βιοχθμείασ.



Ικανότθτα να αλλθλεπιδρά με άλλουσ φοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα βιοχθμείασ.
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Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν



χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.



Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι ςτθ Βιοχθμεία και Μοριακι Βιολογία, κατθγορίεσ βιολογικϊν μορίων και ιδιότθτεσ.
Στοιχεία Κυτταροβιολογίασ. Ειςαγωγι ςτο Μεταβολιςμό. Αναβολιςμόσ-καταβολιςμόσ και
ενεργειακι ςφηευξθ αυτϊν. Ενεργειακό νόμιςμα του κυττάρου (ΑΤ), αναγωγικι δφναμθ, ςτάδια
ενδιαμζςου μεταβολιςμοφ όλων των βιολογικϊν μορίων, γενικζσ αρχζσ μεταβολικοφ ελζγχου.
Κατάλυςθ. Ζνηυμα, ονοματολογία, κινθτικι, εξειδίκευςθ ενηφμων, ςυνζνηυμα. Μεταβολιςμόσ
υδατανκράκων. Γλυκόλυςθ. Γλυκονεογζνεςθ. Κφκλοσ φωςφορικϊν πεντοηϊν. ΓλυκογονόλυςθΓλυκογονογζνεςθ. Κφκλοσ κιτρικοφ οξζοσ. Αναπνευςτικι αλυςίδα-οξειδωτικι φωςφορυλίωςθ.
Μεταβολιςμόσ λιπαρϊν οξζων. Βιοςφνκεςθ λιπαρϊν οξζων. β-Οξείδωςθ. Φωτοςφνκεςθ. Κφκλοσ
CALVIN.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Από κακζδρασ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν  Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
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Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

power point .


ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Διδαςκαλία με τθ μζκοδο project.
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
15

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

58

125

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I.
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων και αςκιςεων.
ΙΙ. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (προαιρετικά, με
ποςοςτό 10% επίτθσ γραπτισ επίδοςθσ)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ

BERG J.M., TYMOCZKO
J.L., STRYER L.

LEHNINGER ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ
ΒΙΟΧΘΜΕΙΑΣ

NELSON DAVID L., COX
MICHAEL M.

ΙΤΕΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΘΤΘΣ
BROKEN HILL
PUBLISHERS LTD
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.google.gr/

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. Biochimica et Biophysica Acta
2. Nature Reviews
3. Journal of Biological Chemistry
4. Biochemistry
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Θετικϊν Επιςτθμϊν
Χθμείασ
Ρροπτυχιακό
XHE 401
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

5

Φυςικζσ Διεργαςίεσ τθσ Χθμικισ Σεχνολογίασ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ελλθνικά
ΝΑΙ
http://www.chem.uoi.gr
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:




Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των μεκόδων των φυςικϊν διεργαςιϊν με ςκοπό τθν
βιομθχανικι τουσ αξιοποίθςθ.
Να ζχουν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν τον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ βιομθχανικϊν προϊόντων.
Να ζχουν τθν ικανότθτα να διαμορφϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε
επιςτθμονικά ι θκικά ηθτιματα που άπτονται του γνωςτικοφ περιεχομζνου τθσ
βιομθχανικισ χθμείασ.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν αρχϊν των φυςικϊν διεργαςιϊν.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των εφαρμογϊν των φυςικϊν διεργαςιϊν.



Γνϊςθ που κα ςυνεπάγεται τθν ικανότθτα κριτικισ κατανόθςθσ κεωριϊν και αρχϊν των
φυςικϊν διεργαςιϊν.

Δεξιότθτεσ


Κατζχει δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που αφοροφν φυςικζσ διεργαςίεσ.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων φυςικϊν διεργαςιϊν.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ φοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα φυςικϊν διεργαςιϊν.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ μεκόδουσ για τθν επίλυςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
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Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα εφαρμογισ των γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια
του μακιματοσ “Φθμικζσ Διεργαςίεσ τθσ Χθμικισ Τεχνολογίασ” κακϊσ και ςε ςυναφι μακιματα
του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ


Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν, ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ,
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.

Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Μθχανικι ρευςτϊν.
Ρίεςθ και μανομετρικό φψοσ ρευςτοφ-κεμελιϊδθσ εξίςωςθ τθσ ςτατικισ των ρευςτϊν-ρυκμοί ροισΥδραυλικι ακτίνα και ιςοδφναμθ διάμετροσ-μονοδιάςτατθ, μόνιμθ και μθ μόνιμθ ροι-ςτρωτι και
τυρβϊδθσ ροι-κριτιριο Reynolds-ιξϊδεσ, νόμοσ Newton και μεταφορά ορμισ-ροιςε περατωτικζσ
ςτιβάδεσ-ιςοηφγιο μάηασ-εξίςωςθ ςυνεχείασ-ενζργεια ρζοντοσ ρευςτοφ-ιςοηφγιο ενζργειασ-εξίςωςθ
Bernoulli-αρχζσ τθσ κεωρίασ ομοιότθτασ. Ανάπτυξθ περατωτικισ ςτιβάδασ ςτουσ ςωλινεσ-κατανομι
διατμθτικισ τάςεωσ ςτουσ ςωλινεσ -κατανομι τθσ ταχφτθτασ κατά τθ ςτρωτι και τθν τυρβϊδθ ροιυδραυλικζσ αντιςτάςεισ ςτουσ ευκφγραμμουσ αγωγοφσ-τοπικζσ αντιςτάςεισ-γενικι εξίςωςθ ροισ
αερίων ςτουσ ευκφγραμμουσ αγωγοφσ-ιςόκερμθ ροι ιδανικοφ αερίου ςτουσ οριηόντιουσ ςωλινεσμθ ιςόκερμθ ροι ιδανικοφ αερίου ςτουσ οριηόντιουσ ςωλινεσ-αδιαβατικι ροι ιδανικοφ αερίου
ςτουσ οριηόντιουσ ςωλινεσ. Μετρθτισ Venturi – διάφραγμα – ακροφφςιο - ςωλινασ Pitot-Prandtl–
οτάμετρο-απαιτοφμενο μανομετρικό φψοσ αντλίασ-φψοσ αναρροφιςεωσ και φαινόμενο
ςπθλαιϊςεωσ-παροχι, ιςχφσ και απόδοςθ αντλίασ-χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ-κερμοδυναμικζσ
αρχζσ ςυμπιζςεωσ των αερίων-μονοβάκμια ςυμπίεςθ-πολυβάκμια ςυμπίεςθ-κερμοδυναμικι
απόδοςθ.
Τεχνικζσ ςωματιδίων και διαχωριςμοί ςτερεϊν/ςτερεϊν ςτερεϊν/υγρϊν και ςτερεϊν/αεριϊν.
Μζγεκοσ και ςχιμα των ςωματιδίων-διαφορικι και ακροιςτικι κατανομι μεγζκουσ ςωματιδίωναρικμθτικι και λογαρικμικι κανονικι κατανομι-κατανομι Rosin–Rammler–δειγματολθψία-μζκοδοι
προςδιοριςμοφ μεγζκουσ και επιφάνειασ ςωματιδίων-φυςικοχθμικζσ και φυςικομθχανικζσ
ιδιότθτεσ των ςωματιδίων-φαινόμενθ πυκνότθτα και πορϊδεσ-κερμοδυναμικζσ και
φυςικομθχανικζσ αρχζσ-ελαττϊςεωσ μεγζκουσ-απαιτοφμενθ ενζργεια και ιςχφσ-νόμοι Rebinder,
Kick, Rittinger και Bond-μθχανζσ ελαττϊςεωσ μεγζκουσ–ρευςτοποίθςθ-ανάμιξθ ςτερεϊν. Ελεφκερθ
κατακάκιςθ ςωματιδίων-Νόμοσ Stokes-διαφορικι κατακάκιςθ-εμποδιηόμενθ κατακάκιςθ
ςωματιδίων-ςυςςωμάτωςθ των ςωματιδίων-η-δυναμικό-διικθςθ-διαχωριςμοί ςτερεϊν/υγρϊνδιαχωριςμοί ςτερεϊν/αερίων-διαχωριςμοί ςτερεϊν/ςτερεϊν και εμπλουτιςμόσ μεταλλευμάτωνφυςικοί διαχωριςμοί με μεμβράνεσ.
Μεταφορά κερμότθτασ.
Μετάδοςθ κερμότθτασ με κερμικι αγωγι-μόνιμθ αγωγι ςτα επίπεδα τοιχϊματα-μόνιμθ αγωγι ςτα
κυλινδρικά τοιχϊματα-Μετάδοςθ κερμότθτασ με ακτινοβολία-εναλλαγι ακτινοβολίασ μεταξφ
ςτερεϊν ςωμάτων-μετάδοςθ κερμότθτασ με μεταφορά-κερμικζσ περατωτικζσ ςτιβάδεσ. Μερικοί

174

ςυντελεςτζσ μεταφοράσ-μεταφορά κερμότθτασ κατά το βραςμό υγρϊν. 'Εναλλαγι κερμότθτασ και
εφαρμογζσ αυτισ-ρευςτά και τρόποι κερμάνςεωσ. P-V-T διαγράμματα κακαρϊν ουςιϊνκερμοδυναμικζσ ιδιότθτεσ των διφαςικϊν ςυςτθμάτων-τεχνικά κερμοδυναμικά διαγράμματαιδανικι κερμικι μθχανι. Κφκλοσ Carnot-κφκλοσ Rankine-βιομθχανικι ψφξθ. Κατάψυξθ-υγροποίθςθ.
Θερμοδυναμικζσ αρχζσ παραγωγισ ψφχουσ. Αντίςτροφοσ κφκλοσ Carnot. Κφκλοι υγροποιιςεωσ με
ςτραγγαλιςμό (Linde)-κφκλοι εκτονϊςεωσ με παραγωγι ζργου (Claude). Εξάτμιςθ.
Μεταφορά μάηασ.
Μοριακι διάχυςθ - Νόμοι Fick-ιςομοριακι αντιδιάχυςθ αερίων-διάχυςθ ενόσ αζριου ςυςτατικοφμοριακι διάχυςθ ςτα υγρά-τυρβϊδθσ διάχυςθ-κεωρία των δφο λεπτϊν ςτρωμάτων-Θεωρία
οριακοφ ςτρϊματοσ-μερικοί ςυντελεςτζσ μεταφοράσ μάηασ-ολικοί ςυντελεςτζσ μεταφοράσ μάηασ.
Απορρόφθςθ αερίων. Ιςορροπία αερίων/υγρϊν ςτθν απορρόφθςθ-βιομθχανικοί διαλφτεσ-κριτιρια
επιλογισ τουσ-γραμμι λειτουργίασ - πολυβάκμια απορρόφθςθ-ελάχιςτοσ λόγοσ ροισ
υγροφ/αερίου-επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ. Διεργαςίεσ με διαφορικι μεταφορά μάηασ - πφργοι με
πλθρωτικά υλικά – μζςθ κινθτιρια δφναμθ-αρικμόσ και φψοσ μονάδων μεταφοράσ – υδραυλικζσ
αντιςτάςεισ ςε πφργουσ με πλθρωτικά υλικά.
Απόςταξθ. Ιςορροπία ατμϊν/υγροφ - ιδανικά μείγματα - πραγματικά μείγματα - διάγραμμα P/xy,
T/xy - απόςταξθ με υδρατμοφσ-κλαςματικι απόςταξθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ - μζκοδοσ McCabeSmith.
Εκχφλιςθ υγρϊν. Ιςορροπία υγρϊν/υγρϊν - τριαδικά ςυςτιματα μθ αναμίξιμων υγρϊν - ςυςτιματα
τριϊν υγρϊν με ζνα ηεφγοσ (B-S) μερικϊσ αναμίξιμων υγρϊν - διαλφτεσ και κριτιρια επιλογισ τουσ εκχφλιςθ μιασ βακμίδασ - πολυβάκμια εκχφλιςθ με ομορροι/αντιρροι-ςυςκευζσ εκχυλίςεωσ υγρϊν.
Εκχφλιςθ ςτερεϊν-μεταφορά μάηασ κατά τθν εκχφλιςθ ςτερεϊν – ιςορροπία κατά τθν εκχφλιςθ
ςτερεϊν - ςυςκευζσ εκχυλίςεωσ ςτερεϊν.
Ξιρανςθ ςτερεϊν. Απόλυτθ/ςχετικι υγραςία αζρα - ιςορροπία υδρατμϊν/ςτερεοφ-καμπφλεσ
ρυκμοφ ξθράνςεωσ-τα ιςοηφγια μάηασ και κερμότθτασ ςτουσ αδιαβατικοφσ ξθραντιρεσ ςυνεχοφσ
λειτουργίασ άμεςθσ επαφισ.
Κρυςτάλωςθ. Ιςορροπία φάςεων και ςυνκικεσ υπερκορεςμοφ των διαλυμάτωνπυρθνογζνεςθ/ανάπτυξθ κρυςτάλλων - ςυςςωμάτωςθ των κρυςτάλλων
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

 Από κακζδρασ
 Ρρόςωπο με πρόςωπο
 Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
 Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point.
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Συγγραφι εργαςίασ /
εργαςιϊν
Μθ κακοδθγοφμενθ
μελζτθ

Σφνολο Μακιματοσ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
10
63
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δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
Γραπτι /προφορικι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:

ανάπτυξθ κεμάτων

ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ

απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ

επίλυςθ προβλθμάτων.
Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ, ΗΟΤΜΠΟΤΛΘ ΑΝ., ΚΑΡΑΠΑΝΣΙΟ Θ., ΜΑΣΘ Κ., ΜΑΤΡΟ Π.
ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Ο.Ε. 2009, 978-960-418-201-5.
ΒΑΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΧΘΜΙΚΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ, MC CABE WARREN L., SMITH JULIAN C., HARRIOTT PETER,
ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Ο.Ε., 2015, 978-960-418-566-5.
ΦΤΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ: ΑΝΑΛΤΘ & ΧΕΔΙΑΜΟ, ΙΩΑΝΝΘ ΓΕΝΣΕΚΑΚΘ, ΕΚΔΟΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ
ΕΠΕ, 2010, 978-960-461-346-5.
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

5

ΑΧΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΡΙΑΣ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικοφ Υποβάκρου
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ
δεν υφίςτανται προαπαιτοφμενα, όμωσ δεν είναι δυνατι θ
ουςιαςτικι παρακολοφκθςθ χωρίσ βαςικζσ γνϊςεισ
Φυςικοχθμείασ.
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΝΑΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνώςεισ,
δεξιότητεσ και ικανότητεσ καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή
ολοκλήρωςη του μαθήματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακών Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδών
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χώρου Ανώτατησ Εκπαίδευςησ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου
Μάθηςησ και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακών Αποτελεςμάτων
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν Ατομικι και Μοριακι Φαςματοςκοπία.
Να αποκτιςουν ςαφι εικόνα για τθν αρχι λειτουργίασ φαςματοςκοπικϊν τεχνικϊν που άπτονται
θλεκτρονιακϊν μεταπτϊςεων διαφορετικισ ενεργειακισ κλίμακασ.

Γνώςεισ
Γνϊςθ και κατανόθςθ βαςικϊν αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν Φαςματοςκοπία και τθν
ατομικι/μοριακι δομι.
Γνϊςθ βαςικϊν πειραματικϊν φαςματοςκοπικϊν τεχνικϊν και θ εφαρμογι τουσ ςτθν επίλυςθ
φυςικοχθμικϊν προβλθμάτων.
Γνϊςθ ςτθ χριςθ φαςματοςκοπικϊν δεδομζνων τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ.

Δεξιότθτεσ
Δεξιότθτεσ ςτθν επεξεργαςία φαςματικών δεδομζνων από διάφορεσ τεχνικζσ για επίλυςθ
ςφνκετων φυςικοχθμικών προβλθμάτων.
φνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραφίασ.

Ικανότθτεσ
Ικανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει τθν καταλλθλότερθ φαςματοςκοπικι τεχνικι για
δεδομζνο χθμικό πρόβλθμα.
Ικανότθτα να ςυνδυάηει διαφορετικζσ φαςματοςκοπικζσ τεχνικζσ για επίλυςθ ςφνκετων χθμικών
προβλθμάτων.
Ικανότθτα να αλλθλεπιδρά με επιςτιμονεσ άλλων ειδικοτιτων για επίλυςθ ςφνκετων
επιςτθμονικών και τεχνολογικών προβλθμάτων.
Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
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Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αποκτθκοφν από τουσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ είναι:
Ικανότθτα για αυτόνομθ εργαςία.
Ικανότθτα εργαςίασ ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
Ικανότθτα αναηιτθςθσ βιβλιογραφίασ, ςυηιτθςθσ και παρουςίαςθσ
εργαςιϊν
δθμοςιευμζνων ςε διεκνι περιοδικά.
Ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ατομικι δομι και ατομικά φάςματα. Μοριακι δομι. Απορρόφθςθ και εκπομπι ακτινοβολίασ,
ζνταςθ φαςματικϊν γραμμϊν. Μοριακι ςυμμετρία, κανόνεσ επιλογισ. Θλεκτρονικι
φαςματοςκοπία UV-Vis. Ρεριςτροφικά και δονθτικά φάςματα Raman–IR. Φωτοφυςικζσ διεργαςίεσ
(φκοριςμόσ-φωςφοριςμόσ). Μονοχρωματικζσ ακτινοβολίεσ. Ανάλυςθ δομισ. Θλεκτρονιακζσ
μικροςκοπίεσ SEM – TEM. Μικροςκοπία ατομικισ δφναμθσ. Φαςματοςκοπία φωτοθλεκτρονίων με
ακτίνεσ Χ και UV (XPS/UPS).
Eιςαγωγι ςτθν κρυςταλλικι κατάςταςθ: Το πλζγμα και θ μοναδιαία κυψελίδα (δείκτεσ Miller και
κρυςταλλικά ςυςτιματα). Κρυςταλλικι ςυμμετρία και νόμοσ του Bragg. Συνδυαςτικζσ αςκιςεισ.
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Από κακζδρασ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. Ρρακτικι εφαρμογι και επίδειξθ ςτα διάφορα όργανα
Φαςματοςκοπίασ του Τμιματοσ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ power
point .
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Φροντιςτιριο
Μθ κακοδθγοφμενθ
μελζτθ

Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
7
13

72

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται ωσ εξισ:
Mε γραπτι τελικι εξζταςθ ςτα ελλθνικά ωσ εξισ:
I. Γραπτι /προφορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(4) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1) P.W.ATKINS, ΦΥΣΙΚΟΧΘΜΕΙΑ, ΙΤΕ-ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΘΤΘΣ.
2) Βοικθμα Φαςματοςκοπίασ, Ζκδοςθ Β’, Ευςτάκιοσ Καμαράτοσ, Ραν. Ιωαννίνων
(2005).
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Journal of Physical Chemistry
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 063
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

5

ΧΘΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΟΦΙΜΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Πχι
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
Ναι
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα μποροφν να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ χθμείασ των ςυςτατικϊν
τροφίμων, τθσ ςφςταςθσ των τροφίμων, και τθσ χθμικισ ανάλυςθσ τροφίμων.
Οι φοιτθτζσ κα μποροφν να επιλφουν προβλιματα και αςκιςεισ που ςχετίηονται με τισ κεματολογίεσ
του μακιματοσ, και να ςυςχετίηουν τθ χθμικι ςφςταςθ με ιδιότθτεσ των τροφίμων.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι ςτθ χθμεία των τροφίμων. Στοιχεία διατροφισ. Χθμεία των ςυςτατικϊν τροφίμων
(πρωτεΐνεσ, λιποειδι, υδατάνκρακεσ, νερό και ανόργανα ςυςτατικά, βιταμίνεσ, φαινολικζσ ενϊςεισ,
οξζα, αλκοόλεσ, χρωςτικζσ, ενϊςεισ αρϊματοσ-γεφςθσ).
Χθμικι ςφςταςθ των τροφίμων και μεταςχθματιςμοί που λαμβάνουν χϊρα κατά τθν παραςκευι
τουσ (γαλακτοκομικά προϊόντα, δθμθτριακά, φροφτα και λαχανικά, όςπρια, προϊόντα κρζατοσ,
αυγά, ζλαια και λίπθ, γλυκαντικζσ φλεσ,
αλκοολοφχα και
αλκαλοειδοφχα ευφραντικά, αναψυκτικά, αρτφματα, νερό).
Ειςαγωγι ςτθ χθμικι ανάλυςθ τροφίμων. Ρροςδιοριςμόσ χθμικϊν και φυςικϊν ςτακερϊν των
τροφίμων. Ρροςδιοριςμόσ των ςυςτατικϊν των τροφίμων και προςκζτων.
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Ρρόςωπο με πρόςωπο
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χριςθ power point ςτθ διδαςκαλία. Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
Εξαμήνου
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ , ςεμινάρια,
52
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
Μελζτθ και ανάλυςθ
73
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
βιβλιογραφίασ
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.
Σφνολο Μακιματοσ
125
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι.
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ Θ ςυνολικι αξιολόγθςθ αποτελείται από γραπτι εξζταςθ,
αξιολόγθςθσ
που περιλαμβάνει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ δοκιμίων,
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, απάντθςθ ερωτιςεων,
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι επίλυςθ προβλθμάτων και αςκιςεων.
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(4) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΧΘΜΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ

BELITZ HANS - DIETER, GROSCH
WERNER, SCHIEBERLE PETER

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΗΙΟΛΑ &
ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΧΘΜΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ

ΜΡΟΣΚΟΥ Δ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΤΑΓΑΝΘΣ
ΆΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ

ΔΙΑΤΟΦΘ ΚΑΙ ΧΘΜΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ

ΓΑΛΑΝΟΡΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΗΑΜΡΕΤΑΚΘΣ ΓΙΑΝΝΘΣ, ΜΑΥΘ
- ΒΑΒΑΓΙΑΝΝΘ ΜΑΙΘ, ΣΙΑΦΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΘ
ΑΕ

ΣΦΛΩΜΟΣ Κ.
ΧΘΜΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ: ΘΕΩΙΑ ΚΑΙ
ΑΣΚΘΣΕΙΣ
ΧΘΜΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΤΑ
ΟΥΣΣΘΣ Ι.

ΧΘΜΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΟΦΙΜΩΝ
ΜΡΑΔΕΚΑ Α.

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ)
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ)

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. Food Chemistry
2. Food Research International
3. Journal of Agricultural and Food Chemistry
4. Journal of Food composition and Analysis
-υναφι βιβλία
1. Food Chemistry, Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P., Sprieger 1999.
2.Food: the chemistry of its components, Coultate T.P., Royal Society of Chemistry 2009.
3.Introductory Food Chemistry, Brady J. W., cornell University Press 2013.
4.Food Chemistry, Damodaran S., , Parkin K.L.,. Fennema O.R., CRC Press 2007.
5. Food Analysis, Nielsen S., Springer 2010.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 054
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

5

ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΟΓΑΝΙΚΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ Ι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

5

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Σφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ
δεν υφίςτανται προαπαιτοφμενα, όμωσ οι γνϊςεισ των
πρόδρομων μακθμάτων Ειςαγωγικό Εργαςτιριο Οργανικισ
Χθμείασ, Οργανικισ Χθμείασ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ είναι απαραίτθτεσ για
μια ουςιαςτικι παρακολοφκθςθ.
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
Δεν υπάρχει
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και εμπζδωςθ βαςικϊν αρχϊν τθσ Οργανικισ Χθμείασ
μζςω κατάλλθλων εργαςτθριακϊν αςκιςεων και θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε τεχνικζσ ςφνκεςθσ
και χαρακτθριςμοφ οργανικϊν ενϊςεων.
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:











Να αναγνωρίηουν τθν ςυμβολι τθσ Οργανικισ Χθμείασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ χθμείασ και άλλων
ςυναφϊν κλάδων επιςτθμϊν.
Να ζχουν αποκτιςει πειραματικι ευχζρεια και τθν εμπζδωςθ βαςικϊν γνϊςεων Οργανικισ
Χθμείασ με ςυνδυαςμό κεωρίασ και πειράματοσ.
Να ζχουν εξοικειωκεί με τθν ςυναρμολόγθςθ ςυςκευϊν για τθ διεξαγωγι πειραμάτων και τθν
εκμάκθςθ των ςθμαντικότερων εργαςτθριακϊν τεχνικϊν.
Να μποροφν να ερμθνεφουν βαςικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ Οργανικισ Χθμείασ.
Να μποροφν να πραγματοποιιςουν ςυνκζςεισ οργανικϊν ενϊςεων με τθ χριςθ κατάλλθλων
ςυνκετικϊν μεκόδων.
Να μποροφν να απομονϊνουν οργανικζσ ενϊςεισ ςε κακαρι μορφι με τθ χριςθ κατάλλθλων
μεκόδων κακαριςμοφ.
Να μποροφν να υπολογίςουν τθν απόδοςθ αντιδράςεων που αφοροφν τθν ςφνκεςθ οργανικϊν
ενϊςεων.
Να μποροφν να ερμθνεφουν φάςματα υπερφκρου, πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ και
μαηϊν, να αναγνωρίηουν χαρακτθριςτικζσ κορυφζσ φαςμάτων, να κάνουν ςτοιχειϊδθ
αποτίμθςθ και ςυςχζτιςθ των δομικϊν χαρακτθριςτικϊν των οργανικϊν ενϊςεων που
απομονϊνουν ςτο Εργαςτιριο Οργανικισ Χθμείασ Ι.
Να μποροφν να χαρακτθρίηουν χρθςιμοποιϊντασ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ φαςματοςκοπίασ
οργανικϊν ενϊςεων (φαςματοςκοπίασ υπζρυκρου, πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ και
φαςματομετρίασ μαηϊν) τισ οργανικζσ ενϊςεισ που απομονϊνουν ςτο Εργαςτιριο Οργανικισ
Χθμείασ Ι.

Γνώςεισ





Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τισ
ςθμαντικότερεσ εργαςτθριακζσ τεχνικζσ ςτο εργαςτιριο Οργανικισ Χθμείασ.
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν
ερμθνεία των κυριότερων μθχανιςμϊν τθσ Οργανικισ Χθμείασ.
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν
ςφνκεςθ, τθν απομόνωςθ και τον κακαριςμό των οργανικϊν ενϊςεων.
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τον
χαρακτθριςμό μζςω των φαςματοςκοπικϊν μεκόδων τθσ φαςματοςκοπίασ υπζρυκρου, του
πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ και τθσ φαςματομετρίασ μαηϊν των οργανικϊν ενϊςεων.

Δεξιότθτεσ






Δεξιότθτεσ ςτθ απόκτθςθ πειραματικισ ευχζρειασ.
Δεξιότθτεσ ςτθ ςυναρμολόγθςθ ςυςκευϊν για τθ διεξαγωγι πειραμάτων.
Δεξιότθτεσ ςτισ ςθμαντικότερεσ εργαςτθριακζσ τεχνικζσ.
Δεξιότθτεσ ςτθν ςφνκεςθ, τθν απομόνωςθ και τον κακαριςμό οργανικϊν ενϊςεων.
Δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ φαςματομζτρου υπερφκρου και τθν ςυνδυαςτικι χριςθ των τεχνικϊν τθσ
φαςματοςκοπίασ υπζρυκρου, του πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ και τθσ φαςματομετρίασ
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μαηϊν ςτθν ταυτοποίθςθ και επίλυςθ δομϊν οργανικϊν ενϊςεων.
Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω προςεκτικισ ανάλυςθσ των παρεχόμενων
δεδομζνων.

Ικανότθτεσ






Ικανότθτα εφαρμογισ των παρεχόμενων γνϊςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
(κεωρθτικϊν και ςυνκετικϊν) που αφοροφν τθν Οργανικι Χθμεία.
Ικανότθτα ςφνκεςθσ οργανικϊν ενϊςεων ςε κακαρι μορφι.
Ικανότθτα χριςθσ φαςματομζτρου υπερφκρων για τθν ταυτοποίθςθ των οργανικϊν ενϊςεων.
Ικανότθτα ερμθνείασ φαςματοςκοπικϊν δεδομζνων.
Ικανότθτα τόςο ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ όςο και ςτθν αλλθλεπίδραςι τουσ με άλλουσ
φοιτθτζσ ςε κζματα του μακιματοσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν και λιψθ αποφάςεων.
 Εμπζδωςθ βαςικϊν γνϊςεων Οργανικισ Χθμείασ με ςυνδυαςμό κεωρίασ και πειράματοσ.
 Κατανόθςθ ςτοιχειωδϊν εννοιϊν φαςματοςκοπίασ.
 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
 Αυτόνομθ αλλά και ομαδικι εργαςία μζςα ςτο εργαςτιριο.
 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.
 Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο (ςε πιο ειδικά κζματα Οργανικισ
Χθμείασ) όςο και ςε εργαςτθριακό επίπεδο.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κινναμμωμικι αλδεΰδθ-κανζλα (απόςταξθ με υδρατμοφσ και ςθμείο ηζςεωσ). Εκχφλιςθ-εξάχνωςθ
καφεΐνθσ από το τςάι. Χρωματογραφία λεπτισ ςτιβάδασ-φάρμακα, αμινοξζα. n-Βουτυλοβρωμίδιο
(κλαςματικι απόςταξθ και ςθμείο ηζςεωσ). t-Bουτυλοχλωρίδιο. Κυκλοεξζνιο. Βρωμίωςθ transκιναμμωμικοφ οξζοσ. p-Βρωμονιτροβενηόλιο (και ανακρυςτάλλωςθ). Βενηίλιο (και χρωματογραφία
ςτιλθσ). Ιωδοφόρμιο. Michael προςκικθ. Αντίδραςθ Cannizzaro. Βενηυλικό οξφ.
Ειδικότερα, το μάκθμα αποτελείται από τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ:
 Κανονιςμόσ Εργαςτθρίου Οργανικισ Χθμείασ - Μζτρα αςφαλείασ Εργαςτθρίου - Γνωριμία με
τα γυάλινα ςκεφθ - Κακαριςμόσ ςκευών
Ρρϊτο μζλθμα του Εργαςτθρίου είναι θ ςχολαςτικι ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν για τθν αςφάλεια ςτο
χϊρο εκπαίδευςθσ τουσ και τον τρόπο εργαςίασ τουσ, ϊςτε να εκπαιδευτοφν ςωςτά και να
εξαλειφκοφν, κατά το δυνατόν, όλα τα πικανά λάκθ και τα μικροατυχιματα. Στθν ςυνζχεια
παρουςιάηονται διάφορα γυαλικά που χρθςιμοποιοφνται από τουσ φοιτθτζσ κατά τθ διάρκεια των
αςκιςεων και διάφορουσ τρόπουσ κακαριςμοφ τουσ.
 Κινναμμωμικι αλδεΰδθ-κανζλα (απόςταξθ με υδρατμοφσ και ςθμείο ηζςεωσ)
Ρεριγράφεται θ απομόνωςθ τθσ κιναμμωμικισ αλδεφδθσ από το φλοιό δζντρου κανζλασ με
απόςταξθ με υδρατμοφσ. Με τθν απόςταξθ με υδρατμοφσ, που εφαρμόηεται ςε ουςίεσ υψθλοφ ς.η.
αδιάλυτεσ ςε Θ2Ο και μθ αντιδρϊςεσ μ’ αυτό , επιτυγχάνεται ςυναπόςταξθ με Θ 2Ο και μείωςθ του
ο
ς.η. αυτϊν ςε κερμοκραςία χαμθλότερθ των 100 C (του ς.η. του Θ2Ο), από το οποίο διαχωρίηεται
εφκολα με εκχφλιςθ. Ωσ πρόςκετο κριτιριο για τθν ταυτοποίθςθ υγρϊν ουςιϊν προςφζρεται ο
δείκτθσ διακλάςεωσ (θ) που αποτελεί μια χαρακτθριςτικι φυςικι ςτακερά τθσ ζνωςθσ.
 Εκχφλιςθ-εξάχνωςθ καφεΐνθσ από το τςάι
Ρρόκειται για μια μζκοδο απομόνωςθσ ενόσ φυςικοφ προϊόντοσ. Αυτό επιτυγχάνεται με εκχφλιςθ
όπου είναι μία εργαςτθριακι τεχνικι που εφαρμόηεται για τθν απομόνωςθ ουςιϊν από υγρά ι
ςτερεά μίγματα, για τον διαχωριςμό ουςιϊν και για τον κακαριςμό ουςιϊν από διάφορεσ
προςμίξεισ. Στθ ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ χρθςιμοποιείται θ εξάχνωςθ. Είναι ζνα φαινόμενο που
ςυνδζεται άμεςα με τθν απόςταξθ και αποτελεί, επίςθσ, μία μζκοδο κακαριςμοφ ςτερεϊν
οργανικϊν ενϊςεων. Θ ςτερεά ζνωςθ με τθ κζρμανςθ δίνει ατμοφσ, περνά δθλαδι απ’ ευκείασ ςτθν
αζριο φάςθ, χωρίσ τιξθ, ενϊ, με ψφξθ των ατμϊν τθσ, θ ουςία επανζρχεται ςτθ ςτερει φάςθ χωρίσ
υγροποίθςθ.
 Χρωματογραφία λεπτισ ςτιβάδασ - φάρμακα, αμινοξζα
Θ χρωματογραφία είναι μία τεχνικι διαχωριςμοφ χθμικϊν ουςιϊν, θ οποία βαςίηεται ςτθν
διαφορετικι κατανομι των ςυςτατικϊν ενόσ μίγματοσ μεταξφ μιασ κινθτισ και μιασ ςτάςιμθσ ι
ςτατικισ φάςθσ. Με τθ χρωματογραφία λεπτισ ςτιβάδασ κα γίνει διαχωριςμόσ αμινοξζων και
διαχωριςμόσ αναλγθτικϊν φαρμάκων.
 n-Βουτυλοβρωμίδιο (κλαςματικι απόςταξθ και ςθμείο ηζςεωσ)
Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ n-Bουτυλοβρωμίδιο (1-βρωμοβουτάνιο,). Καταρχιν,
μελετάται θ αντίδραςθ και ο ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ πυρθνόφιλθ S N2 υποκατάςταςθσ. Στθ
ςυνζχεια ακολουκεί θ ςφνκεςθ, θ απομόνωςθ, ο κακαριςμόσ με κλαςματικι απόςταξθ και ο
χαρακτθριςμόσ του παραγόμενου από κάκε φοιτθτι παραςκευάςματοσ με φαςματοςκοπικζσ
μεκόδουσ (NMR, IR, MS).
 t-Bουτυλοχλωρίδιο
Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ t-Βουτυλοχλωρίδιο. Καταρχιν, μελετάται θ αντίδραςθ και ο
ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ πυρθνόφιλθσ SN1 υποκατάςταςθσ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ ςφνκεςθ, θ
απομόνωςθ, ο κακαριςμόσ και ο χαρακτθριςμόσ του παραγόμενου από κάκε φοιτθτι
παραςκευάςματοσ με φαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ (NMR, IR, MS).
 Κυκλοεξζνιο
Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ κυκλοεξζνιο. Καταρχιν, μελετάται θ αντίδραςθ και ο
ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ Ε1-απόςπαςθσ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ ςφνκεςθ, θ απομόνωςθ, ο
κακαριςμόσ και ο χαρακτθριςμόσ του παραγόμενου από κάκε φοιτθτι παραςκευάςματοσ με
φαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ (NMR, IR, MS).
 Βρωμίωςθ trans-κιναμμωμικοφ οξζοσ
Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ trans - 1,2-Διβρωμοκυκλοεξάνιο. Καταρχιν, μελετάται θ
αντίδραςθ και ο ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ προςκικθσ θλεκτρονιόφιλου αντιδραςτθρίου ςε αλκζνιο.
Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ ςφνκεςθ, θ απομόνωςθ, ο κακαριςμόσ και ο χαρακτθριςμόσ του
παραγόμενου από κάκε φοιτθτι παραςκευάςματοσ με φαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ (NMR, IR, MS).
 p-Βρωμονιτροβενηόλιο (και ανακρυςτάλλωςθ)
Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ ρ - Βρωμονιτροβενηόλιο. Καταρχιν, μελετάται θ αντίδραςθ
και ο ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ θλεκτρονιόφιλθσ αρωματικισ υποκατάςταςθσ (νίτρωςθ). Στθ
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ςυνζχεια ακολουκεί θ ςφνκεςθ, θ απομόνωςθ, ο κακαριςμόσ με ανακρυςτάλλωςθ και ο
χαρακτθριςμόσ του παραγόμενου από κάκε φοιτθτι παραςκευάςματοσ με φαςματοςκοπικζσ
μεκόδουσ (NMR, IR, MS).
 Βενηίλιο (και χρωματογραφία ςτιλθσ)
Ρεριγράφεται θ παραςκευι των ενϊςεων βενηίλιο. Καταρχιν, μελετϊνται οι αντιδράςεισ και ο
ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ οξείδωςθσ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ ςφνκεςθ, θ απομόνωςθ, ο
κακαριςμόσ με χρωματογραφία ςτιλθσ και ο χαρακτθριςμόσ του παραγόμενου από κάκε φοιτθτι
παραςκευάςματοσ με φαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ (NMR, IR, MS).
 Ιωδοφόρμιο
Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ Ιωδοφόρμιο. Καταρχιν, μελετάται θ αντίδραςθ και ο
ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ αλοφορμικισ αντίδραςθσ (Αντίδραςθ Einhorn). Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ
ςφνκεςθ, θ απομόνωςθ, ο κακαριςμόσ και ο χαρακτθριςμόσ του παραγόμενου από κάκε φοιτθτι
παραςκευάςματοσ με φαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ (NMR, IR, MS).
 Michael προςκικθ
Ρεριγράφεται θ ςφνκεςθ του προϊόντοσ προςκικθσ Michael ςε ακρυλονιτρίλιο. Καταρχιν,
μελετάται θ αντίδραςθ και ο ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ προςκικθσ Michael. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ
ςφνκεςθ, θ απομόνωςθ, ο κακαριςμόσ και ο χαρακτθριςμόσ του παραγόμενου από κάκε φοιτθτι
παραςκευάςματοσ με φαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ (NMR, IR, MS).
 Αντίδραςθ Cannizzaro
Ρεριγράφεται θ αντίδραςθ Cannizzaro τθσ βενηαλδεΰδθσ. Καταρχιν, μελετάται θ αντίδραςθ και ο
ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ αυτοοξειδοαναγωγισ τθσ αλδεΰδθσ χωρίσ α-υδρογόνα ςε πρωτοταγι
αλκοόλθ και καρβοξυλικό οξφ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ ςφνκεςθ, θ απομόνωςθ, ο κακαριςμόσ και
ο χαρακτθριςμόσ του παραγόμενου από κάκε φοιτθτι παραςκευάςματοσ με φαςματοςκοπικζσ
μεκόδουσ (NMR, IR, MS).
 Βενηυλικό οξφ
Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ βενηυλικό οξφ. Καταρχιν, μελετϊνται οι αντιδράςεισ και ο
ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ μετατροπισ του βενηιλίου προσ βενηυλικό οξφ που είναι ςυγγενισ με τθν
αντίδραςθ Cannizaro, ωσ προσ το ότι λαμβάνει χϊρα μετάκεςθ ανιόντοσ. Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ
ςφνκεςθ, θ απομόνωςθ, ο κακαριςμόσ και ο χαρακτθριςμόσ του παραγόμενου από κάκε φοιτθτι
παραςκευάςματοσ με φαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ (NMR, IR, MS).

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.



Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point.
 Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
 Ανάρτθςθ ςυμπλθρωματικϊν ςθμειϊςεων-αςκιςεων
ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ Χθμείασ.
Φόρτοσ Εργαςίασ
Δραςτηριότητα
Εξαμήνου
Διαλζξεισ
13
Εργαςτθριακι άςκθςθ
52
Φροντιςτιριο
13
Συγγραφι εργαςιϊν
24
Ατομικι μελζτθ,
23
προετοιμαςία

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Σφνολο Μακιματοσ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με εργαςίεσ ςτα
πλαίςια των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, προφορικι ι/και
ςφντομθ γραπτι εξζταςθ κατά τθν διάρκεια του
εργαςτθρίου κακϊσ και με γραπτζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του
εξαμινου.
Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ τθσ βαςικισ
κεωρίασ-ςκοποφ των αςκιςεων, τθν πειραματικι πορεία,
τθν ανάλυςθ-ερμθνεία των αποτελεςμάτων και ερωτιςεισ
για τθν εμπζδωςθ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων.
Οι τελικζσ εξετάςεισ περιλαμβάνουν:
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, ερωτιςεισ κρίςθσ,
ερωτιςεισ ανάπτυξθσ κακϊσ και επίλυςθσ προβλθμάτων.
Πλα τα παραπάνω κριτιρια αξιολόγθςθσ εξθγοφνται ςτουσ
φοιτθτζσ κατά τθν ζναρξθ του εργαςτθρίου.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΕΤΔΟΞΟ:
 ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΑ ΡΕΙΑΜΑΤΑ ΟΓΑΝΙΚΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ, SCHOFFSTALL A., GADDIS B., DRUELINGEER
M., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΡΑΗΘΣΘ ΑΕΒΕ
 ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΟΓΑΝΙΚΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ Ι, ΜΕΛΘ ΔΕΡ ΟΓΑΝΙΚΘΣ
ΧΘΜΕΙΑΣ, ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ)
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

ΑΛΛΑ:
 Techniques in Organic Chemistry: Miniscale, Standard Taper Microscale, and Williamson
Microscale by Jerry R. Mohrig (Author), Christina Noring Hammond (Author), Paul F.
Schatz (Author).
 Caprino, L. A.; Han, G. A. J. Org. Chem. 1972, 37, 3404
 Bodanszky, M. Int. J. Peprtide Protein Res. 1985, 25, 449
 Chinchilla, R., Dodsworth, D. J., NaJera, C.; Soriano, J. M. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2002, 12, 1817
 Bolin, D. R.; Sytwu, J.-I.; Humiec, F.; Meienhofer, J. Int. J. Peptide Protein Res. 1989, 33, 353
 Webster, K.; Maude, A. B.; O’Donnel, E. Mehrota A. M. Gani, D. J. Chem. Soc., Perkin
Trans. 1, 2001, 1673.
 Merrifield, R. B. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 2149.
 Chang, C. D.; Waki, M.; Ahmad, M.; Meienhofer, J.; Lundell, E. O.; Hang, J.
D. Int. J. Pept. Protein Res.1980, 15, 59-66.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΤ 031
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

5

ΑΝΟΓΑΝΘ ΧΘΜΕΙΑ ΙΙΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕπιςτθμονικισΡεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τουσ τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ μικρϊν μορίων (CO, NO κλπ) με μζταλλα και τισ
πρακτικζσ τουσ εφαρμογζσ ςτθν κακθμερινότθτα.



Να κατανοοφν το ρόλο των οργανομεταλλικϊν ενϊςεων ςτα βιολογικά ςυςτιματα κακϊσ
επίςθσ και τισ πρακτικζσ τουσ εφαρμογζσ.



Να κατανοοφν τισ αντιδράςεισ μεταφοράσ θλεκτρονίων και τισ πρακτικζσ τουσ εφαρμογζσ ςτθ
ηωι μασ (μετατροπι θλιακισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι, καφςθ υδρογόνου για παραγωγι
ενζργειασ κλπ.)



Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των Μθχανιςμϊν Ανόργανων Αντιδράςεων και πωσ
ςυςχετίηονται με βαςικζσ ανόργανεσ αντιδράςεισ.



Να αντιλαμβάνονται κεμελιϊδεισ Καταλυτικζσ Αντιδράςεισ και πωσ αυτζσ ςυςχετίηονται με
ςτοιχειομετρικζσ ανόργανεσ αντιδράςεισ κατανοϊντασ κακοριςτικά ενδιάμεςα ςτάδια του
μθχανιςμοφ τουσ.



Να αντιλαμβάνονται κάποιεσ φυςιολογικζσ λειτουργίεσ όπωσ θ αναπνοι ςυςχετίηοντάσ τεσ με
τθν ενεργι δράςθ των μεταλλικϊν ςυμπλόκων.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ βαςικϊν αρχϊν τθσ οργανομεταλλικισ χθμείασ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των αντιδράςεων μεταφοράσ θλεκτρονίων.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τουσ
μθχανιςμοφσ ανόργανων αντιδράςεων.



Γνϊςθ και κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν, ςτοιχειωδϊν αντιδράςεων και μθχανιςμϊν
που ςχετίηονται με καταλυτικζσ αντιδράςεισ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ βαςικϊν βιολογικϊν λειτουργιϊν που ςχετίηονται με ενεργά μεταλλικά
ςφμπλοκα.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν οργανομεταλλικι χθμεία.



Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθ μεταφορά θλεκτρονίων.



Δεξιότθτεσ ςτθ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με μθχανιςμοφσ ανόργανων
αντιδράςεων και πρόβλεψθ δομισ των προϊόντων.



Δεξιότθτεσ ςτθ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με ενδιάμεςεσ αντιδράςεισ, δομζσ,
οξειδωτικζσ καταςτάςεισ καταλυτικϊν αντιδράςεων.



Δεξιότθτεσ ςτθν ερμθνεία ι/και πρόταςθ κατάλλθλου καταλυτικοφ κφκλουμζςω ανάλυςθσ
δεδομζνων.



Δεξιότθτεσ ςτθ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με βιολογικζσ λειτουργίεσ ενεργϊν
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μεταλλικϊν κζντρων.
Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων μθχανιςμϊν ανόργανων αντιδράςεων.



Ικανότθτα να ςυνδυάηει βιβλιογραφικά/πειραματικά δεδομζνα και να προτείνει μθχανιςμό
καταλυτικϊν αντιδράςεων.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ φοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα μθχανιςμϊν
καταλυτικϊν ι/και βιολογικϊν αντιδράςεων.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει ςχετικι μεκοδολογία για τθν επίλυςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου μθχανιςτικοφ προβλιματοσ που εμπλζκεται μεταλλικό κζντρο.

ΓενικζσΙκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Αυτόνομθ εργαςία
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Ομαδικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
επαγωγικισ ςκζψθσ
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςεδιεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Eιςαγωγι ςτθν Οργανομεταλλικι Χθμεία. Ο κανόνασ των 18-θλεκτρονίων. Μεταλλοκαρβονφλια.
Μεταλλονιτροηφλια. Σφμπλοκα μοριακοφ αηϊτου. Μεταλλο-αλκφλια/καρβζνια/καρβίνια και
καρβίδια. Ενϊςεισ του κυκλοπενταδιενίου. Υδρίδια μεταλλοκαρβονυλίων. Ιςολοβικά κλάςματα.
Αντιδράςεισ οργανομεταλλικϊν ςυμπλόκων. Θ2 το καφςιμο του μζλλοντοσ; Ρροβλιματαπροοπτικζσ. Μεταφορά θλεκτρονίων-φωτοβολταϊκά. Μεταλλικζσ πλειάδεσ-δεςμοί μετάλλουμετάλλου. Μθχανιςμοί ανόργανων αντιδράςεων: Οξεοβαςικι ςυμπεριφορά μετάλλων ςτα
ςφμπλοκα. Αντίδραςθ Οξειδωτικισ Ρροςκικθσ. Αντίδραςθ Ειςαγωγισ. Αντιδράςεισ Ενταγμζνων
Υποκαταςτατϊν. Κατάλυςθ από ενϊςεισ ζνταξθσ: Ιςομεριςμόσ. Υδογόνωςθ. Υδροφορμυλίωςθ.
Σφνκεςθ Οξικοφ Οξζοσ. Οξειδϊςεισ. Βιοανόργανθ Χθμεία: Μεταλλοπορφυρίνεσ. Αιμερυκρίνθ.
Τυροςινάςθ. ΡρωτεΐνεσΣιδιρου-Θείου. Αποκικευςθ και Μεταφορά Σιδιρου
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από κακζδρασ

-

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.

-

Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
powerpoint .
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικιμελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

ΦόρτοσΕργαςίασ
Εξαμήνου
52
73

125

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με προόδουσ κατά τθ
διάρκεια τθσ φοίτθςθσ και γραπτι τελικι εξζταςθ
(αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισςεερωτιςεισκρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία ςυναφϊν βιβλίων :
ΒΑΣΙΚΘ ΑΝΟΓΑΝΘ ΧΘΜΕΙΑ, F. ALBERT COTTON, GEOFFERY WILKINSON, PAUL GAUS,
ΡΑΙΣΙΑΝΟΥΑ.Ε.., 2015
ΒΑΣΙΚΘ ΟΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΘ
ΧΘΜΕΙΑ

HAIDUC ΙONEL,
ΗUCKERMAN JERRY J.

ΡΑΡΑΗΘΣΘΣ

ΑΝΟΓΑΝΘ ΧΘΜΕΙΑ

CATHERINE E.
HOUSECROFT, ALAN G.
SHARPE

Ν.
ΧΑΤΗΘΛΙΑΔΘΣ,
Θ. ΚΑΜΡΑΝΟΣ,
Α. ΚΕΑΜΙΔΑΣ,
Σ. ΡΕΛΕΡΕΣ

rd

Ανόργανθ Χθμεία, James E. Huheey, Harper Collins Eds., 3 ed., 1983, ISBN 0-06-042987-9
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
ACS: JACS,ACS Catalysis,Inorganic Chemistry, Organometallics
Elsevier: Journal of Organometallic Chemistry, Chemistry Journal of Μolecular Catalysis, Applied
Catalysis, Catalysis Communications, Journal of Catalysis.
Wiley: European Journal of Inorganic Chemistry
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΚΕΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΛΑΣ
Προπτυχιακό
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ΧΘΥ 061
Βιοχθμεία ΛΛ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
(ECTSCREDITS)

4
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
ΝΑΛ
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=601

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου
Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τον διάμεςο μεταβολιςμό των αηωτοφχων ενϊςεων και το μεταβολιςμό των
ςφνκετων λιπιδίων.



Να ερμθνεφουν τον ζλεγχο και τθ ρφκμιςθ του Μεταβολιςμοφ. Τθ Βιο-ςθματοδότθςθ μζςω
των ορμονϊν του μεταβολιςμοφ και τθν ολοκλιρωςθ του μεταβολιςμοφ ςε επίπεδο
οργανιςμοφ.



Να κατανοιςουν τθ δομι και τθ λειτουργία των νουκλεϊνικϊν οξζων



Να κατονιςουν τθν οργάνωςθ και ζκφραςθ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ
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Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, του Μεταβολιςμοφ.



Κατανόθςθ τθσ ροισ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ μεταβολικϊν προβλθμάτων



Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που αφοροφν τθ γενετικι πλθροφορία

Ικανότθτεσ


Λκανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων τθσ δομισ ενηφμων
και μθχανιςμϊν ενηυμικϊν δράςεων.



Λκανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που αφοροφν τθν
αντιγραφι, μεταγραφι και μετάφραςθ του DNA

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Αυτόνομθ εργαςία
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Ομαδικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
επαγωγικισ ςκζψθσ
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Κεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Λκανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Λκανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.

3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ο διάμεςοσ μεταβολιςμόσ των Αηωτοφχων ενϊςεων
Ο μεταβολιςμόσ των ςφνκετων λιπιδίων
Βιο-ςθματοδότθςθ
Ολοκλιρωςθ του μεταβολιςμοφ.
Δομι των νουκλεινικϊν οξζων
Σφνκεςθ του DNA
Σφνκεςθ του RNA
Σφνκεςθ των πρωτεϊνϊν
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4.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Από κακζδρασ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.



Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .



Διδαςκαλία με τθ μζκοδο project.
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
Αςκιςεισ, προβλιματα

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
60
13

125

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προφορικι τελικι εξζταςθ (100%) που
περιλαμβάνει:
oανάπτυξθ κεμάτων
oερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
oαπαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
oεπίλυςθ προβλθμάτων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
ΒΛΟΧΘΜΕΛΑ

BERG J.M., TYMOCZKO
J.L., STRYER L.

ΛΤΕΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΚΘΤΘΣ

LEHNINGER ΒΑΣΛΚΕΣ ΑΧΕΣ
ΒΛΟΧΘΜΕΛΑΣ

NELSON DAVID L., COX
MICHAEL M.

BROKEN HILL
PUBLISHERS LTD
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΚΕΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΛΑΣ
Ρροπτυχιακό
ΧΗΤ071

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

6

ΧΗΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΣΗ ΧΗΜΙΚΗ 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 πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ

Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ

ελλθνικά

ΝΑΛ
http://www.chem.uoi.gr
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
 Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των μεκόδων τθσ χθμικισ μθχανικισ με ςκοπό τθν
βιομθχανικι τουσ αξιοποίθςθ.
 Να ζχουν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν τον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ βιομθχανικϊν προϊόντων.
 Να ζχουν τθν ικανότθτα να διαμορφϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν
προβλθματιςμό ςε επιςτθμονικά ι θκικά ηθτιματα που άπτονται του γνωςτικοφ
περιεχομζνου τθσ βιομθχανικισ χθμείασ.
Γνώςεισ




Δεξιότθτεσ

Ικανότθτεσ




Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν κινθτικισ αντιδράςεων και αρχϊν τθσ
χθμικισ μθχανικισ.
Γνϊςθ και κατανόθςθ των εφαρμογϊν τθσ χθμικισ μθχανικισ.
Γνϊςθ που κα ςυνεπάγεται τθν ικανότθτα κριτικισ κατανόθςθσ κεωριϊν και αρχϊν
τθσ χθμικισ μθχανικισ.

Κατζχει δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ χθμικισ μθχανικισ.

Λκανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που
άπτονται κεμάτων τθσ χθμικισ μθχανικισ.
Λκανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ φοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα χθμικισ
μθχανικισ.
Λκανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ μεκόδουσ για τθν
επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
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Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον

Λιψθ αποφάςεων

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου

Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Κεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα εφαρμογισ των γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθ
διάρκεια του μακιματοσ “Χθμικζσ Διεργαςίεσ τθσ Χθμικισ Τεχνολογίασ” κακϊσ και ςε
ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ
 Λκανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ
διεκνι βιβλιογραφία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν, ςχετικϊν με τθν
παρουςίαςθ, ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
 Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι
θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι ςτισ χθμικζσ διεργαςίεσ και ςτουσ χθμικοφσ αντιδραςτιρεσ.
-Απαραίτθτεσ ζννοιεσ κερμοδυναμικισ και χθμικισ κινθτικισ.
Βαςικοί τφποι χθμικϊν αντιδραςτιρων (ι) διακοπτόμενθσ λειτουργίασ (batch), (ιι) εμβολικισ ροισ
(PFR) και (ιιι) ςυνεχϊν αντιδραςτιρων πλιρουσ ανάδευςθσ (CSTR) ςε ςειρά. Λςοηφγια μάηασ και
κερμότθτασ των αντίςτοιχων τφπων Χθμικϊν Αντιδραςτιρων. Εφαρμογζσ. Αριςτοσ χρόνοσ
λειτουργίασ για αντιδραςτιρεσ batch. Εφαρμογζσ.
Αναλυτικι Μελζτθ χθμικϊν αντιδραςτιρων αναδευομζνου(ων) δοχείου(ων) ςε ςειρά (CSTR)-.
Σχζςεισ ςχεδιαςμοφ-γραφικι και λογιςτικι λφςθ- Σφγκριςθ απόδοςθσ αντιδραςτιρων PFR και CSTR.
Κερμικι αςτάκεια ςε χθμικοφσ αντιδραςτιρεσ-ιδανικι και μθ-ιδανικι ςυμπεριφορά αυτϊν.
Εφαρμογζσ.
Αρχζσ προςρόφθςθσ-προςροφθτικά υλικά :
Λςόκερμεσ προςρόφθςθσ κατά IUPAC. Μελζτθ ιςοκζρμων Langmuir, Temkin, Freudlich και ΒΕΤ.
Εφαρμογζσ.
Ετερογενισ κατάλυςθσ-ενεργειακό κζρδοσ ςτισ καταλυτικζσ διεργαςίεσ.
Κεωρίεσ κατάλυςθσ (γεωμετρικι, κερμοδυναμικι, θλεκτρονικι, κρυςταλλικοφ πεδίου).
Κινθτικι ετερογενϊν καταλυτικϊν δράςεων.
Επίδραςθ τθσ προςρόφθςθσ ςτθν ενζργεια ενεργοποίθςθ ετερογενϊν καταλυτικϊν διεργαςιϊν.
Εφαρμογζσ.
Ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ των ετερογενϊν χθμικϊν αντιδραςτιρων:
Τφποι ετερογενϊν χθμικϊν αντιδραςτιρων ςτακερισ και ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ
Διαδοχικά βιματα εξωτερικισ και εςωτερικισ μεταφοράσ μάηασ, προςρόφθςθσ και χθμικισ
αντίδραςθσ.
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Εξωτερικι μεταφορά μάηασ και κερμότθτασ ςε καταλυτικζσ διεργαςίεσ.:
Επίδραςθ ςτον ρυκμό τθσ διεργαςίασ, εφαρμογζσ ςε αντιδραςτιρεσ ςτακερισ κλίνθσ.
Εξωτερικι αποτελεςματικότθτα και εκλεκτικότθτα καταλφτθ. επίδραςθ ςτθν φαινόμενθ ενζργεια
ενεργοποίθςθσ τθσ διεργαςίασ.
Κερμικι ςτακερότθτα καταλυτικοφ αντιδραςτιρα ςτακερισ κλίνθσ.
Εςωτερικι μεταφορά μάηασ και κερμότθτασ ςε πόρουσ.
Διάχυςθ κατά Knudsen, επίδραςθ ςτον ρυκμό τθσ διεργαςίασ, εφαρμογζσ ςε αντιδραςτιρεσ
ςτακερισ κλίνθσ.
Λςόκερμθ αποτελεςματικότθτα ςε ετερογενείσ καταλυτικζσ διεργαςίεσ, επίδραςθ ςτθν φαινόμενθ
ενζργεια ενεργοποίθςθσ τθσ διεργαςίασ.
Επίδραςθ τθσ δθλθτθρίαςθσ του καταλφτθ ςτθν ιςόκερμθ αποτελεςματικότθτα.
Ουςιαςτικι και παρατθροφμενθ δραςτικότθτα ςε βιομθχανικοφσ και εργαςτθριακοφσ
αντιδρταςτιρεσ.
Μθ καταλυτικζσ ετερογενείσ διεργαςίεσ ςτερεοφ-ρευςτοφ, παραδείγματα–μοντελοποίθςθ ςχετικϊν
διεργαςιϊν - αναλυτικι μελζτθ του μοντζλου ςυρρικνοφμενου κόκκου – διαλυτοποίθςθ ςτερεϊν ςε
ρευςτά – κερμικι διάςπαςθ ςτερεϊν. Εφαρμογζσ.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.




Από κακζδρασ
Ρρόςωπο με πρόςωπο

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ




Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με
χριςθ power point

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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-Ειςθγιςεισ

52

Συγγραφι εργαςίασ /
εργαςιϊν

10

Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

63

Σφνολο Μακιματοσ

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
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Περιγραφι
αξιολόγθςθσ

τθσ

διαδικαςίασ

Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
Γραπτι /προφορικι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
 ανάπτυξθ κεμάτων
 ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
 απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
 επίλυςθ προβλθμάτων.
Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΧΘΜΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΣΘ ΧΘΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΟΤΚΟ Α. Θ., ΠΟΜΩΝΘ Φ. Ι., ΕΚΔΟΕΙ Α.
ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Ο.Ε., 2010, 978-960-418-221-3.
ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΧΘΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ, LEVENSPIEL, ΕΚΔΟΕΙ ΕΤΡΙΔΙΚΘ ΚΩΣΑΡΑΚΘ, 2011, 978-96087655-8-0.
ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΧΘΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΙΩΝ, J.M. Smith , 3θ Ζκδοςθ, ΕΚΔΟΕΙ ΣΗΙΟΛΑ, 1997, 960-7219-47-3
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Πλα τα περιοδικά κατάλυςθσ και χθμικισ μθχανικισ
Journal of catalysis
Chemical Engineering
Applied Catalysis
και άλλα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΚΕΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΛΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ
ΧΗΤ 075
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

6

ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΒΛΟΧΘΜΕΛΑΣ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

0
5

0
5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι
ΝΑΛ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μακθςιακοί ςτόχοι
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατάρτιςθ των φοιτθτϊν ςε τεχνικζσ τθσ Βιοχθμείασ ϊςτε να
αποτελζςει το βαςικό πρακτικό και κεωρθτικό υπόβακρο για τθν κατανόθςθ και τθ διεξαγωγι
πειραμάτων τθσ ςφγχρονθσ Βιοχθμείασ και των πεδίων εφαρμογισ τθσ. Σε ζνα γενικό πλαίςιο
εκμάκθςθσ είναι:


τεχνικζσ ανάπτυξθσ κυττάρων, μζτρθςθσ, επιλογισ, και μικροςκοπικισ παρατιρθςθσ κακϊσ και
τεχνικζσ ομογενοποίθςθσ και διαχωριςμοφ υποκυτταρικϊν οργανιδίων.



θ απομόνωςθ και ο χαρακτθριςμόσ διαφόρων ουςιϊν των οργανιςμϊν ωσ ενδιάμεςων του
μεταβολιςμοφ των ςθμαντικότερων κατθγοριϊν των βιομορίων, ςτα οποία περιλαμβάνονται οι
υδατάνκρακεσ, τα λιπίδια, οι πρωτεΐνεσ και τα νουκλεϊνικά οξζα.



θ αξιοποίθςθ βαςικϊν αρχϊν τθσ Χθμείασ όπωσ ςτοιχειομετρία, φωτομετρία, οξείδωςθ,
αναγωγι, χρωματογραφία, κινθτικι, θλεκτροφόρθςθ, φυγοκζντρθςθ, εκχφλιςθ, καταβφκιςθ κλπ



θ απομόνωςθ βιομορίων ο κακαριςμόσ τουσ και ο χαρακτθριςμό τουσ



θ γνϊςθ και θ κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν τθσ Βιοχθμείασ

Δεξιότθτεσ


Ρροςδιοριςμόσ, ανάλυςθ και ανίχνευςθ βιομορίων.



Σφνκετεσ δεξιότθτεσ, ανάλυςθσ δεδομζνων και επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων (π.χ. κινθτικι
ενηφμων).

Λκανότθτεσ


Λκανότθτα εφαρμογισ των παρεχόμενων γνϊςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
(κεωρθτικϊν και ανάλυςθσ ) που αφοροφν ςτθ Βιοχθμεία.



Λκανότθτα μελζτθσ παρατιρθςθσ ανάπτυξθσ και μζτρθςθσ κυττάρων



Λκανότθτα μελζτθσ και πειραματικισ εφαρμογισ με ςκοπό τθν ανίχνευςθ τθν επαγωγι και τθν
ζκφραςθ των βιομορίων ςτα κφτταρα.



Λκανότθτα απομόνωςθσ, κακαριςμοφ, μζτρθςθσ τθσ ενηυμικισ δραςτθκότθτασ των και των
κινθτικϊν χαρακτθριςτικϊν των ενηφμων.



Λκανότθτα ανάλυςθσ και προςδιοριςμοφ των λιπιδίων.



Λκανότθτα απομόνωςθσ και χαρακτθριςμοφ γενωμικοφ και πλαςμιδιακοφ DNA.



Λκανότθτα τόςο ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ όςο και ςτθν αλλθλεπίδραςι τουσ με άλλουσ
φοιτθτζσ ςε κζματα του μακιματοσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Λκανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν ςε ςυναφι μακιματα του προγράμματοσ
ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.


Λκανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραφία, χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν και προγραμμάτων ςχετικϊν με τθν
παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Για τθν κατάρτιςθ των φοιτθτϊν ςε τεχνικζσ τθσ ςφγχρονθσ Βιοχθμείασ ωσ βαςικό πρακτικό και
κεωρθτικό υπόβακρο για τθν κατανόθςθ και τθ διεξαγωγι πειραμάτων Βιοχθμείασ, οι φοιτθτζσ
αςκοφνται ςτισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ:
1.

Καλλιζργειεσ μικροοργανιςμϊν και χριςθ μικροςκοπίου:

Ρεριγραφι:

2.



Γενικό μζροσ: Πργανα, Τεχνικζσ αποςτείρωςθσ, Εμβολιαςμόσ, Απομόνωςθ κυττάρων,
Επϊαςθ, Καμπφλθ ανάπτυξθσ καλλιζργειεσ ςυνεχοφσ ροισ, Μετριςεισ, κρεπτικά μζςα,
Συντιρθςθ καλλιεργειϊν, Καλλιζργειεσ ιϊν, Μικροβιολογικζσ και Λςτοχθμικζσ χρϊςεισ,
Το πρωτόηωο Tetrahymena pyriformis, Διακριτικό όριο οπτικοφ μικροςκοπίου,
Μικροςκοπία, Καταδυτικοί φακοί, Εμβολιαςμόσ μικροβιακϊν κυττάρων, Πργανα που
χρθςιμοποιοφνται ςε μικροβιακζσ καλλιζργειεσ.



Ρειραματικό μζροσ: Ραραςκευι κρεπτικοφ μζςου, Αποςτείρωςθ, Εμβολιαςμόσ,
Μικροςκοπικι παρατιρθςθ, Μζτρθςθ αρικμοφ κυττάρων με αιματοκυττόμετρο,
Υπολογιςμόσ του αρικμοφ των κυττάρων, παραλαβι κυττάρων με φυγοκζντρθςθ,
Χρϊςθ των κυττάρων

Λιπίδια Λ: Απομόνωςθ και χαρακτθριςμόσ φωςφολιπιδίων του πρωτόηωου Tetrahymena
pyriformis


Γενικό μζροσ: Κατάταξθ και ρόλοσ λιπιδίων, Απομόνωςθ λιπιδίων, Διαχωριςμόσ
λιπιδίων



Ρειραματικό μζροσ: Εκχφλιςθ λιπιδίων με τθ μζκοδο Bligh-Dyer, Διαχωριςμόσ Λιπιδίωνχρωματογραφία λεπτισ ςτοιβάδασ



Αποτελζςματα, Αντιδραςτιρια εμφάνιςθσ λιπιδίων, Απομόνωςθ φωςφολιπιδίων
κατϋαντιρροι

3. Λιπίδια ΛΛ: Ρροςδιοριςμόσ λιπιδικοφ φωςφόρου.


Αρχι μεκόδου, Καφςθ δειγμάτων, εκτζλεςθ προςδιοριςμοφ, πρότυπθ καμπφλθ,

Αποτελζςματα


Φαςματομετρικόσ προςδιοριςμόσ εςτζρων, αζριο χρωματογραφικι ανάλυςθ λιπαρϊν
αλυςίδων λιπιδίων



Ραράρτθμα: Ταξινόμθςθ Λιπιδίων Κατάταξθ επικινδυνότθτασ ουςιϊν αςκιςεων
λιπιδίων ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ Ε.Ε.

4. DNA I: Καλλιζργεια του Βακτθρίου Ε.coli DH5a/pUC18 και απομόνωςθ πλαςμιδιακοφ DNA


Γενικό μζροσ: Καλλιζργειεσ μικροοργανιςμϊν, Αποςτείρωςθ, Απομόνωςθ και
προςδιοριςμόσ DNA, Βαςικζσ αρχζσ απομόνωςθσ του DNA.



Ρειραματικό μζροσ: Απομόνωςθ πλαςμιδιακοφ DNA από κφτταρα E. Coli

5. DNA II: Καλλιζργεια του βακτθρίου E.Coli DH5a/pUC18 και θλεκτροφόρθςθ πλαςμιδιακοφ
DNA.


Ρειραματικό μζροσ: Υγρι καλλιζργεια του βακτθρίου E.Coli DH5a/pUC18, Κρεπτικό
υλικό, Καλλιζγεια, Θλεκτροφόρθςθ του πλαςμιδιακοφ DNA, Στερει καλλιζργεια.

6. Απομόνωςθ και κακαριςμόσ τθσ όξινθσ Φωςφατάςθσ από ςπζρματα ςίτου.


Γενικό μζροσ: Κλαςματικι κακίηθςθ με άλατα, κλαςματικι κακίηθςθ με οργανικοφσ
διαλφτεσ, κλαςματικι προςρόφθςθ, Χρωματογραφία ςτιλθσ
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Ρειραματικό μζροσ:

Α) Εκχφλιςθ του ενηφμου, κλαςματικι καταβφκιςθ με (NH 4)2SO4 και κερμικι κλαςμάτωςθ,
ςυμπφκνωςθ του ενηφμου με (NH4)2SO4,
Β) Κακαριςμόσ με χρωματογραφία ςτιλθσ μοριακισ διικθςθσ (Sephadex G-100), προςδιοριςμόσ
δραςτικότθτασ του ενηφμου, προςδιοριςμόσ πρωτεΐνθσ με τθ μζκοδο τθσ διουρίασ.
7.

Κινθτικι του ενηφμου όξινθ φωςφατάςθ από ςπζρματα ςίτου.



Ρειραματικό μζροσ: Αντιδραςτιρια, Ρρότυπθ καμπφλθ π-νιτροφαινόλθσ, Ρροςδιοριςμόσ
τθσ ταχφτθτασ τθσ ενηυμικισ αντίδραςθσ. Επίδραςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του υποςτρϊματοσ.
Εφρεςθ των ςτακερϊν Κm και Vmax, Επίδραςθ του pH ςτθν ταχφτθτα τθσ ενηυμικισ
αντίδραςθσ, Επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθν ταχφτθτα τθσ ενηυμικισ αντίδραςθσ,
Επίδραςθ αναςτολζα (φωςφορικϊν ιόντων), Ρροςαρμογι κινθτικϊν ενηυμικϊν δεδομζνων
ςτισ γραμμικζσ μετατροπζσ τθσ εξίςωςθσ Michaelis-Menten

Ακινθτοποιθμζνθ ηφμθ-Μεταβολιςμόσ γλυκόηθσ και ανίχνευςθ Ρυροςταφυλικοφ- Ακεταλδεχδθσ
Γενικό-πειραματικό μζροσ:


Ακινθτοποίθςθ ηφμθσ ςε άλασ Να του αλγινικοφ οξζοσ.



Μεταβολιςμόσ γλυκόηθσ και ανίχνευςθ Ρυροςταφυλικοφ- Ακεταλδεχδθσ



Σχθματιςμόσ πυροςταφυλικοφ από γλυκόηθ, Ανίχνευςθ πυροςταφυλικοφ με
νιτροπρωςςικό Νa



Σχθματιςμόσ ακεταλδεχδθσ από γλυκόηθ, Ανίχνευςθ τθσ παρουςίασ ακεταλδεχδθσ με
νιτροπρωςςικό Νa

Συνκετάςθ τθσ γλουταμίνθσ ςτο ηυμομφκθτα Schizosaccharomyces pombe
 Γενικό μζροσ: Θ γλουτανίνθ ςτον διάμεςο μεταβολιςμό, Βιοςφνκεςθ τθσ γλουταμίνθσ,
Ρροςδιοριςμόσ τθσ τιμισ τθσ ενηυμικισ δραςτικότθτασ τθσ GS, Ερμθνεία των κινθτικϊν
ιδιοτιτων πολλϊν ενηφμων με το πρότυπο Michaelis Menten.


Ρειραματικό μζροσ: Μικροβιακά ςτελζχθ, Κρεπτικά μζςα ανάπτυξθσ, Συνκικεσ
ανάπτυξθσ, υκμιςτικά διαλφματα εκχφλιςθσ, Ρροςδιοριςμόσ πρωτεϊνϊν (μζκοδοσ
Lowry), Aνάπτυξθ κυττάρων, Ραραςκευι ακατζργαςτων κυτταρικϊν εκχυλιςμάτων,
Ρροςδιοριςμόσ πρωτεϊνϊν κατά Lowry, Ενηυμικοί προςδιοριςμοί.



Αποτελζςματα-Υπολογιςμοί: Υπολογιςμόσ ολικϊν πρωτεϊνϊν των αγνϊςτων
δειγμάτων, Ρρότυπθ καμπφλθ L-γ-G.H, Υπολογιςμόσ ενηυμικϊν δραςτικοτιτων,
Υπολογιςμόσ των ςτακερϊν Vmax και Κm

Χαρακτθριςμόσ, υδρόλυςθ και οξείδωςθ γλυκογόνου
 Γενικό μζροσ: Ειςαγωγι, όξινθ υδρόλυςθ γλυκογόνου, Ενηυμικι υδρόλυςθ γλυκογόνου
με α-αμυλάςθ, Ρροςδιοριςμόσ γλυκόηθσ κατά Nelson


Ρειραματικό μζροσ: όξινθ υδρόλυςθ, ενηυμικι υδρόλυςθ, προςδιοριςμόσ γλυκόηθσ.



Αποτελζςματα-Υπολογιςμοί.

Γαλακτϊματα- Ηελατίνεσ
 Γενικά: Ρυριτικό Μαγνιςιο-Αργίλιο, Αλγινικό Νάτριο (πολυμαννουρονικό Νάτριο),
Λαυρικό-ςουλφονικό Νάτριο (δωδεκυλοςουλφονικό νάτριο)


Ρειραματικό μζροσ: Καταςκευι γαλακτϊματοσ, Καταςκευι ηελατίνασ.
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εργαςτθριακι εκπαίδευςθ: Πρόςωπο με πρόςωπο

Χριςθ ΤΡΕ (παρουςιάςεισ εργαςτθριακισ άςκθςθσ) ςτισ
διαλζξεισ και ςτισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ.

215

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Ανάρτθςθ ςθμπλθρωματικϊν ςθμειϊςεων-αςκιςεων κλπ
ςτισ ιςτοςελίδεσ των διδαςκόντων
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mail
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Συγγραφι εργαςιϊν/
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
13
60
52

125

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει:
1. Αξιολόγθςθ/βακμολόγθςθ τθσ ατομικισ εργαςίασ που
αναφζρεται ςε κάκε εργαςτθριακι άςκθςθ (70%)
2. Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει ανάπτυξθ
κεμάτων (30%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(4) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
1)

Ρειραματικι βιοχθμεία: Clark J. M., Switzer R. L., Ραπαδόπουλοσ Γ., Ραπαδόπουλοσ Μ.,
Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ 1992

2)

Εργαςτθριακζσ ςθμειϊςεισ Βιοχθμείασ. Μζλθ Δ.Ε.Ρ. Βιοχθμείασ Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων
(Δακτυλογραφθμζνεσ ςθμειϊςεισ)

3)

Βιοχθμεία: Stryer L, Αλετράσ , Α., Ραπαδόπουλοσ Γ., Κοφβελασ , Θ., Ρανεπιςτθμιακζσ
Εκδόςεισ Κριτθσ 1995-1997

4)

Βαςικζσ αρχζσ βιοχθμείασ: Lehninger A. L., Nelson D. L. (David Lee) 1942-, Cox , Michael M.,
Ραπαβαςιλείου , Α. Γ. 1961-, Σταματόπουλοσ Κ., υπό Χατηθδθμθτρίου , Α. Ν., Fischer ,
Edmond H. Ακινα : Εκδόςεισ Ραςχαλίδθ ; Cyprus : Broken Hill 2011

5)

Βαςικζσ αρχζσ κυτταρικισ βιολογίασ : ειςαγωγι ςτθ μοριακι βιολογία του κυττάρου Alberts
B. 1938, Ηιοφδρου Χ., Σταματόπουλοσ Κ. Ακινα : Ρ. Χ. Ραςχαλίδθσ c2000

6)

Ειςαγωγι ςτθ βιοχθμεία: Γεωργάτςοσ Λ.Γ. Κεςςαλονίκθ : Γιαχοφδθ-Γιαποφλθ c1993

7)

Βιοχθμεία: Karlson P. 1918-, Doenecke , Detlef, Koolman , Jan, Σζκερθσ , Κ. Ε., Φραγκοφλθσ ,
Εμμ. Γ., Σζκερθ-Ραταργιά , Κ. Ε. Ακινα : Λίτςασ c1998

8)

Κζματα βιοχθμείασ: Καποφλασ , Β. Μ. Ακιναι : *χ. ό+ 1972
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΚΕΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΛΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ
ΧΗΤ 066
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

6

ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΟΓΑΝΛΚΘΣ ΧΘΜΕΛΑΣ ΛΛ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

10

10

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΛΚΘ
ΝΑΛ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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








Μακθςιακοί ςτόχοι
Ο βαςικόσ ςτόχοσ του Εργαςτθρίου Οργανικισ Χθμείασ ΛΛ για κάκε φοιτθτι του Τμιματοσ
Χθμείασ, κακϊσ ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ και εκμάκθςθ των εργαςτθριακϊν τεχνικϊν
απομόνωςθσ, διαχωριςμοφ, κακαριςμοφ και ταυτοποίθςθσ οργανικϊν ενϊςεων ςτο
Εργαςτιριο Οργανικισ Χθμείασ Λ, είναι θ απόκτθςθ πειραματικισ ευχζρειασ και θ
εμπζδωςθ βαςικϊν γνϊςεων που αφοροφν:
τθ ςφνκεςθ οργανικϊν ενϊςεων
τθν απομόνωςθ των παραγόμενων οργανικϊν μορίων
τον κακαριςμόσ τουσ και τζλοσ
το χαρακτθριςμό τουσ με φαςματοςκοπία πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ (NMR),
υπερφκρου (IR), υπεριϊδουσ-ορατοφ (UV-VIS) και φαςματομετρία μαηϊν (MS)

Γνώςεισ
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθ ςφνκεςθ και
φυςικοχθμικό χαρακτθριςμό οργανικϊν ενϊςεων. Ταυτοποίθςθ ενϊςεων με ερμθνεία φαςμάτων
NMR, IR UV-VIS και MS
Δεξιότθτεσ
Δεξιότθτεσ ςτθ ςφνκεςθ και κακαριςμό οργανικϊν ενϊςεων.
Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω προςεκτικισ ανάλυςθσ των παρεχόμενων
δεδομζνων.
Ικανότθτεσ
Λκανότθτα εφαρμογισ των παρεχόμενων γνϊςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων (κεωρθτικϊν
και ςυνκετικϊν) που αφοροφν τθν Οργανικι Χθμεία.
Λκανότθτα ςφνκεςθσ οργανικϊν ενϊςεων ςε κακαρι μορφι.
Λκανότθτα ερμθνείασ φαςμάτων NMR, IR, UV-VIS και MS.
Λκανότθτα τόςο ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ όςο και ςτθν αλλθλεπίδραςι τουσ με άλλουσ
φοιτθτζσ ςε κζματα του μακιματοσ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
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Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν και λιψθ αποφάςεων.
Μετατροπι τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
Αυτόνομθ αλλά και ομαδικι εργαςία.
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο (ςε πιο ειδικά κζματα οργανικισ
χθμείασ) όςο και ςε εργαςτθριακό.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειδικότερα, το μάκθμα αποτελείται από τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ:
Ο βαςικόσ ςτόχοσ του Εργαςτθρίου Οργανικισ Χθμείασ ΛΛ για κάκε φοιτθτι του Τμιματοσ Χθμείασ,
κακϊσ ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ και εκμάκθςθ των εργαςτθριακϊν τεχνικϊν απομόνωςθσ,
διαχωριςμοφ, κακαριςμοφ και ταυτοποίθςθσ οργανικϊν ενϊςεων ςτο Εργαςτιριο Οργανικισ
Χθμείασ Λ, είναι θ απόκτθςθ πειραματικισ ευχζρειασ και θ εμπζδωςθ βαςικϊν γνϊςεων που
αφοροφν:
 τθ ςφνκεςθ οργανικϊν ενϊςεων
 τθν απομόνωςθ των παραγόμενων οργανικϊν μορίων
 τον κακαριςμόσ τουσ και τζλοσ
 το χαρακτθριςμό τουσ.
Οι αςκιςεισ που πραγματοποιοφνται είναι :
1. Παραςκευι τθσ ζνωςθσ θλιανκίνθ (methyl orange)
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ θλιανκίνθ (methyl
orange). Καταρχιν, μελετάται θ αντίδραςθ ςχθματιςμοφ τθσ ζνωςθσ και ο ακριβισ μθχανιςμόσ
αυτισ. Στθ ςυνζχεια δίνονται χριςιμεσ επιςθμάνςεισ (π.χ. τι πρζπει να προςζχει ο φοιτθτισ κατά τθ
διάρκεια τθσ άςκθςθσ, πρϊτεσ βοικειεσ κ.λπ.). Ακολουκεί κατάλογοσ με τα αντιδραςτιρια και
αναλυτικά θ μζκοδοσ παραςκευισ τθσ θλιανκίνθσ. Τζλοσ, παρατίκεται το φάςμα UV τθσ
παραγόμενθσ ζνωςθσ.
Λζξεισ κλειδιά: Hλιανκίνθ, methyl orange, ςφνκεςθ, απομόνωςθ, κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
2. Παραςκευι τθσ ζνωςθσ διφαινυλομεκανόλθ
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ διφαινυλομεκανόλθ
(βενηυδρόλθ). Καταρχιν, μελετάται θ αντίδραςθ και ο ακριβισ μθχανιςμόσ αυτισ. Στθ ςυνζχεια
δίνονται χριςιμεσ επιςθμάνςεισ (π.χ. τι πρζπει να προςζχει ο φοιτθτισ κατά τθ διάρκεια τθσ
άςκθςθσ, πρϊτεσ βοικειεσ κ.λπ.). Ακολουκεί κατάλογοσ με τα αντιδραςτιρια και αναλυτικά θ
μζκοδοσ παραςκευισ τθσ Διφαινυλομεκανόλθσ. Τζλοσ, παρατίκενται παρατθριςεισ, επεξθγιςεισ,
ερωτιςεισ κακϊσ και τα φάςματα (NMR, IR, UV-VIS, MS).
Λζξεισ κλειδιά: Αναγωγι κετόνθσ προσ αλκοόλθ (με νάτριο βοροχδρίδιο), διφαινυλομεκανόλθ,
ςφνκεςθ, απομόνωςθ, κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
3. Παραςκευι τθσ ζνωςθσ βενηοϊκόσ αικυλεςτζρασ (Α) και μεκυλεςτζρασ (Β)
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ παραςκευι των ενϊςεων (α) βενηοϊκόσ αικυλεςτζρασ και (β) βενηοϊκόσ μεκυλεςτζρασ. Καταρχιν, μελετϊνται οι αντιδράςεισ ςχθματιςμοφ και οι
ακριβείσ μθχανιςμοί αυτϊν. Στθ ςυνζχεια δίνονται χριςιμεσ επιςθμάνςεισ (π.χ. τι πρζπει να
προςζχει ο φοιτθτισ κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ, πρϊτεσ βοικειεσ κ.λπ.). Ακολουκεί κατάλογοσ
με τα αντιδραςτιρια και αναλυτικά οι μζκοδοι παραςκευισ των βενηοϊκόσ αικυλεςτζρασ και
βενηοϊκόσ μεκυλεςτζρασ. Τζλοσ, παρατίκενται παρατθριςεισ, επεξθγιςεισ, ερωτιςεισ κακϊσ και τα
φάςματα (NMR, IR, UV-VIS, MS) των ενϊςεων που παραςκευάςτθκαν.
Λζξεισ κλειδιά: Βενηοϊκόσ αικυλεςτζρασ, βενηοϊκόσ μεκυλεςτζρασ, εςτεροποίθςθ καρβοξυλικοφ
οξζοσ με αλκοόλθ και όξινθ κατάλυςθ (κατά Fischer), ςφνκεςθ, απομόνωςθ, κακαριςμόσ,
χαρακτθριςμόσ.
4. απωνοποίθςθ ελαιoλάδου
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ ςαπωνοποίθςθ του ελαιολάδου. Καταρχιν,
μελετϊνται θ αντίδραςθ ςαπωνοποίθςθσ και ο μθχανιςμόσ αυτισ. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα
αντιδραςτιρια και αναλυτικά θ μζκοδοσ παραςκευισ του προϊόντοσ. Τζλοσ, παρατίκενται
παρατθριςεισ, επεξθγιςεισ και ερωτιςεισ ςχετικά με τθν πορεία τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ.
Λζξεισ κλειδιά: Σαπωνοποίθςθ ελαιoλάδου, αλκαλικι υδρόλυςθ εςτζρα καρβοξυλικοφ οξζοσ,
ςφνκεςθ, απομόνωςθ, κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
5. χθματιςμόσ τθσ ζνωςθσ βενηυλιδενοανιλίνθ (ιμίνθ) και Ν-βενηυλανιλίνθ (Νφαινυλοβενηυλαμίνθ)
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ παραςκευι των ενϊςεων (α) Βενηυλιδενοανιλίνθ
(ιμίνθ) και (β) Ν-Βενηυλανιλίνθ (Ν-φαινυλοβενηυλαμίνθ). Αρχικά, μελετϊνται οι αντιδράςεισ
ςχθματιςμοφ των ενϊςεων αυτϊν και οι ακριβείσ μθχανιςμοί τουσ. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα
αντιδραςτιρια και αναλυτικά οι μζκοδοι παραςκευισ των βενηυλιδενοανιλίνθ (ιμίνθ) και (β) Νβενηυλανιλίνθ (Ν-φαινυλοβενηυλαμίνθ). Τζλοσ, παρατίκενται παρατθριςεισ, επεξθγιςεισ,
ερωτιςεισ κακϊσ και τα φάςματα (NMR, IR, UV-VIS, MS) των ενϊςεων που παραςκευάςτθκαν.
Λζξεισ κλειδιά: Βενηυλιδενοανιλίνθ (ιμίνθ), Ν-Βενηυλανιλίνθ (Ν-φαινυλοβενηυλαμίνθ), πυρθνόφιλθ
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προςκικθ αμίνθσ ςε αλδεφδθ και απόςπαςθ νεροφ, αναγωγι ιμίνθσ, παραςκευάςματα, ςφνκεςθ,
απομόνωςθ, κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
6. Παραςκευι τθσ ζνωςθσ (Ε)-Οξίμθ τθσ ακετοφαινόνθσ
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ (Ε)-Οξίμθ τθσ
ακετοφαινόνθσ. Αρχικά, μελετάται θ αντίδραςθ ςχθματιςμοφ τθσ (Ε)-Οξίμθσ τθσ ακετοφαινόνθσ και
ο ακριβισ μθχανιςμόσ τθσ. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα αντιδραςτιρια και αναλυτικά θ μζκοδοσ
παραςκευισ τθσ ζνωςθσ. Τζλοσ, παρατίκενται παρατθριςεισ ςχετικά με τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ
άςκθςθσ.
Λζξεισ κλειδιά: Συμπφκνωςθ καρβονυλικισ ζνωςθσ με υδροξυλαμίνθ, ςχθματιςμόσ οξίμθσ,
παραςκεφαςμα, ςφνκεςθ, απομόνωςθ, κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
7. Παραςκευι τθσ ζνωςθσ Ακετυλοςαλικυλικό οξφ (2-ακετοξυβενηοϊκό οξφ, αςπιρίνθ).
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ Ακετυλοςαλικυλικό οξφ (2ακετοξυβενηοϊκό οξφ, αςπιρίνθ). Καταρχιν, μελετάται θ αντίδραςθ και ο ακριβισ μθχανιςμόσ αυτισ.
Στθ ςυνζχεια δίνονται χριςιμεσ επιςθμάνςεισ (π.χ. τι πρζπει να προςζχει ο φοιτθτισ κατά τθ
διάρκεια τθσ άςκθςθσ, πρϊτεσ βοικειεσ κ.λπ.). Ακολουκεί κατάλογοσ με τα αντιδραςτιρια και
αναλυτικά θ μζκοδοσ παραςκευισ τθσ ζνωςθσ ακετυλοςαλικυλικό οξφ (2-ακετοξυβενηοϊκό οξφ,
αςπιρίνθ). Τζλοσ, παρατίκενται παρατθριςεισ, επεξθγιςεισ, ερωτιςεισ που αφοροφν τθν πορεία τθσ
13
άςκθςθσ κακϊσ και τα φάςματα ( C-NMR, IR, UV-VIS, MS) τθσ παραγόμενθσ ζνωςθσ.
Λζξεισ κλειδιά: Ρυρθνόφιλθ ακυλο-υποκατάςταςθ, εςτεροποίθςθ, ακετυλοςαλικυλικό οξφ, 2ακετοξυβενηοϊκό οξφ, αςπιρίνθ, ςφνκεςθ, απομόνωςθ, κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
8. Παραςκευι τθσ ζνωςθσ Βενηιμιδαηόλιο
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ Βενηιμιδαηόλιο. Καταρχιν,
μελετάται θ αντίδραςθ ςχθματιςμοφ τθσ ζνωςθσ και ο ακριβισ μθχανιςμόσ αυτισ. Στθ ςυνζχεια
δίνονται χριςιμεσ επιςθμάνςεισ (π.χ. τι πρζπει να προςζχει ο φοιτθτισ κατά τθ διάρκεια τθσ
άςκθςθσ, πρϊτεσ βοικειεσ κ.λπ.). Ακολουκεί κατάλογοσ με τα αντιδραςτιρια και αναλυτικά θ
μζκοδοσ παραςκευισ του βενηιμιδαηολίου. Τζλοσ, παρατίκενται παρατθριςεισ, επεξθγιςεισ,
ερωτιςεισ που αφοροφν τθν πορεία τθσ άςκθςθσ κακϊσ και τα φάςματα (NMR, IR, UV-VIS, MS) τθσ
παραγόμενθσ ζνωςθσ.
Λζξεισ κλειδιά: Συμπφκνωςθ διαμίνθσ με καρβοξυλικό οξφ, ςχθματιςμόσ ετεροκυκλικοφ δακτυλίου,
βενηιμιδαηόλιο, ςφνκεςθ, απομόνωςθ, κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
9. Αντίδραςθ κυκλοπροςκικθσ Diels-Alder
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ αντίδραςθ κυκλοπροςκικθσ Diels-Alder (7Oξαδικυκλο*2,2,1+επτ-5-ενο-2,3-εξω-δικαρβοξυλικόσ ανυδρίτθσ). Καταρχιν, μελετϊνται θ αντίδραςθ
κυκλοπροςκικθσ Diels-Alder και ο μθχανιςμόσ αυτισ. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα αντιδραςτιρια
και αναλυτικά θ μζκοδοσ παραςκευισ του προϊόντοσ. Τζλοσ, παρατίκενται παρατθριςεισ και
επεξθγιςεισ ςχετικά με τθν πορεία τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ.
(i)
Λζξεισ κλειδιά: Ρερικυκλικι αντίδραςθ Diels-Alder , αντίδραςθ κυκλοπροςκικθσ 4π+2, φουράνιο,
μθλεϊνικόσ ανυδρίτθσ, ςφνκεςθ, απομόνωςθ, κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
10. Παραςκευι τθσ ζνωςθσ 1,1-Διφαινυλο-1-πεντανόλθ και 1,1-διφαινυλο-1-πεντζνιο
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ παραςκευι των ενϊςεων (α) 1,1-Διφαινυλο-1πεντανόλθ και (β) 1,1-διφαινυλο-1-πεντζνιο. Αρχικά, μελετϊνται οι αντιδράςεισ ςχθματιςμοφ των
ενϊςεων αυτϊν και οι ακριβείσ μθχανιςμοί τουσ. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα αντιδραςτιρια και
αναλυτικά οι μζκοδοι παραςκευισ των 1,1-Διφαινυλο-1-πεντανόλθ και 1,1-διφαινυλο-1-πεντζνιο.
Λζξεισ κλειδιά: 1,1-Διφαινυλο-1-πεντανόλθ, 1,1-διφαινυλο-1-πεντζνιο, n-βουτυλομαγνθςιοβρωμίδιο, παραςκευι αντιδραςτθρίου Grignard, προςκικθ αντιδραςτθρίου Grignard ςε κετόνθ,
υδρόλυςθ ςε αλκοόλθ, αφυδάτωςθ αλκοόλθσ ςε αλκζνιο, παραςκευάςματα, ςφνκεςθ, απομόνωςθ,
κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
11. Προςταςία καρβονυλίου - χθματιςμόσ ακετάλθσ
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ προςταςία του καρβονυλίου και ο ςχθματιςμόσ
τθσ ακετάλθσ. Σε πρϊτθ φάςθ μελετάται θ αντίδραςθ ςχθματιςμοφ τθσ ακετάλθσ και ο ακριβισ
μθχανιςμόσ αυτισ. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα αντιδραςτιρια και αναλυτικά θ μζκοδοσ
παραςκευισ τθσ ακετάλθσ. Τζλοσ, παρατίκενται επεξθγιςεισ που αφοροφν τθν πορεία τθσ άςκθςθσ.
Λζξεισ κλειδιά: Ρροςταςία κετονικοφ καρβονυλίου, προςταςία καρβονυλίου, ςχθματιςμόσ
ακετάλθσ, ςφνκεςθ, απομόνωςθ, κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
Λζξεισ κλειδιά: Οργανομαγνθςιακι (οργανομεταλλικι) ζνωςθ, προςκικθ οργανομαγνθςιακι
ζνωςθσ (αντιδραςτθρίου Grignard) ςε εςτζρα, ςφνκεςθ, απομόνωςθ, κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
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12. Προςταςία αμινομάδασ αμινοξζων: Fmoc-αλανίνθ, Fmoc-Ala
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ προςταςία τθσ αμινομάδασ των αμινοξζων: Ν[(9H-φλουορεν-9-υλομεκυλοξυ)καρβονυλο+-αλανίνθ (Fmoc-αλανίνθ, Fmoc-Ala). Αρχικά, μελετάται θ
αντίδραςθ: Fmoc-προςταςία α-αμινομάδασ των αμινοξζων. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα
αντιδραςτιρια και αναλυτικά θ μζκοδοσ παραςκευισ τθσ Fmoc-Ala. Τζλοσ, παρατίκενται
παρατθριςεισ, επεξθγιςεισ, ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθν πορεία τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ και
ςτο προϊόν κακϊσ και θ ςχετικι βιβλιογραφία.
Λζξεισ κλειδιά: Ρροςταςία αμινομάδασ αμινοξζων,Fmoc-αλανίνθ, Fmoc-Ala, ςφνκεςθ, απομόνωςθ,
κακαριςμόσ, χαρακτθριςμόσ.
13. Παραςκευι του Νάχλον - 6,10
Περιγραφι κεματικισ ενότθτασ: Ρεριγράφεται θ παραςκευι τθσ ζνωςθσ Νάχλον - 6,10. Καταρχιν,
μελετάται θ αντίδραςθ ςχθματιςμοφ τθσ ζνωςθσ, δθλαδι ο πολυμεριςμόσ (πολυςυμπφκνωςθ).
Ακολουκεί κατάλογοσ με τα αντιδραςτιρια και αναλυτικά θ μζκοδοσ παραςκευισ του νάχλον - 6,10.
Λζξεισ κλειδιά: Νάχλον - 6,10, πολυμεριςμόσ, πολυςυμπφκνωςθ
.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ

Πρόςωπο με πρόςωπο

Χριςθ ΤΡΕ (παρουςιάςεισ εργαςτθριακισ άςκθςθσ) ςτισ
διαλζξεισ και ςτισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ.
Ανάρτθςθ ςθμπλθρωματικϊν ςθμειϊςεων-αςκιςεων κλπ
ςτισ ιςτοςελίδεσ των διδαςκόντων
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mail
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακι άςκθςθ
Φροντιςτιριο
Συγγραφι εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
26 ϊρεσ
104ϊρεσ
26 ϊρεσ
48 ϊρεσ
46 ϊρεσ

250

Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ κατανόθςθσ τθσ φλθσ και των
βαςικϊν εννοιϊν, ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ,
αντιςτοίχιςθσ, ςωςτοφ-λάκουσ και ςφντομθσ ανάπτυξθσ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Το 50% τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ αποτελεί ο βακμόσ τθσ
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Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

γραπτισ εξζταςθσ και το υπόλοιπο 50% ο βακμόσ τθσ
γραπτισ εργαςίασ και των εργαςτθριακϊν αςκιςεων
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτθν αρχι του
μακιματοσ και αναρτϊνται ςτον θλεκτρονικό πίνακα
ανακοινϊςεων

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενα ςυγγράμματα
(1) Techniques in Organic Chemistry: Miniscale, Standard Taper Microscale, and Williamson
Microscale by Jerry R. Mohrig (Author), Christina Noring Hammond (Author),Paul F. Schatz
(Author).
(2) John McMurry: Οργανικι Χθμεία, Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ.
(3) Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ του Εργαςτθρίου Οργανικισ Χθμείασ ΛΛ. Μζλθ Δ.Ε.Ρ. Οργανικισ Χθμείασ
Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων (Δακτυλογραφθμζνεσ ςθμειϊςεισ)
Επιπλζον ςυνιςτώμενθ βιβλιογραφία και υλικό προσ μελζτθ
(1) Caprino, L. A.; Han, G. A. J. Org. Chem. 1972, 37, 3404
(2) Bodanszky, M. Int. J. Peprtide Protein Res. 1985, 25, 449
(3) Chinchilla, R., Dodsworth, D. J., NaJera, C.; Soriano, J. M. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2002, 12, 1817
(4) Bolin, D. R.; Sytwu, J.-I.; Humiec, F.; Meienhofer, J. Int. J. Peptide Protein Res. 1989, 33, 353
(5) Webster, K.; Maude, A. B.; O’Donnel, E. Mehrota A. M. Gani, D. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1,
2001, 1673.
(6) Merrifield, R. B. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 2149.
(7) Chang, C. D.; Waki, M.; Ahmad, M.; Meienhofer, J.; Lundell, E. O.; Hang, J. D. Int. J. Pept. Protein
Res. 1980, 15, 59-66.
(8) Gisin, B. F. Anal. Chim. Acta 1972, 58, 248
θ

(9) Organicum, 19 Ζκδοςθ, Johann Ambrosius Barth Verlag, Λειψία (Γερμανία), 1993, ςελ. 173
(10) Bodanszky, M., and Bodanszky, A., The practice of peptide synthesis, Springer-Verlag, Berlin
Heidelberg, 1984.
(11) Itoh, M., Hagiwara, D., Kamiya, T., Tetrahedron Letters, 1975, 4393.
(12) Itoh, M., Hagiwara, D., Kamiya, T., Bull. Chem. Soc. Japan, 1977, 50, 718.
(13) Tarbell, D. S., Yamamoto, Y., Pope, B. M., Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 1972, 69, 730.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΚΕΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΛΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΛΑΚΟ
ΧΗΤ 072
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

6

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΟΧΛ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΛΚΘ
ΝΑΛ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, δείκτθ επιπζδου 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι φοιτθτζσ κα μποροφν να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ενηυμολογίασ τροφίμων,
των βιοχθμικϊν δράςεων μικροοργανιςμϊν ςτα τρόφιμα (δθλαδι των ηυμϊςεων και αλλοιϊςεων),
των προςκζτων τροφίμων, των λειτουργικϊν τροφίμων, των αρνθτικϊν επιδράςεων ςυςτατικϊν
τροφίμων και προςκζτων ςτθν υγεία. Επίςθσ, των φυςικϊν μεκόδων επεξεργαςίασ τροφίμων και
ςυςκευαςίασ τροφίμων. Των εξωγενϊν τοξικϊν ενϊςεων ςτα τρόφιμα, τθσ μικροβιακισ αςφάλειασ
τροφίμων, και τθσ υγιεινισ ςτισ βιομθχανίεσ τροφίμων.
Οι φοιτθτζσ κα μποροφν να επιλφουν προβλιματα και αςκιςεισ που ςχετίηονται με τισ κεματολογίεσ
του μακιματοσ.
Επιπλζον, κα μποροφν να αναηθτοφν ςτθ βιβλιογραφία με χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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 τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν. Αυτοδφναμθ εργαςία. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ. Ραραγωγι τθσ ελεφκερθσ
δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ενηυμολογία τροφίμων. Βιοχθμικζσ δράςεισ μικροοργανιςμϊν ςτα τρόφιμα (ηυμϊςεισ και
αλλοιϊςεισ). Ρρόςκετα τροφίμων. Λειτουργικά τρόφιμα. Ενδογενι ςυςτατικά τροφίμων και πρόςκετα
με αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθν υγεία.
Φυςικζσ μζκοδοι επεξεργαςίασ τροφίμων. Στοιχεία ςυςκευαςίασ τροφίμων.
Εξωγενείσ τοξικζσ ενϊςεισ ςτα τρόφιμα. Μικροβιακι αςφάλεια τροφίμων. Υγιεινι ςτισ βιομθχανίεσ
τροφίμων.
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Ρρόςωπο με πρόςωπο

Χριςθ power point ςτθ διδαςκαλία. Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθν
επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ , ςεμινάρια,
εκπειδευτικζσ επιςκζψεισ
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ

Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
73

125

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι.
Θ ςυνολικι αξιολόγθςθ αποτελείται από γραπτι εξζταςθ,
που περιλαμβάνει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ δοκιμίων,
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ, απάντθςθ ερωτιςεων,
επίλυςθ προβλθμάτων και αςκιςεων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΒΛΟΧΘΜΕΛΑ ΤΟΦΛΜΩΝ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΦΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΣΤΟΓΛΑΝΝΑΚΘ Α.
ΚΙΟΕΟΓΛΟΤ Β.,
ΜΠΛΕΚΑ Γ.
ΗΑΜΠΕΣΑΚΘ Ι.,
ΝΑΟΠΟΤΛΟΤ Κ.,
ΝΙΚΟΛΑΟΤ .

ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΕΡΛΣΤΘΜΘ ΚΑΛ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΤΟΦΛΜΩΝ
ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΤΟΦΛΜΩΝ, ΤΟΜΟΣ Β
ΒΛΟΧΘΜΕΛΑ ΚΑΛ
(ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ)
ΧΘΜΛΚΕΣ-ΒΛΟΧΘΜΛΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΤΟΦΛΜΩΝ

ΗΙΤΘ ΡΕΛΑΓΜΑ
ΚΑΛ ΣΛΑ Ο.Ε.
ΕΚΔΟΕΙ
ΓΑΡΣΑΓΑΝΘ
ΕΚΔΟΕΙ
ΣΑΜΟΤΛΘ ΑΕ

ΣΦΛΩΜΟΣ Κ., ΒΑΗΑΚΑΣ Κ.

ΛΑΗΟΣ Ε., ΛΑΗΟΥ Α.
ΟΥΣΣΘΣ Λ.

ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΝΟΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΡΑΡΑΗΘΣΘ
ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. Journal of Food Biochemistry
2. Food Biotechnology
3. Journal of Functional Foods
4. Food Technology and Biotechnology
5. Journal of Food Processing and Preservation
6. Journal of Food Science
7. European Journal of Food Research and Technology
8. Food Control
9. International Journal of Food Science and Technology

-Συναφι βιβλία
1. Biochemistry of Foods. Escin Michael NA. Academic Press 2013.
2. Food, Fermentation and Micro-organisms. Bamforth Charles W.Blackwell Publishing 2005
3. Functional Foods. Chadwick , Ruth F. Springer 2003.
4. Handbook of Food Preservation, M. Shafiur Rahman, CRC Press, 2007.
5. Food Science and Technology, Geoffrey Campbell-Platt, Blackwell Publishing Ltd, 2016.
6. Food Processing Technology: Principles and Practice (Woodhead Publishing Series in Food
Science, Technology and Nutrition), P J Fellows, Woodhead publ., 2009.
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 220
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΕΛΕΓΧΟ ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΚ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΑ ΠΡΟΣΑΚΑ ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Περιοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
Ελλθνικι (δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι).
ΝΑΙ

(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
•
Να κατανοοφν ςε βάκοσ τισ κεμελιϊδθσ φυςικζσ και χθμικζσ διεργαςίεσ που λαμβάνουν
χϊρα ςτο περιβάλλον, τθν εκτίμθςθ των βαςικϊν παραμζτρων για τθ λιψθ μζτρων και μεκόδων
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προςταςίασ του περιβάλλοντοσ
Γνώςεισ
•
Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ και τθν τεχνολογία προςταςία του περιβάλλοντοσ
•
Γνϊςθ και κατανόθςθ των φυςικοχθμικϊν διεργαςιϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτο
περιβάλλον
•
Γνϊςθ ςτθ υιοκζτθςθ κριτθρίων ελζγχου τθσ ρφπανςθσ και αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ
•
Γνϊςθ οικοτοξικολογικϊν εννοιϊν και εκτίμθςθ ρίςκου/επικινδυνότθτασ
Δεξιότητεσ
•
Δεξιότθτεσ ςτθν υιοκζτθςθ κριτθρίων ελζγχου τθσ ρφπανςθσ
•
Δεξιότθτεσ ςχετικζσ με κλαςςικζσ και προθγμζνεσ διεργαςίεσ αντι/απορφπανςθσ
Ικανότητεσ
•
Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ρφπανςθσ και
αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ
•
Ικανότθτα να αναλφει τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τισ υποδομζσ του
εργαςτθρίου για τισ παραπάνω δράςεισ
•
Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.
•
Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
•
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
•
Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.
•
Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ
διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
•
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να
είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.
•
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
•
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι-ρφπανςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ (επίπεδα οργάνωςθσ τθσ ηωισ.
Περιβαλλοντικι κρίςθ, μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Τγρά απόβλθτα (ωυςικά και χθμικά
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χαρακτθριςτικά των υγρϊν αποβλιτων, παράμετροι ποιότθτασ, αυτοκακαριςμόσ των ωυςικϊν
υδάτων).Επεξεργαςία κακαριςμοφ του ποςίμου νεροφ I (νομοκεςία και διεργαςίεσ εξυγίανςθσ για
το νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, αεριςμόσ, διικθςθ, κατακάκιςθ). Επεξεργαςία κακαριςμοφ του
ποςίμου νεροφ II (οηονίωςθ, προςρόωθςθ, χλωρίωςθ, UV ακτινοβολία). Γενικζσ αρχζσ κακαριςμοφ
υγρϊν αποβλιτων (μζκοδοι και ςτάδια κακαριςμοφ υγρϊν αποβλιτων, μονάδεσ κακαριςμοφ και
απόδοςι τουσ). Πρωτοβάκμιοσ κακαριςμόσ (μθχανικι προκατεργαςία, κακίηθςθ και κατακάκιςθ,
ςυςςωμάτωςθ και κροκίδωςθ, επίπλευςθ, διικθςθ). Δευτεροβάκμιοσ–Βιολογικόσ κακαριςμόσ I
(αρχζσ αερόβιασ βιολογικισ οξείδωςθσ, μονάδεσ βιολογικοφ κακαρςίου). Δευτεροβάκμιοσ–
Βιολογικόσ κακαριςμόσ II (αναερόβια βιολογικι επεξεργαςία, ρευςτοποιθμζνθ βιολογικι κλίνθ).
Σριτοβάκμιοσ κακαριςμόσ-Χθμικι επεξεργαςία (χθμικι κατακρίμνθςθ, ανταλλαγι ιόντων,
απολφμανςθ, καφςθ. Βιομθχανικά απόβλθτα (Χαρακτθριςτικά βιομθχανικϊν αποβλιτων και
μονάδεσ επεξεργαςίασ και κακαριςμοφ). τερεά απόβλθτα και μζκοδοι κατεργαςία (προβλιματα
ςτο περιβάλλον από τα ςτερεά απόβλθτα, μζκοδοι κατεργαςίασ των ςτερεϊν αποβλιτων,
διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων, βιομθχανικά ςτερεά απόβλθτα. Ζλεγχοσ τθσ ρφπανςθσ και
αιωροφμενα ςωματίδια: Αραίωςθ και διαςπορά ςτθν ατμόςωαιρα, μζκοδοι κατακράτθςθσ των
αιωροφμενων ςωματιδίων. Μζκοδοι ελζγχου των αερίων ρφπων (ςυμπφκνωςθ, απορρόωθςθ,
προςρόωθςθ, καφςθ, χθμικι κατεργαςία των αερολυμάτων).

(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
Διαλζξεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
30
43

125

ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I.
Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
o
ανάπτυξθ κεμάτων
o
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o
απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o
επίλυςθ προβλθμάτων.
II.
Ατομικισ Εργαςίασ (ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΡΤΠΑΝΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΕΚΔΟΕΙ Α.
ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ
Ο.Ε.

ΑΛΜΠΑΝΘ

ΘΜΕΙΩΕΙ

Σ. ΑΛΜΠΑΝΘ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

ΑΡΧΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΘ

ΚΟΤΪΜΣΗΘ
ΘΕΜΙΣΟΚΛΘ, ΜΑΣΘ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ.

ΗΘΣΘ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.

-Συναφή βιβλία:
1) Environment, 9th Edition, Peter H. Raven, David M. Hassenzahl, Mary Catherine Hager, Nancy Y.
Gift, Linda R. Berg, Wiley (2015)
2) Water Quality Engineering: Physical / Chemical Treatment Processes, Mark M. Benjamin, Desmond
F. Lawler, Wiley (2013)
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
1) Water Research
2) Journal of Chromatography
3) Applied Catalysis B:Environmental
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 211
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ΣΑΣΚΣΚΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΚΑ ΚΑΚ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΚΟΣΗΣΑ ΠΕΚΡΑΜΑΣΚΚΩΝ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΧΗΜΚΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΩΡΕ
ΜΟΝΑΔΕ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
4
5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Περιοχισ /Γενικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
Όλθ θ διδακτζα φλθ ςε power point είναι ςτθν ελλθνικι.
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
•
Να κατανοοφν και να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ ςτατιςτικι ςε κζματα
που άπτονται τθσ χθμικισ ανάλυςθσ ι των χθμικϊν διεργαςιϊν για τθ επεξεργαςία των δεδομζνων
και τον ζλεγχο ποιότθτασ
Γνϊςεισ
•
Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τθν ςτατιςτικι επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τθσ χθμικισ ανάλυςθσ
•
Γνϊςθ και κατανόθςθ των εφαρμογϊν τθσ ςτατιςτικισ κεωρίασ ςτθν δειγματολθψία και τθν
ανάλυςθ πολφπλοκων υποςτρωμάτων.
•
Γνϊςθ ςτθ υιοκζτθςθ κριτθρίων ποιότθτασ αναλυτικϊν τεχνικϊν και μεκόδων
•
Γνϊςθ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ.
Δεξιότθτεσ
•
Δεξιότθτεσ ςτθν ορκι επεξεργαςία των πρωτογενϊν αποτελεςμάτων και τθν επίλυςθ
αναλυτικϊν προβλθμάτων
•
Δεξιότθτεσ ςτθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ τθσ χθμικισ ανάλυςθσ
•
Δεξιότθτεσ για τθν ορκι επιλογι του κατάλλθλου ςτατιςτικοφ εργαλείου για τθν
επεξεργαςία πειραματικϊν δεδομζνων

Ικανότθτεσ
•
Ικανότθτα να εφαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων τθσ βαςικισ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ ανάλυςθσ ανόργανων και
οργανικϊν ενϊςεων
•
Ικανότθτα εφαρμογισ των βαςικϊν παραμζτρων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ χθμικισ
ανάλυςθσ
•
Ικανότθτα να αναλφει τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τθν κατάλλθλθ μζκοδο με
βάςθ τισ υποδομζσ και τα διακζςιμα αντιδραςτιρια ενόσ χθμικοφ εργαςτθρίου
•
Ικανότθτα να επιλζγει και να εφαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ πειραματικζσ ςυνκικεσ
βελτιςτοποίθςθσ για τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ
Ικανότθτα αλλθλοεπίδραςθσ με άλλουσ φοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα χθμικισ ανάλυςθσ.
•
Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.
•
Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
•
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
•
Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.
•
Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ
διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
•
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να
είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.
•
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
•
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Βαςικι ορολογία ςτθν αναλυτικι χθμεία και ςτθ ςτατιςτικι επεξεργαςία δεδομζνων. Περιγραωικι
ςτατιςτικι. Μζτρα κζςθσ, μζτρα μεταβλθτότθτασ. Κατανομι κατά Gauss-Λογαρικμικοκανονικι
κατανομι-Θεϊρθμα κεντρικοφ ορίου. Δοκιμι κανονικότθτασ κατανομισ. Μθδενικι υπόκεςθΔοκιμζσ ςθμαντικότθτασ. Δοκιμζσ ανίχνευςθσ αποκλίνουςασ τιμισ (ι τιμϊν). Καμπφλεσ αναωοράσ–
Ανάλυςθ ςυςχζτιςθσ. Ανάλυςθ διακφμανςθσ (ANOVA). Εωαρμογζσ τθσ ανάλυςθσ διακφμανςθσ.
Γραωιματα ελζγχου ποιότθτασ. Καταςκευι και ιδιότθτεσ. Ερμθνεία των γραωθμάτων.
Διεργαςτθριακζσ δοκιμζσ. Δοκιμι Youden–διάγραμμα δφο δειγμάτων. Εκτίμθςθ αβεβαιότθτασ ςτθ
χθμικι ανάλυςθ. Ειςαγωγι ςτον πειραματικό ςχεδιαςμό. Επιλογι τθσ ςωςτισ ςτατιςτικισ μεκόδου
ανάλυςθσ.

(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.



Από κακζδρασ

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ



Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
30

ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

43

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I.
Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
o
ανάπτυξθ κεμάτων
o
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o
απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o
επίλυςθ προβλθμάτων.
II.
Ατομικισ Εργαςίασ (ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΣΘ
ΧΘΜΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

Κ. ΣΑΛΙΚΑ, Β. ΑΚΚΑ

-Συναφή βιβλία:
th
Statistics and chemometrics for analytical chemistry, Miller and Miller, 6 edition, Pearson (2010)
Essential statistics for pharmaceutical sciences, Rowe, Wiley (2007)
A Practical Guide to Scientific Data Analysis, David J. Livingstone, Wiley (2009)
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
Analytical Chemistry
Journal of Chromatography
Analytica Chimica Acta
Journal of Chemometrics
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 704
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ΧΘΜΕΙΑ ΛΑΝΘΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ ΠΤΡΘΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΩΡΕ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
ΜΟΝΑΔΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
4
5
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
0
0
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Περιοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=599
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Χθμείασ των Λανκανιδίων και Ακτινιδίων.



Να αντιλαμβάνονται ςθμαντικζσ διαωορζσ των ςτοιχείων με τα υπόλοιπα ςτοιχεία του
Περιοδικοφ Πίνακα και να μποροφν να προβλζψουν τθ χθμικι ςυμπεριωορά τουσ ςε διάωορα
χθμικά περιβάλλοντα.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τα
Λανκανίδια και τα Ακτινίδια.



Γνϊςθ ςτοιχείων τθσ μεταλλουργίασ των μετάλλων, τθσ χθμείασ τουσ ςτθ ςτερεά κατάςταςθ
και ςε διάλυμα, των εωαρμογϊν τουσ και των περιβαλλοντικϊν τουσ επιπτϊςεων.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθ χθμεία των ςυγκεκριμζνων
μετάλλων.



Δεξιότθτεσ ςτθ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με ωαςματοςκοπικζσ και ωυςικοχθμικζσ
ιδιότθτεσ των μετάλλων.



Δεξιότθτεσ ςτθν ερμθνεία ι/και πρόταςθ κατάλλθλων αντιδράςεων ςφνκεςθσ προϊόντων μζςω
ανάλυςθσ δεδομζνων.



φνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.

Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να αλλθλεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα λανκανιδίων και
ακτινιδίων.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.



Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων χθμείασ λανκανιδίων και ακτινιδίων.



Ικανότθτα να ςυνδυάηει βιβλιογραωικά/πειραματικά δεδομζνα για τον ςχεδιαςμό προϊόντων
που περιζχουν λανκανίδια και ακτινίδια.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει ςχετικι μεκοδολογία για τθν επίλυςθ ενόσ
n
ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ που εμπλζκεται f κζντρο.

Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
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αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Αυτόνομθ εργαςία
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Ομαδικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
επαγωγικισ ςκζψθσ
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Θζςθ των λανκανιδίων ςτον Περιοδικό Πίνακα. Ιςτορικά ςτοιχεία . Ορυκτά. Διαχωριςμόσ και
απομόνωςθ. Σα λανκανίδια και τα κράματά τουσ. τακερότθτα οξειδωτικϊν Βακμίδων.
Φαςματοςκοπικζσ και μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ . Φυςικζσ μζκοδοι για τθ μελζτθ ςυμπλόκων των
λανκανιδίων. Δυαδικζσ Ενϊςεισ των λανκανιδίων . τακερζσ ςχθματιςμοφ ςυμπλόκων των
λανκανιδίων. Ενϊςεισ ζνταξθσ. Εωαρμογζσ. Αςυνικιςτεσ οξειδωτικζσ βακμίδεσ. Οργανομεταλλικι
χθμεία των λανκανιδίων. Ειςαγωγι ςτθν πυρθνικι Χθμεία. Ακτινίδια – Παραςκευζσ. Οξειδωτικζσ
βακμίδεσ και θλεκτρονικζσ δομζσ.Χαρακτθριςτικά των ακτινιδίων. Απομόνωςθ των μετάλλων.
Μζκοδοι διαχωριςμοφ ιςοτόπων. Σοξικότθτα των ακτινιδίων. Επεξεργαςία πυρθνικϊν αποβλιτων.
Σάςεισ ςτθ χθμεία των ακτινιδίων. Εωαρμογζσ των ακτινιδίων.
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(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από κακζδρασ

-

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.

-

Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .

-

Διδαςκαλία με τθ μζκοδο των projects.

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
28
52
45

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται α) με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) (50%) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
και β) παρουςίαςθ ατομικισ εργαςίασ (αξιολόγθςθ) (50%).

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
Lanthanide and Actinide Chemistry, Simon Cotton, John Wiley & Sons
Ltd, 2006, Chichester
Rare Earth Coordination Chemistry, C. Huang Ed., John Wiley & Sons Ltd,
2010, Singapore
Modern Aspects of Rare Earths and Their Chemistry, V. S. Sastri, J.-C. Bünzli,
V. Ramachandra Rao, G. V. S. Rayudu, J. R. Perumareddi Eds., Elsevier, 2003,
Amsterdam
Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Vols 1-41, K. A.
Gschneidner, Jr., J.-C. G. Bünzli, V. K. Pecharsky, Eds., Elsevier, 2011, Oxford
Rare Earths, Structure and Bonding, Vol. 22, 1975, Dordrecht.
Binary Rare Earth Oxides, G. Adachi, N. Imanaka, Z.C. Kang Eds.,
Kluwer Academic Publishers, 2004, Dordrecht
Extractive Metallurgy of Rare Earths, C.K.Gupta, N.Krishnamurthy, CRC
Press, 2005, Boca Raton
Molecular Catalysis of Rare-Earth Elements, P. W. Roesky Ed., Structure
and Bonding, Vol. 137, Series Editor:D. M. P. Mingos, Springer-Verlag,
2010, Dordrecht

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
ACS: JACS Inorganic Chemistry, Organometallics, Crystal Growth and Design
RSC: Dalton Transactions, CrystEngCom, RSC Advances
Elsevier: Polyhedron, Inorganica Chimica Acta, Inorganic Chemistry Communications, Journal of Solid
State Chemistry, Journal of Alloys and Compounds
Wiley: European Journal of Inorganic Chemistry
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 705
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΜΕΣΑΛΛΟΒΙΟΜΟΡΙΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Περιοχισ / Ειδικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ: Δεν υπάρχουν
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ

244

(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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




τόχοσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και εμπζδωςθ βαςικϊν αρχϊν τθσ ανόργανθσ
βιολογικισ Χθμείασ-Βιοανόργανθσ Χθμείασ οι οποίεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:

1. Να αναγνωρίηουν τθν ςυμβολι τθσ χθμείασ των μεταλλοβιομορίων τόςο ςτθν ανάπτυξθ τθσ
χθμείασ όςο και άλλων ςυναωϊν κλάδων επιςτθμϊν
2. Να μποροφν να αξιολογιςουν τον ρόλο των μεταλλικϊν ιόντων ςε βιολογικά ςυςτιματα.
3. Να γνωρίηουν τθν λειτουργία των μεταλλοπορωυρινϊν τθσ αιμογλοβίνθσ τθσ δζςμευςθσ
οξυγόνου από μεταλλικά ιόντα.
4. Να γνωρίηουν τθν δομι και τθ λειτουργία των μεταλλοενηφμων και των μεταλλοπρωτεινϊν.
5. Να γνωρίηουν τθ βιοχθμεία του ςιδιρου
6. Να κατανοοφν τον ρόλο των μεταλλικϊν ιόντων ςτθ ωωτοςφνκεςθ ςτισ κοβαλαμίνεσ Β12 και ςε
βαςικζσ λειτουργίεσ των ζμβιων όντων.
7. Να γνωρίηουν πωσ τα ιχνοςτοιχεία ςυμμετζχουν ςε βαςικζσ λειτουργίεσ του αοργανιςμοφ.

Γνώςεισ
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν Ανόργανθ
Βιολογικι Χθμεία-Βιοανόργανθ, τον ρόλο των μεταλλικϊν ιόντων ςε Βιολογικά ςυςτιματα, τθ δομι
και λειτουργία μεταλλοπρωτεινϊν και μεταλλοενηφμων, τον ρόλο των μεταλλικϊν ιόντων ςτα
νουκλεικά οξζα, τισ μεταλλοπορωυρίνεσ.

Δεξιότθτεσ
Δεξιότθτεσ ςτθν πρόβλεψθ και τθν αξιολόγθςθ του ρόλου μεταλλικϊν ιόντων ςε βιολογικά
ςυςτιματα τόςο ωσ εξωτερικόσ όςο και ωσ εςωτερικόσ παράγωντασ.
Κκανότθτεσ
Ικανότθτα εωαρμογισ των παρεχόμενων γνϊςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που αωοροφν
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τθν Ανόργανθ Βιολογικι Χθμεία και Βιοανόργανθ Χθμεία.
Ικανότθτα ερμθνείασ του τφπου δεςμοφ μεταλλικϊν ιόντων με βιομόρια.
Ικανότθτα να εκτιμά ςωςτά-επιλζγει τα παρεχόμενα δεδομζνα για τθν επίλυςθ ςφνκετων
προβλθμάτων.
Ικανότθτα τόςο ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ όςο και ςτθν αλλθλεπίδραςι του με άλλουσ
ωοιτθτζσ ςε κζματα του μακιματοσ
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν και λιψθ αποωάςεων.
Μετατροπι τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
Αυτόνομθ αλλά και ομαδικι εργαςία.
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ περαιτζρω
εκπαίδευςθ του, ςε μεταπτυχιακό επίπεδο (κεωρθτικό και εργαςτθριακό) .
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(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
κοπόσ των Μεταλλοβιομορίων. Μεταλλοπορωυρίνεσ και αναπνοι. Δζςμευςθ οξυγόνου, μεταωορά
και χριςθ του. Δζςμευςθ του οξυγόνου ςτθ μυογλοβίνθ. Φυςιολογία τθσ μυογλοβίνθσ και
αιμογλοβίνθσ. Δομι και λειτουργία τθσ αιμοβλοβίνθσ. Άλλοι βιολογικοί μεταωορείσ οξυγόνου.
Μεταωορά θλεκτρονίων, αναπνοι και ωωτοςφνκεςθ. Φωτοςφνκεςθ – χλωροωφλλθ. Ζνηυμα –
δομι και λειτουργία – Παρεμπόδιςθ δράςθσ των ενηφμων. Βιταμίνθ Β 12. Δζςμευςθ του
αηϊτου. Βιοχθμεία του ςιδιρου. Ιχνοςτοιχεία ςτα βιολογικά ςυςτιματα Ειδικότερα, το μάκθμα
αποτελείται από τισ πιο κάτω κεματικζσ ενότθτεσ:

1. Αναπνοι
Μεταλλοπορωυρίνεσ και αναπνοι. Δζςμευςθ οξυγόνου, μεταωορά και χριςθ του. Δζςμευςθ του
οξυγόνου ςτθ μυογλοβίνθ. Αιμογλοβίνθ. Αιμαιρυκρίνθ. Συροςυνάςθ. Φυςιολογία τθσ μυογλοβίνθσ
και αιμογλοβίνθσ. Δομι και λειτουργία τθσ αιμογλοβίνθσ. Άλλοι βιολογικοί μεταωορείσ
οξυγόνου. Βιοχθμεία ςιδιρου.
2. Μεταφορά Ηλεκτρονίων
Πρωτεϊνεσ Χαλκοφ. Φωτοςφνκεςθ. Χλωροωίλθ.
3. Μεταλοζνηυμα-Μεταλλοπρωτεΐνεσ
Ενηυμα ωλεγμονισ-Δομι και αναςτολι. Βιταμίνθ Β12. Ανκρακικι ανυδράςθ. Νιτρογενάςθ.
Τδρογονάςθ. ουπρεροξοδιςμουτάςθ. Τδρογενάςθ. Πρωτεΐνεσ δακτυλίου ψευδαργφρου. Άλλα
μεταλλοζνηυμα-Ιχνοςτοιχεία ( Μg, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu κ.λπ.)
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(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από ζδρασ

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
Ανάρτθςθ ςθμπλθρωματικϊν ςθμειϊςεων-αςκιςεων κλπ
ςτισ ιςτοςελίδεσ των διδαςκόντων

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

φνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
73

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται είτε με παρουςίαςθ ςε
επιτροπι διδαςκόντων και δθμόςιο ακροατιριο ατομικϊν
εργαςιϊν είτε με τθν τελικι γραπτι εξζταςθ. Θ τελευταία
περιλαμβάνει
Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ,
κρίςθσ, ανάπτυξθσ κακϊσ και επίλυςθσ προβλθμάτων

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
1. Βιοανόργανθ χθμεία, Δθμιτριοσ Κεςίςογλου, Γεϊργιοσ Ψωμάσ Ηιτθ, 2011
296 ςελ. ISBN 978-960-456-264-0.
2. BIOINORGANIC CHEMISTRY,
IVANO BERTINI
University of Florence
HARRY B. GRAY
California Institute of Technology
STEPHEN J. LIPPARD
Massachusetts Institute of Technology
JOAN SELVERSTONE VALENTINE
University of California, Los Angeles
University Science Books, Mill Valley, California (1994) ISBN 0-935702-57-1
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Journal of Biological Inorganic Chemistry
Journal of Inorganic Biochemistry
Bioinorganic Chemistry & Applications
Inorganic Chemistry
Dalton Transactions
Inorganica Chimica Acta
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Θετικϊν Επιςτθμϊν
Χθμείασ
ΧΗΕ 706

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

Μθχανιςμοί ςτθν Οργανικι Χθμεία

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Οργανικι Χθμεία Ι, Οργανικι Χθμεία ΙΙ, Οργανικι Χθμεία ΙΙΙ
Ελλθνικά
ΟΧΙ
https://sites.google.com/site/organicchemistryv/

250

(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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, αυτόνομθ εργαςία, παραγωγι νζων
ερευνθτικϊν ιδεϊν.

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Διερεφνθςθ μθχανιςμϊν οργανικϊν αντιδράςεων. Κινθτικά δεδομζνα και ερμθνεία
τουσ. Χριςεισ ιςοτόπων (κινθτικζσ και μθ). Μελζτθ δραςτικϊν ενδιαμζςων.
τερεοχθμικά κριτιρια. χζςθσ Δομισ-δραςτικότθτασ. υμμετρία Μοριακϊν
τροχιακϊν. Περικυκλικζσ Αντιδράςεισ. τερεοχθμεία οργανικϊν ενϊςεων. Μοριακά
μοντζλα και απεικόνιςθ μορίων. Ανάλυςθ διαμόρωωςθσ. τερεοϊςομζρεια. τοιχεία
Ομάδων υμμετρίασ. Δυναμικι τερεοχθμεία.
(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ

Πρόςωπο με πρόςωπο
Οχι

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

Δραςτηριότητα
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Φόρτοσ Εργαςίασ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, 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

Εξαμήνου
125

Διαλζξεισ

φνολο Μακιματοσ

125

ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Προωορικι εξζταςθ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Mechanism and theory in Organic Chemistry των Lowry, T.H και Richardson, K.S.
2. Advanced Organic Chemistry, 4th ed., part A: Structure and Mechanisms, Carey, F.A.;
Sundberg, R.J. Kluwer Academic/Plenum Publishers.
3. Principles of General Chemistry, 2nd ed. Silberberg, M.S., McGraw Hill.
4. The Investigation of Organic Reactions and their Mechanisms, Maskill, H.; Blackwell
Publishing.
5. The Physical Basis of Organic Chemistry, Maskill, H. Oxford Science Publications.
6. Principles of Chemical Kinetics, House, J.E.
7. Advanced Organic Chemistry, Smith, M.B.; March, J. 5th ed. J. Wiley & sons
8. Advanced Organic Chemistry, 5th ed., part A: Structure and Mechanisms, Carey, F.A.; Sundberg,
R.J. Kluwer Academic/Plenum Publishers.
9. Γενική Οργανική Χημεία, Αλεξϊνδρου, Ν.Ε., εκδόςεισ Ζητη 1985.
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 707
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΕΣΕΡΟΚΤΚΛΚΚΗ ΧΗΜΕΚΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Επιςτθμονικισ Περιοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςφνκεςθσ τριμελϊν, τετραμελϊν, πενταμελϊν, εξαμελϊν
και επταμελϊν ετεροκυκλικϊν ενϊςεων αλλά και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ των βενηοςυμπυκνωμζνων παραγϊγων τουσ.



Ειδικότερα να ςυνκζςουν αηιριδίνεσ, οξιράνια, κειιράνια, αηετιδίνεσ, ωουράνια, ωουράνια κατά
τθν αντίδραςθ Darzen, πυρρόλια, πυρρόλια με τθ μζκοδο Kenner και τθ μζκοδο Paal-Knorr,
κειοωαίνια, ινδόλια, ινδόλια με τθ μζκοδο Reissert, βενηοωουράνια, πυριμιδίνεσ, ιςοκινολίνεσ
κατά τθ μζκοδο Bischler-Napieralski, κινολίνεσ, κινολίνεσ κατά τθ ςφνκεςθ Combes,
βενηο*b+ωουράνια, βενηο*b+κειοωαίνια, κιναηολόνεσ, ινδαηολόνεσ, κειενο*2,3-d+πυριμιδίνεσ και
πυριμιδινο**5,4-d]-1,2,3-τριαηινθ-3-οξείδια.



Επίςθσ να ςυνκζςουν τα ωάρμακα όπωσ το αντιωλεγμονϊδεσ/αναλγθτικό Ketorolac, τθν
Aptazapine με αντικατακλιπτικι δράςθ, τα θρεμιςτικά Librium και Valium, τθν Ellipticine με
αντικαρκινικι δράςθ, το μυκθτοκτόνο Fenarimol και το ωυςικό προϊόν τθ (-)-νικοτίνθ.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν αντιδράςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςτάδιο όπου
ςχθματίηεται ο ετεροκυκλικόσ δακτφλιοσ από μια μθ-κυκλικι ζνωςθ. Σα είδθ αυτϊν των
αντιδράςεων είναι: κυκλοποίθςθ μεταξφ πυρθνόωιλων και θλεκτρονιόωιλων ομάδων,
κυκλοποίθςθ μζςω ελευκζρων ριηϊν, κυκλοποίθςθ μζςω καρβενίων και νιτρενίων,
περικυκλικζσ αντιδράςεισ όπωσ οι θλεκτροκυκλικζσ, κυκλοπροςκικεσ και οι ςιγματροπικζσ,
αντιδράςεισ με οργανομεταλλικζσ ενϊςεισ και αντιδράςεισ ςφηευξθσ με παλλάδιο (0).



Γνϊςθ και κατανόθςθ των μθχανιςμϊν των αντιδράςεων αυτϊν. Εκμάκθςθ τθσ
ρετροςυνκετικισ ανάλυςθσ για τθν ολικι ςφνκεςθ μιασ μζτριασ ςε μζγεκοσ ετεροκυκλικισ
ζνωςθσ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ εωαρμογϊν των ωαςματοςκοπικϊν μεκόδων υπεριϊδουσ/ορατοφ
(UV/Vis), υπζρυκρου (IR) και πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ (NMR) και τθσ
ωαςματομετρίασ μαηϊν (MS), ςτθν ταυτοποίθςθ και επίλυςθ δομϊν ετεροκυκλικϊν ενϊςεων.



Γνϊςθ ςτθ χριςθ των βάςεων δεδομζνων όπωσ το SciFinder του Chemical Abstract Service τθσ
American Chemical Society και των Scopus, Web Of Science, Organic Synthesis Database και
Molbase για τθν ανάκτθςθ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ που αωοροφν
τθν ετεροκυκλικι χθμεία ςτα πεδία ςφνκεςθσ και εωαρμογϊν.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν καταγραωι και εξιγθςθ μθχανιςμϊν ςφνκεςθσ ετεροκυκλικϊν ζνωςεων.



Δεξιότθτεσ ςτθ ρετροςυνκετικι ανάλυςθ για τθ ςφνκεςθ ετεροκυκλικϊν ζνωςεων.



Δεξιότθτεσ ςτθν ανάκτθςθ διεκνοφσ επιςτθμονικισ βιβλιογραωίασ.



Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ και αποτίμθςθ ωαςμάτων ετεροκυκλικϊν ενϊςεων με UV/Vis, IR,
NMR και MS.
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Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων ςφνκεςθσ ετεροκυκλικϊν ενϊςεων.



Ικανότθτα να ερμθνεφει τα ωαςματικά δεδομζνα από μια ι περιςςότερεσ τεχνικζσ και να
προςδιορίηει τθ δομι ετεροκυκλικϊν ενϊςεων.



Ικανότθτα να μελετά ρετροςυνκετικά τθ ςφνκεςθ ετεροκυκλικϊν ενϊςεων.



Ικανότθτα να αναηθτεί πλθροωορείσ από τθ διεκνι επιςτθμονικι βιβλιογραωία θλεκτρονικά
(με υπολογιςτι), για να επιλφςει προβλιματα κατά το ςχεδιαςμό ςφνκεςθσ ετεροκυκλικϊν
ενϊςεων.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ εωόςον το μάκθμα
ςυμπεριλαμβάνει κάκε εβδομάδα και 1 ϊρα ωροντιςτθρίου που αωορά εξάςκθςθ ςτουσ
μθχανιςμοφσ των αντιδράςεων όπου κάκε ωοιτθτισ γράωει ςτον πίνακα..



Σο αμζςωσ παραπάνω ςθμείο ζχει να κάνει με τθν ικανότθτα ςτθν προαγωγι τθσ ελεφκερθσ,
δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ κάκε ωοιτθτι..
Γενικές Ικανότητες
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα
Δηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα
ηερλνινγηώλ
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Επίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο
Λήςε απνθάζεσλ
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Απηόλνκε εξγαζία
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Οκαδηθή εξγαζία
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο
Εξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ
Εξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Ονοματολογία ετεροκυκλικϊν ενϊςεων. Σριμελείσ ετεροκυκλικοί δακτφλιοι. Σετραμελείσ
ετεροκυκλικοί δακτφλιοι. Πενταμελείσ δακτφλιοι μ’ ζνα ετεροάτομο. Πενταμελείσ δακτφλιοι με δφο
ετεροάτομα. Πενταμελείσ δακτφλιοι με τρία και περιςςότερα ετεροάτομα. Εξαμελείσ δακτφλιοι με
οξυγόνο και κείο. Πυριδίνθ και ςυμπυκνωμζνα παράγωγα. Εξαμελείσ δακτφλιοι με δφο, τρία και
τζςςερα άτομα αηϊτου. Εξαμελείσ δακτφλιοι με διάωορα ετεροάτομα. Ανϊτεροι δακτφλιοι.
Πουρίνεσ, Πτερίνεσ, Νουκλεοτίδια και Νουκλεϊνικά οξζα. Αλκαλοειδι.
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(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Από κακζδρασ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, 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
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Φροντιςτιρια
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
40
35
50
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ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΣΑ ΕΣΕΡΟΚΤΚΛΙΚΑ ΣΘ ΗΩΘ
ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΜΕΙΩΕΙ ΜΑΘΘΜΑΣΟ
ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ &
ΕΣΕΡΟΚΤΚΛΙΚΕ ΕΝΩΕΙ
ΧΘΜΕΙΑ ΕΣΕΡΟΚΤΚΛΙΚΩΝ
ΕΝΩΕΩΝ

POZHARSKII ΑLEXANDER
F., SOLDATENKOV
ANATOLY T., KATRITZKY
ALAN R.
Γ. ΒΑΡΒΟΤΝΘ
ΒΑΡΒΟΓΛΘ AΝΑΣΑΙΟ
Γ., ΠΤΡΟΤΔΘ ΠΤΡΟ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
HETEROCYCLES
HETEROATOM CHEMISTRY
CHEMISTRY OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS
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ΣΗΙΟΛΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)
ΗΘΣΘ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.

(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 305
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΠΕΠΣΚΔΟΧΗΜΕΚΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ περιοχισ, ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
-Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν Πεπτιδοχθμεία, ειδικότερα μεκόδουσ ανάλυςθσ
αμινοξζων, προςδιοριςμοφ αλλθλουχίασ αμινοξζων, αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά των πεπτιδίων
(πεπτιδικόσ δεςμόσ, δευτεροταγισ δομι, τριτοταγισ δομι, τεταρτοταγισ δομι), μεκόδουσ
ανάλυςθσ τθσ δομισ των πεπτιδίων (ORD, CD, NMR, κρυςταλλογραωία ακτίνων Χ) και πρόβλεψθσ
τθσ δομισ των πεπτιδίων.
-Πεπτιδικι ςφνκεςθ, προςταςία δραςτικϊν ομάδων. Μζκοδοι ςχθματιςμοφ πεπτιδικοφ δεςμοφ.
Ανεπικφμθτεσ αντιδράςεισ κατά τθν πεπτιδικι ςφνκεςθ. Ρακεμοποίθςθ. φνκεςθ ειδικϊν πεπτιδίων
(πολυαμινοξζα, πολυπεπτίδια με επαναλαμβανόμενθ αλλθλουχία, κυκλικά πεπτίδια). φνκεςθ
πεπτιδίων ςε ςτερεά ωάςθ. Προβλιματα κατά τθν πεπτιδικι ςφνκεςθ ςε ςτερεά ωάςθ.
-χεδιαςμόσ πεπτιδικϊν μοντζλων ωσ καταλφτεσ αςφμμετρθσ ςφνκεςθσ. Εωαρμογζσ ςε αλδολικζσ
αντιδράςεισ, αντιδράςεισ υποκατάςταςθσ, αντιδράςεισ τφπου Mannich, αντιδράςεισ αςφμμετρθσ
προςκικθσ. Μθχανιςμόσ.
Γνϊςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που διζπουν τον
Πεπτιδοχθμεία.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των
πεπτιδίων.



Γνϊςθ ςτθ χριςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

μεκόδων πεπτιδικισ ςφνκεςθσ και ανάλυςθσ τθσ δομισ των

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν ςφνκεςθ πεπτιδίων και ςτθν ανάλυςθ τθσ δομισ των πεπτιδίων.



φνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.

Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων Πεπτιδοχθμείασ.

Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
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Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν



εβαςμόσ 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…
…….
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.



Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι. Ανάλυςθ αμινοξζων. Προςδιοριςμόσ αλλθλουχίασ αμινοξζων (προςδιοριςμόσ ακραίου
αμινοξζοσ, διαδοχικι αποικοδόμθςθ, προςδιοριςμόσ αλλθλουχίασ με ωάςματα μάηθσ, τεμαχιςμόσ
των πεπτιδίων). Αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά των πεπτιδίων (πεπτιδικόσ δεςμόσ, δευτεροταγισ
δομι, τριτοταγισ δομι, τεταρτοταγισ δομι). Μζκοδοι ανάλυςθσ τθσ δομισ των πεπτιδίων (ORD,
CD, NMR, κρυςταλλογραωία ακτίνων Χ). Πρόβλεψθ τθσ δομισ των πεπτιδίων. Πεπτιδικι ςφνκεςθ,
προςταςία δραςτικϊν ομάδων. Μζκοδοι ςχθματιςμοφ πεπτιδικοφ δεςμοφ. Ανεπικφμθτεσ
αντιδράςεισ κατά τθν πεπτιδικι ςφνκεςθ. Ρακεμοποίθςθ. φνκεςθ ειδικϊν πεπτιδίων
(πολυαμινοξζα, πολυπεπτίδια με επαναλαμβανόμενθ αλλθλουχία, κυκλικά πεπτίδια). φνκεςθ
πεπτιδίων ςε ςτερεά ωάςθ. Προβλιματα κατά τθν πεπτιδικι ςφνκεςθ ςε ςτερεά ωάςθ. Αςφμμετρθ
κατάλυςθ με πεπτίδια. χεδιαςμόσ πεπτιδικϊν μοντζλων ωσ καταλφτεσ αςφμμετρθσ ςφνκεςθσ.
Εωαρμογζσ ςε αλδολικζσ αντιδράςεισ, αντιδράςεισ υποκατάςταςθσ, αντιδράςεισ τφπου Mannich,
αντιδράςεισ αςφμμετρθσ προςκικθσ. Μθχανιςμόσ.

(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,

Από κακζδρασ

Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ power
point .

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
73

Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

φνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ ωόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
oαπαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων και αςκιςεων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΠΕΠΣΙΔΟΧΘΜΕΙΑ

125

BODANSKY ΑΠΟΔΟΘ
ΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΑ Κ.
ΑΚΑΡΕΛΛΟ, Ε. ΠΑΝΟΤΠΟΜΩΝΘ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
-Journal of Peptide Science
- Peptides
-International Journal of Peptides
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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

ΠΕΡΚΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΚΟ
XHΕ 708
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΚΒΑΝΣΚΚΗ ΧΗΜΕΚΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Επιλογισ

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Βαςικζσ γνϊςεισ από τθ Φυςικοχθμεία, τθ Φυςικι και τθ
τατιςτικι Θερμοδυναμικι
Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
Ελλθνικι (δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι).
ΟΧΙ
ΟΧΙ
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ
Πλαιςίου
Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
• Να κατανοοφν ςε βάκοσ τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ Κβαντικισ Χθμείασ
 Να κατανοοφν και να εωαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ ςτατιςτικι ςε
κζματα που άπτονται τθσ Μοριακισ Κβαντικισ Χθμείασ
Γ Γ νώςεισ και Δεξιότητεσ
• Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τθν Κβαντικι Χθμεία
• Γνϊςθ και κατανόθςθ των ωυςικοχθμικϊν διεργαςιϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτο
περιβάλλον
• Γνϊςθ και κατανόθςθ των εωαρμογϊν τθσ τατιςτικισ Μθχανικισ ςτθν Κβαντικι Χθμεία
• Γνϊςθ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ
Ικανότητεσ
• Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων τθσ Μοριακισ Κβαντικισ Χθμείασ
• Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ πραγματικϊν προβλθμάτων
• Ικανότθτα να αναλφει τισ βιβλιογραωικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τισ υποδομζσ του
Εργαςτθρίου Φυςικοχθμείασ για τισ παραπάνω δράςεισ
• Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.
• Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ
οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
• Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ
• Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ
• Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ
διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν
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παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων
• Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να
είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ
και διδακτορικοφ
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
• Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων
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(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Οριςμόσ τθσ Μοριακισ Χθμικισ Δυναμικισ. Λόγοι χριςθσ τθσ Μοριακισ Χθμικισ
Δυναμικισ. Απλό μοντζλο κατανομισ τθσ ενζργειασ. Μοριακζσ κροφςεισ και ωαινόμενα
ελεφκερων διαδρομϊν. Δυναμικι ελαςτικϊν μοριακϊν κροφςεων.
Οριςμόσ τθσ διατομισ τθσ αντίδραςθσ. Οριςμόσ τθσ πικανότθτα τθσ αντίδραςθσ. Θ
ελαςτικι ςκζδαςθ ωσ μθχανιςμόσ ανίχνευςθσ του δυναμικοφ αλλθλεπίδραςθσ.
Πειραματικά και κεωρθτικά δυναμικά αλλθλεπίδραςθσ. Γωνιακι κατανομι των άμεςα
αντιδρϊντων κροφςεων. Ενζργεια και χθμικι αλλαγι.
υναρτιςεισ δυναμικισ ενζργειασ τριϊν ςωμάτων και χθμικζσ αντιδράςεισ. Θ κλαςςικι
προςζγγιςθ τροχιϊν ςτθ δυναμικι τθσ αντίδραςθσ. Από τθ μικροςκοπικι δυναμικι ςτθ
μακροςκοπικι κινθτικι. Μόρια, ακτινοβολία και αλλθλεπιδράςεισ με laser. κζδαςθ
μοριακϊν και ιοντικϊν δεςμϊν. Θ μζκοδοσ των κροφςεων. Κβαντικι δυναμικι.
Μακροςκοπικι περιγραωι τθσ μεταωοράσ ενζργειασ. Απλά μοντζλα μεταωοράσ ενζργειασ.
Ανελαςτικζσ κροφςεισ ςε διάωορεσ καταςτάςεισ. Κροφςεισ
μορίων με επιωάνειεσ. Διμοριακι ωαςματοςκοπία. Θλεκτρονιακι μεταωορά ενζργειασ.
φμπλοκα κροφςεων: ο ςχθματιςμόσ και θ εξαωάνιςι τουσ (μζκοδοι RRKM και Transition
State Theory). Πολυωωτονικι διάςπαςθ. Μόρια και ςφμπλοκα Van der Waals. Μοριακι
χθμικι δυναμικι αντιδράςεων αερίων-επιωανειϊν. τερεοεξειδικευμζνθ δυναμικι
αντιδράςεων.

(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
50

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

φνολο Μακιματοσ
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ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
II. Ατομικισ Εργαςίασ (ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ)

(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :






ΜΟΡΙΑΚΕ ΚΒΑΝΣΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ, Α. ΜΤΛΩΝΑ-ΚΟΜΑ & Α. Γ.
ΚΑΛΑΜΠΟΤΝΙΑ, Εκδόςεισ ΤΜΜΕΣΡΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΘ ΚΒΑΝΣΙΚΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ, ATKINS PETER WILLIAM, Εκδόςεισ ΠΑΠΑΗΘΘ
Ο ΧΘΜΙΚΟ ΔΕΜΟ, MURELL J.N., KETTLE S.A., TEDDER J.N., Εκδόςεισ ΙΣΕΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΘΣΘ
ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘΝ ΚΒΑΝΣΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ, ΣΙΠΘ ΚΩΝ/ΝΟ, Εκδόςεισ ΗΘΣΘ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Journal of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry
και οποιοδιποτε άλλο διεκνζσ επιςτθμονικό περιοδικό ςτθν περιοχι τθσ κεωρθτικισ και
υπολογιςτικισ χθμείασ
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ΠΕΡΚΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
(6) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΚΟ
XHE 709
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΑΣΚΣΚΚΗ ΜΗΧΑΝΚΚΗ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Επιλογισ

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Βαςικζσ γνϊςεισ από τθ Φυςικοχθμεία, τθ Φυςικι και τθ
τατιςτικι Θερμοδυναμικι
Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
Ελλθνικι (δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι).
ΟΧΙ

267

(7) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ
Πλαιςίου
Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
• Να κατανοοφν ςε βάκοσ τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ τατιςτικισ Μθχανικισ
 Να κατανοοφν και να εωαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ ςτατιςτικι ςε
κζματα που άπτονται τθσ Μοριακισ Κβαντικισ Χθμείασ και τθσ τατιςτικισ
Θερμοδυναμικισ
Γνώςεισ και Δεξιότητεσ
• Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τθν τατιςτικι Μθχανικι
• Γνϊςθ και κατανόθςθ των ωυςικοχθμικϊν διεργαςιϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτο
περιβάλλον
• Γνϊςθ και κατανόθςθ των εωαρμογϊν τθσ ςτατιςτικισ κεωρίασ ςτθν Μθχανικι και τθ
Θερμοδυναμικι
• Γνϊςθ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ
Ικανότητεσ
• Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων τθσ Μοριακισ Κβαντικισ Χθμείασ και τθσ τατιςτικισ Θερμοδυναμικισ
• Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
• Ικανότθτα να αναλφει τισ βιβλιογραωικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τισ υποδομζσ του
Εργαςτθρίου Φυςικοχθμείασ για τισ παραπάνω δράςεισ
• Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.
• Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ
οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
• Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ
• Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ
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• Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ
διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν
παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων
• Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να
είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ
και διδακτορικοφ
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
• Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων
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(8) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Μικροκανονικό ςφνολο, νόμοσ του Boltzmann. Ιςορροπία και διαταραχζσ.
Συχαίοι περίπατοι. Διαμόρωωςθ μακρομορίων. Διάχυςθ. Κανονικό ςφνολο,
υνάρτθςθ κατανομισ.
Κανονικό τατιςτικό φνολο και Εωαρμογζσ. Μεταωορικι κίνθςθ μορίων. Περιςτροωικι
κίνθςθ μορίων. Δονθτικι κίνθςθ μορίων.
Κανονικό τατιςτικό φνολο – Κλαςικι τατιςτικι Μθχανικι.
Χθμικζσ Αντιδράςεισ – τακερζσ Ιςορροπίασ.
Κινθτικι κεωρία αερίων.
Θερμοχωρθτικότθτα ςτερεϊν, Mοντζλο Einstein. Μοντζλο Debye. Μεγαλοκανονικό
ςφνολο.

(9) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
39
50

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

89
φνολο Μακιματοσ
Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
II. Ατομικισ Εργαςίασ (ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ)
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ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :






ΜΟΡΙΑΚΕ ΚΒΑΝΣΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΗΦΑΝΙΚΗ, Α. ΜΤΛΩΝΑΚΟΜΑ & Α. Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΤΝΙΑ, Εκδόςεισ ΤΜΜΕΣΡΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΜΗΦΑΝΙΚΗ, ATKINS PETER WILLIAM, Εκδόςεισ ΠΑΠΑΖΗΗ
Ο ΦΗΜΙΚΟ ΔΕΜΟ, MURELL J.N., KETTLE S.A., TEDDER J.N., Εκδόςεισ ΙΣΕΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΗΣΗ
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ, ΣΙΠΗ ΚΩΝ/ΝΟ, Εκδόςεισ ΖΗΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ
ΙΑ Ο.Ε.

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Journal of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry
και οποιοδόποτε ϊλλο διεθνϋσ επιςτημονικό περιοδικό ςτην περιοχό τησ θεωρητικόσ και
υπολογιςτικόσ χημεύασ
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 710
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΚΡΤΣΑΛΛΟΧΗΜΕΛΑ-ΚΡΤΣΑΛΛΟΔΟΜΘ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Ειδικοφ υποβάκρου.

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ κρυςταλλικισ γεωμετρίασ, όπωσ κρυςταλλικό πλζγμα
Μοριακι και κρυςταλλικι ςυμμετρία, ομάδεσ χϊρου, αντίςτροωο πλζγμα.
Να κατανοοφν τα ωαινόμενα περίκλαςθσ ακτίνων Χ από μονοκρφςταλλο και πολυκρυ
ςταλλικά ςτερεά.
Να αποκτιςουν μια ςαωι εικόνα για τισ δυνάμεισ που ςυγκροτοφν το κρυςταλλικό
Οικοδόμθμα και τθν ςυςχζτιςθ τουσ με ωυςικζσ ι ακόμθ και χθμικζσ ιδιότθτεσ.

Γνώςεισ
Γνϊςθ και κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν και κεωριϊν απαραίτθτων για τθν επίλυςθ
τθσ μοριακισ και κρυςταλλικισ δομισ από δεδομζνα περίκλαςθσ ακτίνων Χ.
Εξοικίωςθ με τισ διάωορεσ διαμοριακζσ δυνάμεισ που ςτακεροποιοφν τα κρυςταλλι
κά ςτερεά και ςυςχζτιςθ τουσ με ιδιότθτεσ όπωσ : Φαινόμενα πολυμορωιςμοφ,
ιδιότθτεσ προςρόωθςθσ, ιδιότθτεσ μθ γραμμικισ οπτικισ, ωωτοχθμεία ςτθ ςτερεά
κατάςταςθ.

Δεξιότθτεσ
Δεξιότθτεσ ςε απλζσ μεκόδουσ ανάπτυξθσ μονοκρυςτάλλων κατάλλθλων για επίλυςθ
Δομισ.
Χριςθ άμεςων μεκόδων και μεκόδου Patterson για επίλυςθ δομισ.
Πρόβλεψθ πικανϊν ιδιοτιτων.

Κκανότθτεσ
Ικανότθτα να ερμθνεφει δεδομζνα περίκλαςθσ ακτίνων Χ από κρυςταλλικά ςτερεά
για επίλυςθ δομισ ι ακόμθ για ταυτοποίθςθ κρυςταλλικϊν ωάςεων.
Ικανότθτα να «ερμθνεφει» τθν δομι χρθςιμοποιϊντασ γνωςτζσ διαμοριακζσ δυνάμεισ.
Ικανότθτα να αλλθλεπιδρά με επιςτιμονεσ άλλων ειδικοτιτων για επίλυςθ ςφνκετων
επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν προβλθμάτων( υνκετικι χθμεία, επιςτιμθ υλικϊν,
ωαρμακολογία).
Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία.
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Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αποκτθκοφν από τουσ ωοιτθτζσ/ωοιτιτριεσ
είναι:

Ικανότθτα για αυτόνομθ εργαςία.
Ικανότθτα εργαςίασ ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
Ικανότθτα αναηιτθςθσ βιβλιογραωίασ, ςυηιτθςθσ και παρουςίαςθσ εργαςιϊν δθμοςιευμζνων ςε διεκνι περιοδικά.
Ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Κρφςταλλοι και πλζγματα. υμμετρία. Κρυςταλλικά ςυςτιματα και γεωμετρία.
Ομάδεσ χϊρου και ιςοδφναμεσ κζςεισ. Περίκλαςθ ακτίνων-Χ. Προςδιοριςμόσ
κρυςταλλικισ δομισ. Χριςθ κρυςταλλογραωικϊν πινάκων. Παραδείγματα δομϊν.
Διαμοριακζσ δυνάμεισ ςτα ςτερεά. Ανάπτυξθ κρυςτάλλων. χζςθ κρυςταλλικισ
δομισ με ιδιότθτεσ.

(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

Από κακζδρασ
Πρακτικι εωαρμογι και επίδειξθ ςτο Εργαςτιριο
κρυςταλλογραωίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

Διδαςκαλία με τθ μζκοδο Project.

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
50
35

(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

40

Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

φνολο Μακιματοσ

125

ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται ωσ εξισ:

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

1) Γραπτι/προωορικι εξζταςθ(60%)
2) Παρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ(40%).

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘΝ
ΚΡΤΣΑΛΛΟΔΟΜΘ

ΚΑΒΟΤΝΘ A. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

ΟΦΙΑ ΑΕ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:Acta Crystallographica,Crystal Engineering Communications,

Crystal Growth Design, Chemistry of Materials.
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(10)

ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 718
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΧΗΜΕΚΑ ΝΑΝΟΤΛΚΚΩΝ ΚΑΚ ΕΦΑΡΜΟΓΕ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Επιςτθμονικισ Περιοχισ / Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

φμωωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του Σμιματοσ
Χθμείασ δεν υωίςταται προαπαιτοφμενα, όμωσ δεν
είναι δυνατι θ ουςιαςτικι παρακολοφκθςθ χωρίσ τισ
απαιτοφμενεσ γνϊςεισ ΦυςικοΧθμείασ και κάποιεσ
βαςικζσ τθσ Ανόργανθσ και Οργανικισ Χθμείασ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ (Όλθ θ διδακτζα φλθ ςε power point είναι
ςτθν αγγλικι)
ΝΑΙ
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(11)

ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ
Πλαιςίου Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ και χθμείασ νανο-υλικϊν ςε μοριακό
και υπερμοριακό επίπεδο.



Να κατανοοφν τισ οπτικζσ/θλεκτρικζσ/δομικζσ ιδιότθτεσ
ςυςτθμάτων (ανόργανων/οργανικϊν).



Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ωωτόσ και φλθσ και ειδικότερα
τισ ωωτοωυςικζσ/ωωτοχθμικζσ διεργαςίεσ.



Να ερμθνεφουν ωάςματα υπεριϊδουσ-ορατοφ, ωκοριςμοφ, ωωςωοριςμοφ, να
αναγνωρίηουν διθγερμζνεσ καταςτάςεισ μοριακϊν ςυςτθμάτων και να μποροφν να
ςυςχετίςουν ωαςματικά δεδομζνα με τθν ταυτοποίθςθ ενεργειακϊν διαωορϊν
μεταξφ βαςικισ και διθγερμζνθσ κατάςταςθσ.



Να επιλζγουν και να εωαρμόηουν τθν κατάλλθλθ ωωτοωυςικι τεχνικι ι ςυνδυαςμό
ωαςματοςκοπικϊν τεχνικϊν ςε παρουςιαηόμενα ερευνθτικά προβλιματα.

διαωόρων χθμικϊν

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τθν χθμεία και επιςτιμθ υλικϊν.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τθν μοριακι ωωτοχθμεία.



Γνϊςθ και κατανόθςθ εωαρμογϊν των ωαςματοςκοπικϊν μεκόδων UV/Vis,
ωκοριςμοφ και ωωςωοριςμοφ ςτθν ταυτοποίθςθ ενεργειακϊν παραμζτρων μοριακϊν
ςυςτθμάτων.



Γνϊςθ ςτθ χριςθ ωαςματοςκοπικϊν δεδομζνων τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ και αποτίμθςθ ωαςμάτων UV/Vis, ωκοριςμοφ και
ωωςωοριςμοφ.



Χριςθ τθσ κατάλλθλθσ ωαςματοςκοπικισ μεκόδου ι ςυνδυαςμοφ μεκόδων για τθν
επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων Φωτοωυςικισ/Φωτοχθμείασ.



φνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.

Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων χθμείασ και επιςτιμθσ υλικϊν.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα επιςτιμθσ και
χθμείασ υλικϊν.
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Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων ωωτοωυςικισ/ωωτοχθμείασ.



Ικανότθτα να ερμθνεφει τα ωαςματικά δεδομζνα από μια ι περιςςότερεσ τεχνικζσ και
να προςδιορίηει τισ ενεργειακζσ καταςτάςεισ μορίων.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα
ωωτοωυςικισ/ωωτοχθμείασ.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ ωαςματοςκοπικζσ
μεκόδουσ και ςχετικι μεκοδολογία για τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ
προβλιματοσ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ
οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν
και ςε ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ
διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν
παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε
να είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
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(12)

ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Φουλερζνια-νανοςωλινεσ άνκρακα-γραωζνια-ανόργανεσ αλλότροπεσ νανοδομζσ: φνκεςθ
με bottom up/top down τεχνικζσ. Χθμεία νανοχλικϊν. Τβριδικζσ νανοδομζσ. φντομθ
ειςαγωγι για το ωωσ και τθν αλλθλεπίδραςι του με τθν φλθ: θλεκτρονικά διεγερμζνεσ
καταςτάςεισ και πορείεσ αποδιζγερςθσ, οι νόμοι τθσ ωωτοχθμείασ. Μθ ακτινοβόλεσ
πορείεσ αποδιζγερςθσ: Εςωτερικι μετατροπι και διαςυςτθμικι μετάβαςθ. Ακτινοβόλεσ
πορείεσ αποδιζγερςθσ (αυκόρμθτθ εκπομπι): ωκοριςμόσ και ωωςωοριςμόσ. Ανάλυςθ των
διεργαςιϊν αυτϊν ςτθν περίπτωςθ των μεταλλικϊν ςυμπλόκων. Κινθτικι: χρόνοι ηωισ και
κβαντικι απόδοςθ και πειραματικι μζτρθςθ αυτϊν. Εξαναγκαςμζνθ εκπομπι και τα laser.
Δυναμικζσ διεργαςίεσ Ι: ωωτοεπαγόμενθ μεταωορά ενζργειασ. Μθχανιςμόσ Förster.
Μθχανιςμόσ Dexter. Μία ειδικι περίπτωςθ μεταωοράσ ενζργειασ: Εξαψλωςθ τριπλισ–
τριπλισ (Triplet–Triplet Annihilation). Απόςβεςθ τριπλϊν διεγερμζνων καταςτάςεων από
το οξυγόνο. Δυναμικζσ Διεργαςίεσ ΙΙ: ωωτοεπαγόμενθ μεταωορά θλεκτρονίου και κεωρία
Marcus. Παράδειγμα από τθ ωφςθ: ωωτοςφνκεςθ. Παραδείγματα από τθ ςφγχρονθ
βιβλιογραωία και αςκιςεισ (ενϊςεισ των RuII, ReI, IrIII και PtII με ωωτοχθμικό ενδιαωζρονςυςτιματα με δφο ι παραπάνω χρωμοωόρα και ωαςματοςκοπικι μελζτθ τουσ).
Εωαρμογζσ Ι: μετατροπι θλιακισ ενζργειασ και ωωτοβολταϊκά κελιά χρωςτικισ (Dye
Sensitized Solar Cells). Εωαρμογζσ ΙΙ: ωωτοκατάλυςθ και ωωτοδιάςπαςθ του νεροφ.
Εωαρμογζσ ΙΙΙ: βιολογικι και ιατρικι απεικόνιςθ. Εωαρμογζσ ΙV: ενεργειακι αναβάκμιςθ
(Energy up-conversion) και ωωτοδυναμικι κεραπεία (Photodynamic Therapy).

(13)

ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Από κακζδρασ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ

 Υποζηήπιξη ηηρ μαθηζιακήρ διδαζκαλίαρ με
σπήζη power point .

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

 Γιδαζκαλία με ηη μέθοδο project.

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

25
25
25

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

φνολο Μακιματοσ
(15 ώρεσ φόρτου
εργαςίασ ανά πιςτωτική
μονάδα)
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ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(14)

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ (60%) που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
Παρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (ςυμπεραςματικι
αξιολόγθςθ) (40%)

ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : Fundamentals of Photochemistry, K. K. Rohatgi-Mukherjee (1978)
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: Journal of Physical Chemistry, Advanced Materials, ACS Nano, Journal of American Chemical
Society
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 401
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΒΚΟΧΗΜΕΚΑ ΚΚΚ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ, Παρουςιάςεισ Εργαςιϊν
Εργαςτιριο
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Ειδικοφ Τποβάκρου
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

7

Ελλθνικι
ΝΑΙ
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ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
0

5
0

(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν και να ερμθνεφουν τθ ςχζςθ δομισ λειτουργίασ των βιο-μορίων.

Γνώςεισ










Θ ςχζςθ δομισ λειτουργίασ μελετάται ςτθ:
ΒΚΟΛΟΓΚΚΗ ΕΞΕΛΚΞΗ KAI TΟ ΚΟΜΟ ΣΟΤ RNA
ΣΗ ΔΟΜΗ ΠΡΩΣΕΚΝΩΝ
ΣΟΤ ΜΗΧΑΝΚΜΟΚ ΕΝΖΤΜΚΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ
ΣΑ ΛΚΠΚΔΚΑ ΚΑΚ ΣΚ ΒΚΟΛΟΓΚΚΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕ
ΣΗ ΒΚΟΛΟΓΚΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ
ΣΗ ΒΚΟΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΓΟΝΚΔΚΑΚΗ ΕΚΦΡΑΗ
ΣΟΤ ΜΟΡΚΑΚΟΚ ΚΚΝΗΣΗΡΕ
ΣΑ ΑΚΙΗΣΚΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

Δεξιότθτεσ


Θ δυνατότθτα διαβάςματοσ και κατανόθςθσ βιβλιογραωικϊν άρκρων αναςκόπθςθσ και
πρωτογενοφσ βιβλιογραωίασ.

Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων δομισ λειτουργίασ ςτθ Βιοχθμεία.



Ικανότθτα να παρουςιάηει δεδομζνα ενϊπιο ακροατθρίου και να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ
ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα Βιοχθμείασ.

Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
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Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.


Χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Βιοχθμικι εξζλιξθ. O κόςμοσ του RNA. Μετα-μεταγραωικζσ τροποποιιςεισ. Μάτιςμα του RNA. Δομι
και λειτουργία πρωτεϊνϊν. Μθχανιςμοί ενηυμικισ κατάλυςθσ. Λιπίδια και βιολογικζσ μεμβράνεσ,.
Βιολογικι μεταωορά και ιοντικοί δίαυλοι. Ζλεγχοσ τθσ γονιδιακισ ζκωραςθσ. Βιοςθματοδότθςθ.
Κυτταρικι ανάπτυξθ και διαωοροποίθςθ. Μοριακοί κινθτιρεσ. υςτιματα αίςκθςθσ και απόκριςθσ.

(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.



Από κακζδρασ



Με παρουςίαςθ εργαςιϊν από τουσ ωοιτθτζσ

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.



Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
50
25
50

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

φνολο Μακιματοσ
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I. Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%) που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
Παρουςίαςθ τριϊν Ατομικϊν Εργαςιϊν (ςυμπεραςματικι
αξιολόγθςθ) (30%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
Lehninger
Βαςικζσ αρχζσ Βιοχθμείασ
θ
4 Ζκδοςθ Εκδόςεισ
Παςχαλίδθ
GM Cooper RE Hausman
Σο Κφτταρο
Ακαδθμαϊκζσ Εκδόςεισ
θ

Stryer Βιοχθμεία 7 Ζκδοςθ
Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ
Κρθτθσ
ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΘΟΒΙΟΧΘΜΕΙΑ KARLSON
KARLSON, DOENECKE,
KOOLMAN,FUCHS K. & Ν.
ΛΙΣΑ Ο.Ε.

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 712
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΚΛΚΝΚΚΗ ΒΚΟΧΗΜΕΚΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Επιςτθμονικισ Περιοχισ / Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:

φμωωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του Σμιματοσ
Χθμείασ δεν υωίςταται προαπαιτοφμενα. Δεν κα είναι
όμωσ δυνατι θ ουςιαςτικι παρακολοφκθςθ χωρίσ τισ
απαιτοφμενεσ γνϊςεισ των μακθμάτων Βιοχθμεία Ι και
ΙΙ, Εργαςτιριο Βιοχθμείασ
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και ΕΛΛΘΝΙΚΘ (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι)

ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

ΝΑΙ
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ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ
Πλαιςίου Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:







Να γνωρίηουν τθ δομι και λειτουργία του ανκρωπίνου ςϊματοσ
Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των οργάνων του ανκρωπίνου ςϊματοσ (πχ ιπαρ)
Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των ςυςτθμάτων του ανκρωπίνου ςϊματοσ
Να γνωρίηουν βαςικζσ αρχζσ ανοςολογίασ
Να γνωρίηουν τα δομικά χαρακτθριςτικά και τισ λειτουργίεσ των κυττάρων του αίματοσ
Να γνωρίηουν εξειδικευμζνεσ μεταβολικζσ οδοφσ (πχ, μεταβολιςμόσ χολθςτερόλθσ,
λιπαρϊν οξζων, χολερυκρίνθσ, ουρικοφ οξζοσ, ουρίασ, κλπ)
 Να γνωρίηουν τισ λειτουργίεσ που επιτελοφν βαςικά ςυςτατικά του πλάςματοσ
(ανοςοςωαιρίνεσ, λιποπρωτεϊνεσ, κλπ)
 Να γνωρίηουν τθ δομι και δράςθ των κυριότερων ορμονϊν του ανκρωπίνου ςϊματοσ
Δεξιότθτεσ
 Εξοικείωςθ και δεξιότθτα χριςθσ ιατρικισ ορολογίασ που χρθςιμοποιείται κακθμερινά
ςτα εργαςτιρια Κλινικισ Χθμείασ και διαγνωςτικά κζντρα κακϊσ και ςτθν επικοινωνία
του Κλινικοφ Χθμικοφ με τουσ κλινικοφσ ιατροφσ
 Δεξιότθτα και εξοικείωςθ με εξειδικευμζνεσ μεταβολικζσ οδοφσ οι οποίεσ είναι
ςθμαντικζσ για τθν περεταίρω κατανόθςθ μεταβολικϊν διαταραχϊν που κα διδαχτοφν
ςτο μάκθμα τθσ Κλινικισ Χθμείασ
Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων Κλινικισ Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ.



Ικανότθτα να αλλθλεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα Κλινικισ
Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ
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οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν
και ςε ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ
διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν
παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε
να είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
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ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Κυτταρικι δομι και λειτουργία
Σο νευρικό κφτταρο (νευρϊνασ) – Νευροδιαβιβαςτζσ
Επίπεδα οργάνωςθσ του ανκρωπίνου ςϊματοσ
Κφτταρα αίματοσ, δομικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά-ωυςιολογικόσ ρόλοσ
Αιμοςωαιρίνθ- Δομι-λειτουργικόσ ρόλοσ-Αναιμίεσ
Καταρράκτθσ τθσ πιξθσ. Διαταραχζσ τθσ πιξθσ-εργαςτθριακι διερεφνθςθ.
τοιχεία ανοςολογίασ: (Mθχανιςμοί μθ ειδικισ και μθ ειδικισ ανοςίασ,
ανοςοςωαιρίνεσ, ςυςτιματα ομάδων αίματοσ.
Λιπίδια-λιποπρωτεΐνεσ (δομι λιποπρωτεϊνϊν, απολιποπρωτεΐνεσ, μεταβολιςμόσ
λιποπρωτεϊνϊν-λιπάςεσ.
Οξεοβαςικι ιςορροπία - θλεκτρολφτεσ.
Καρδιαγγειακό ςφςτθμα
Aναπνευςτικό ςφςτθμα (λειτουργία τθσ αναπνοισ-ρόλοσ των πνευμόνων, μερικζσ
πιζςεισ αερίων, μεταωορά αερίων με το αίμα).
Πεπτικό ςφςτθμα: (λειτουργία τθσ πζψθσ, πεπτικά υγρά-ςφςταςθ-ρόλοσ ςτθν
αποικοδόμθςθ των τροωϊν, απορρόωθςθ των τροωϊν, ορμόνεσ γαςτρεντερικοφ
ςωλινα).
Νεωρικι λειτουργία – Παραγωγι οφρων
Ορμόνεσ (Xθμικι ταξινόμθςθ, παραγωγι-ζκκριςθ-μεταωορά-αποικοδόμθςθ,
μθχανιςμοί δράςθσ, εργαςτθριακζσ μζκοδοι προςδιοριςμοφ).
Ενδοκρινείσ αδζνεσ.
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ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

 Από κακζδρασ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

 Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ
 Υποζηήπιξη ηηρ μαθηζιακήρ διδαζκαλίαρ με
σπήζη power point
 Γιδαζκαλία με ηη μέθοδο project.
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
80
45

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

φνολο Μακιματοσ
125
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με προωορικι και
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
γραπτι τελικι εξζταςθ (αξιολόγθςθ).
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, Θ γραπτι εξζταςθ γίνεται με δοκιμαςία πολλαπλισ
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία επιλογισ (50%)
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Θ προωορικι εξζταςθ περιλαμβάνει 2 τουλάχιςτον
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, ερωτιςεισ ςε κάκε ωοιτθτι και γίνεται ςε ομάδεσ των
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 5 ατόμων (50%)
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

290

(19)

ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1.
2.

3.

ΚΛΙΝΙΚΘ ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ. GAW ALLAN, COWAN ROBERT A., O’REILLY DENNIS S. J., STEWART
MICHAEL J., SHEPHERD JAMES
ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΘΧΑΝΙΜΟΙ ΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ. VANDER
Α., SHERMAN J., LUCIANO D. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
ΑΣΛΑ ΒΑΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΙΙΙ: ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ. NETER FRANK H. ΕΚΔΟΕΙ
ΠΑΧΑΛΙΔΘ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Clinical Biochemistry
Annals of Clinical Biochemistry
Clinical Chemistry
Journal of Molecular Physiology
The Journal of Physiological Sciences
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 410
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΒΚΟΛΟΓΚΚΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕ ΚΑΚ ΒΑΚΚΕ ΑΡΧΕ ΜΕΣΑΓΩΓΗ ΗΜΑΣΟ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Παρουςίαςθ εργαςιών

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3
1

4
1

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Eιδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικοφ υποβάκρου, γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ: φμωωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν δεν προβλζπονται
προαπαιτοφμενα μακιματα
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε ΝΑΙ
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=596
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Ο ωοιτθτισ αναμζνεται να κατανοιςει το επιςτθμονικό πεδίο των βιολογικϊν μεμβρανϊν και
των λειτουργιϊν τουσ. υγκεκριμζνα τον τρόπο με τον οποίο τα μεμονωμζνα ςυςτατικά
οργανϊνονται ςε υπερμοριακά ςυγκροτιματα με βάςθ τισ χθμικζσ και ωυςικοχθμικζσ τουσ
ιδιότθτεσ και περαιτζρω τον τρόπο με τον οποίο θ δομι των βιολογικϊν μεμβρανϊν
ςυναρτάται, επθρεάηει και ςχετίηεται με τθ λειτουργικότθτά τουσ και ειδικότερα με τον ρόλο
των βιολογικϊν μεμβρανϊν ςτθν λειτουργία των κυττάρων και ςτθν επικοινωνία με το
περιβάλλον τουσ.



Να επιλφουν ςυνδυαςτικζσ αςκιςεισ ερμθνείασ αποτελεςμάτων



Να ςυνδυάηουν πορείεσ βιοςθματοδότθςθσ με τθν κυτταρικι απόκριςθ

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που διζπουν το επιςτθμονικό
πεδίο των βιολογικϊν μεμβρανϊν και των λειτουργιϊν τουσ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των επί μζρουσ χαρακτθριςτικϊν τθσ ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ των
βιολογικϊν μεμβρανϊν



Γνϊςθ ςτθ ςυνδυαςτικι χριςθ τθσ ςχζςθσ δομισ-λειτουργίασ



Γνϊςθ ςτθ χριςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων από ςυνδυαςτικι χριςθ μεταβολικϊν πορειϊν και
ενηυμικισ κινθτικισ.



φνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.

Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων του επιςτθμονικοφ πεδίο των βιολογικϊν μεμβρανϊν και των λειτουργιϊν τουσ.



Ικανότθτα να ερμθνεφει αναλυτικά βιοχθμικά δεδομζνα.



Ικανότθτα να αλλθλεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.
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Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
πολυπολιτιςμικότθτα
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Αυτόνομθ εργαςία
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
επαγωγικισ ςκζψθσ
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
……
Άλλεσ…
…….


Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.



Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Ικανότθτα ςχεδιαςμοφ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ για επίλυςθ ερωτθμάτων



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.

Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
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(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Θεμζλια τθσ Βιοχθμείασ. Ιεραρχικι οργάνωςθ του κυττάρου. Κλαςμάτωςθ κυττάρων-απομόνωςθ
μεμβρανικϊν παραςκευαςμάτων-τεχνικζσ. Μικροςκόπια. Ονοματολογία-κατάταξθ. Δομι λιπαρϊν
οξζων και ωωςωολιπιδίων, μοριακά μοντζλα. Φωςωολιπίδια (χολινοφχα, μθ-χολινοφχα, ελάςςονα
ωωςωολιπίδια). Λιπίδια με βιολογικι δράςθ (ςιματα, ςυμπαράγοντεσ, χρωςτικζσ). Χθμεία και
χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ ωωςωολιπιδίων. Ενηυμικζσ και χθμικζσ μετατροπζσ των μορίων.
Χθμικζσ-ωυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ-οργάνωςθ ςε υδατικά ςυςτιματα. Πολυμορωιςμόσ. Κρίςιμθ
μικυλλιακι ςυγκζντρωςθ. Πρόςλθψθ, αποκικευςθ, κινθτοποίθςθ και μεταωορά λιπϊν. τοιχεία
μεταβολιςμοφ. Φωςωολιπάςεσ-μοντζλα κατάλυςθσ-προϊόντα. Απομόνωςθ, ανάλυςθ και
χαρακτθριςμόσ λιπιδίων (ΣLC, GC, HPLC), ωαςματομετρία μάηασ λιπιδίων. Μεμβρανικζσ πρωτεΐνεσ
(δομζσ, τρόποι ςφνδεςθσ πρωτεϊνϊν μεμβρανϊν, μζκοδοι απομόνωςθσ και μελζτθσ μεμβρανικϊν
πρωτεϊνϊν). Απομόνωςθ και κακαριςμόσ μεμβρανικϊν πρωτεϊνϊν. Χαοτροπικζσ ουςίεσΑπορρυπαντικά. Τδρόωιλθ-λιπόωιλθ ιςορροπία. φςταςθ (λιπίδια, πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ).
υγκρότθςθ βιολογικϊν μεμβρανϊν. Πλαςματικι μεμβράνθ, εςωτερικζσ μεμβράνεσ των
ευκαρυωτικϊν κυττάρων. Κλαςμάτωςθ μεμβρανϊν. Μορωολογικοί/ενηυμικοί δείκτεσ. Πρωτεΐνεσ
που ςυνδζουν λιπίδια (λιποπρωτεΐνεσ, αννεξίνεσ, καβεολίνεσ, πρωτεΐνεσ-ωορείσ λιπιδίων κλπ).
χεδίεσ λιπιδίων (lipidrafts). Μζκοδοι χαρακτθριςμοφ και απομόνωςθσ. Κυτταροςκελετόσεξωκυττάρια μιτρα-ςφνδεςμοι. Σοπολογία μεμβρανικϊν ςυςτατικϊν (τοπολογία βιοςφνκεςθσ
λιπιδίων). Πρωτεΐνεσ ανταλλαγισ ωωςωολιπιδίων. Σοπολογία πρωτεϊνϊν-διαλογι-ςτόχευςθ.
+
+
Πρωτεΐνεσ ωορείσ, πρωτεΐνεσ δίαυλοι (μεταωορά ιόντων, αντλία Κ , Να ), υδατανκράκων. Κυτταρικι
επικοινωνία. Μοριακοί μθχανιςμοί μεταγωγισ ςιματοσ. Είδθ ςθματοδότθςθσ-κινθτικά
χαρακτθριςτικά. Κατθγορίεσ υποδοχζων. Προςδιοριςμόσ αρικμοφ υποδοχζων. θματοδότθςθ μζςω
G πρωτεϊνϊν. ΦωςωολιπάςθC, ωωςωολιπάςθ Α2, κφκλοσ ωωςωατιδυλοϊνοςιτόλθσωωςωοϊνοςιτίδια, ρόλοσ αςβεςτίου. Χαρακτθριςτικά ςθματοδότθςθσ-ενίςχυςθ ςιματοσαπευαιςκθτοποίθςθ. Πρωτεΐνεσ RAS, PI3/ Akt, mTOR, πορείεσ MAPK. Προςδιοριςμόσ υποδοχζων–
ανάλυςθ κατά Scatchard-μορωζσ καμπφλθσ. Διεγερτζσ μεμβράνεσ-αιςκθτιρια ςυςτιματα (όραςθ,
γεφςθ, οςμι).ν διεργαςιϊν-αναλυτικι μελζτθ του μοντζλου ςυρρικνοφμενου κόκκου. Εωαρμογζσ.
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(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από κακζδρασ διδαςκαλία, εργαςίεσ , παρουςιάςεισ

Χριςθ τεχνολογιϊν πλθροωορίασ και επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.)
ςτθ Διδαςκαλία, και ςτθν Επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ, εμινάρια
Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραωίασ,
υγγραωι εργαςιϊν
Παρουςίαςθ εργαςιϊν

φνολο Μακιματοσ

ΦόρτοσΕργαςίασ
Εξαμήνου
55
20
30
20

125

Γραπτι εξζταςθ (70%)
Παρουςίαςθ εκτεταμζνθσ εργαςίασ ι άςκθςθσ από τον
ωοιτθτι (30%), εωόςον πάρει προβιβάςιμο βακμό ςτθν
γραπτι εξζταςθ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

LEHNINGER ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ
ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΓΩΓΘ ΘΜΑΣΟ
ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΤΣΣΑΡΙΚΘ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΓΩΓΘ ΘΜΑΣΟ

NELSON DAVID L., COX
MICHAEL M.
ΘΜΕΙΩΕΙ ΣΟΤ
ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ
ALBERTS B., BRAY D., K.
JOHNSON A., LEWIS J.,
RAFF M., ROBERTS K.,
WALTER P.
ΘΜΕΙΩΕΙ ΣΟΤ
ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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BROKEN HILL
PUBLISHERS LTD
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
BROKEN HILL
PUBLISHERS LTD
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 411
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΗΡΚΟ ΒΚΟΧΗΜΕΚΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διδαςκαλία εργαςτθριακϊν αςκιςεων
Επίβλεψθ εργαςτθριακϊν αςκιςεων

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

1
4

2
3

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων,
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
Δεν υπάρχουν ςφμωωνα με το πρόγραμμα
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
(δυνατότθτα διδαςκαλίασ και εξζταςθσ ςτθν αγγλικι).
ΝΑΙ
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=561
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ
Πλαιςίου Προςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Να κατανοοφν και να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ βιοχθμικι ανάλυςθ με
ενόργανεσ αναλυτικζσ τεχνικζσ.
Γνϊςεισ
 Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται
με ςφγχρονεσ και κακιερωμζνεσ τεχνικζσ μελζτθσ των βιολογικϊν ςυςτθμάτων , που
βρίςκονται ςτο πεδίο
 Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν τμθμάτων των οργανολογικϊν αναλυτικϊν
διατάξεων
 Γνϊςθ και κατανόθςθ των μεκολογικϊν προςεγγίςεων τθσ μοριακισ βιολογίασ,
χθμείασ και βιοχθμείασ
• Γνϊςθ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ
Δεξιότθτεσ
 Δεξιότθτεσ ςτθν επιλογι και χριςθ του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ τεχνικϊν για τθν
μελζτθ και επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων Βιοχθμείασ και μοριακισ βιολογίασ


Ανάπτυξθ αναλυτικϊν μεκόδων, προςαρμοςμζνων ςτισ απαιτιςεισ τθσ μιτρασ του
εκάςτοτε δείγματοσ, για τον προςδιοριςμό ςυςτατικϊν



φνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ

Ικανότθτεσ
 Ικανότθτα να κατανοεί τισ βιβλιογραωικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τθν κατάλλθλθ
μεκοδολογία με βάςθ τισ υποδομζσ και τα διακζςιμα αντιδραςτιρια ενόσ βιοχθμικοφ
εργαςτθρίου
• Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ πειραματικζσ ςυνκικεσ
για τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ ςε επίπεδο ανάλυςθσ ρουτίνασ
κακϊσ και ερευνθτικό επίπεδο
 Ικανότθτα αλλθλεπίδραςθσ με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα χθμικισ
ανάλυςθσ
• Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ
• Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
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Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και
ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
• Πειραματικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
• Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των
ςπουδϊν και ςε ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ
Χθμείασ.
• Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν
από τθ διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
• Απόκτθςθ του κατάλλθλου πειραματικοφ και κεωρθτικοφ γνωςτικοφ
υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
• Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω
ςτόχων

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Κςηηαποκαλλιέπγεια κςηηαπικήρ ζειπάρ Α549. Πποζδιοπιζμόρ δεικηών θλεγμονήρ.
Δνεπγοποίηζη ηων κςηηάπων με LPS. Ηλεκηποθόπηζη εκσςλίζμαηορ ππωηεϊνών με
SDS-PAGE. Ανίσνεςζη θωζθολιπάζηρ Α2 με ανοζοαποηύπωζη. Διζαγωγή ζηη
μεηαβολομική/λιπιδομική ανάλςζη. Υδπόλςζη θωζθολιπιδίων με θωζθολιπάζη Α2
και λιπιδομική ανάλςζη με LC-MS. Πποζδιοπιζμόρ ηηρ αλληλοςσίαρ ηων αμινοξέων
ζε πεπηίδια και ππωηεΐνερ (εύπεζη ππωηοηαγούρ δομήρ). Αποικοδόμηζη καηά
EDMAN και ανάλςζη με LC-MS. Πποζδιοπιζμόρ ομάδαρ αίμαηορ από κύηηαπα
βλεννογόνος με ηη σπήζη ηηρ μοπιακήρ ηεσνικήρ PCR. Βιοηεσνολογική παπαγωγή
λςζίνηρ. Μεταλλαξιγζνεςθ του ηυμομφκθτα Schizzosaccharomyces pombe. Επαγωγι και
καταςτολι του ενηφμου α-γλυκοςιδάςθ του ηυμομφκθτα Saccharomyces cerevisiae.
Προςδιοριςμόσ των Km και Vmax τθσ τυροςινάςθσ. -Αναςτολι τθσ τυροςινάςθσ.
Γλουταμινικι αωυδρογονάςθ ςτο
ηυμομφκθτα Schizzosaccharomyces
pombe
*αλλοςτερ(εοχθμ)ικά ζνηυμα και ςιγμοειδισ απόκριςθ-πρότυπο Hill+. Ενεργοποίθςθ
κυτταροκαλλιεργειϊν ανκρϊπινων ενδοκθλιακϊν κυττάρων από ομωάλιο λϊρο με TNF και
LPS & Προςδιοριςμόσ μεμβρανικισ ζκωραςθσ μορίων προςκόλλθςθσ με κυτταρομετρία
ροισ.
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(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Πρόςωπο με πρόςωπο ςε ομάδεσ ωοιτθτϊν 3-5
ατόμων.
Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσΤποςτιριξθ
τθσ Εργαςτθριακισ εκπαίδευςθσ με χριςθ powerpoint

Δραςτηριότητα

Παράδοςθ κεωρίασ
Εργαςτθριακι Άςκθςθ
υγγραωι ατομικισ
εργαςίασ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
20
55
25
25

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

φνολο Μακιματοσ
125
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται ςτθν Ελλθνικι
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
γλϊςςα με βάςθ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, Α) τθν επίδοςθ ςτθν εκτζλεςθ και κατανόθςθ του
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία πειράματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςτθριακισ
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
άςκθςθσ που αωορά ςτο βακμό κατανόθςθσ και
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, αωομοίωςθσ τθσ κεωρθτικισ γνϊςθσ , των ζλεγχο τθσ
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, εργαςτθριακισ επίδοςθσ και δεξιότθτασ που
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των πειραμάτων και
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
περιλαμβάνει:
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κεωρθτικοφ
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
υποβάκρου και κρίςεωσ
o κριτικι εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων
Β) υγγραωι ατομικισ εργαςίασ , που περιλαμβάνει
καταχϊρθςθ και ερμθνεία των πειραματικϊν
αποτελεςμάτων
Γ) Προωορικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
 ερωτιςεισ κατανόθςθσ κάκε εργαςτθριακισ
άςκθςθσ
 ερωτιςεισ κατανόθςθσ του κεωρθτικοφ
υποβάκρου κάπε άςκθςθσ
 ερωτιςεισ κρίςεωσ

Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει ωσ εξισ:
60%(Α) + 10% (Β) + 30% (Γ)
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(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΤΣΣΑΡΙΚΘ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ALBERTS B., BRAY D., HOPKIN
K., JOHNSON A., LEWIS J., RAFF
M., ROBERTS K., WALTER P.

BROKEN HILL
PUBLISHERS LTD

ΠΡΟΧΩΡΘΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ
ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ

ΘΜΕΙΩΕΙ ΣΩΝ
ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 714
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΑ ΤΝΙΕΗ ΚΑΚ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΛΑΣΚΚΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται
περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Περιοχισ /Γενικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
http://www.chem.uoi.gr/sites/default/files/O_S_XHMEIAS.pdf
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των μεκόδων ςφνκεςθσ και βιομθχανικισ μορωοποίθςθσ
των πλαςτικϊν με ςκοπό τθν τεχνολογικι τουσ αξιοποίθςθ κακϊσ και τθσ τεχνολογίασ
ανακφκλωςθσ μετά το πζρασ του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ.
 Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ ςφνκεςθσ, παραγωγισ και ανακφκλωςθσ πλαςτικϊν
προϊόντων
 Να ζχουν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν τον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ διαδικαςίασ
ςφνκεςθσ, παραγωγισ και ανακφκλωςθσ πλαςτικϊν προϊόντων.
 Να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ που απζκτθςαν ϊςτε να
προτείνουν τρόπουσ βελτίωςθσ των πλαςτικϊν προϊόντων και τθσ ανακφκλωςθσ τουσ

Να ζχουν τθν ικανότθτα να διαμορωϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε
επιςτθμονικά ι θκικά ηθτιματα που άπτονται του γνωςτικοφ περιεχομζνου τθσ τεχνολογίασ
παραγωγισ και ανακφκλωςθσ των πλαςτικϊν.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν και αρχϊν τθσ τεχνολογίασ πλαςτικϊν και τθσ
ανακφκλωςθσ τουσ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των εωαρμογϊν τουσ



Γνϊςθ που κα ςυνεπάγεται τθν ικανότθτα κριτικισ κατανόθςθσ κεωριϊν και αρχϊν τθσ
τεχνολογίασ πλαςτικϊν και τθσ τεχνολογίασ ανακφκλωςθσ.

Δεξιότθτεσ


Απόκτθςθ δεξιοτιτων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που παρουςιάηονται κατά τθν
παραγωγι και ανακφκλωςθ πλαςτικϊν

Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων του αντικειμζνου του μακιματοσ.



Ικανότθτα να αλλθλεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ μεκόδουσ για τθν επίλυςθ ενόσ
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ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ.
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα εωαρμογισ των γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια
του μακιματοσ ‘Σεχνολογία φνκεςθσ και Ανακφκλωςθσ Πλαςτικϊν’ κακϊσ και ςε ςυναωι
μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ


Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Σι είναι το μακρομόριο. Μζςεσ τιμζσ μοριακισ μάηασ μακρομορίων. Μζκοδοι προςδιοριςμοφ.
Μοριακι δομι μακρομορίων. Διαλυτότθτα πολυμερϊν. Θερμικζσ ιδιότθτεσ. Πολυμερι
ςυμπφκνωςθσ ι ςταδιακϊν αντιδράςεων. Κινθτικι ςταδιακϊν αντιδράςεων. Εωαρμογζσ πολυμερϊν
ςυμπφκνωςθσ. Πολυμερι αλυςωτϊν αντιδράςεων (ανιοντικόσ, κατιοντικόσ ι μζςω ριηϊν
πολυμεριςμόσ). Κινθτικι αλυςωτϊν αντιδράςεων. Εωαρμογζσ. τερεοκανονικοί πολυμεριςμοί
(Ziegler-Natta και πολυμεριςμόσ μετάκεςθσ με διάνοιξθ δακτυλίου) τερεοκανονικά πολυμερι και
εωαρμογζσ τθσ. Σεχνικζσ πολυμεριςμϊν (διαλφματοσ, μάηασ, γαλακτϊματοσ, αιωριματοσ).
Βιομθχανικοί αντιδραςτιρεσ. Βιομθχανικι μορωοποίθςθ πολυμερϊν. Μθχανικζσ ιδιότθτεσ
πολυμερϊν. Ιξϊδθσ ροι. Ανακφκλωςθ πολυμερϊν. Πρωτογενισ ανακφκλωςθ (παραγωγι προϊόντων
παρόμοιων ιδιοτιτων με τθσ αρχικζσ ρθτίνεσ). Δευτερογενισ ανακφκλωςθ (παραγωγι προϊόντων
υποδεζςτερων ιδιοτιτων των αρχικϊν ρθτινϊν). Σριτογενισ ανακφκλωςθ (κερμικι επεξεργαςία και
παραγωγι πετροχθμικϊν υψθλισ αξίασ) Σεταρτογενισ ανακφκλωςθ (καφςθ και εκμετάλλευςθ
ενζργειασ για κζρμανςθ ι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ).
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(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ



Από κακζδρασ

Πρόςωπο με πρόςωπο


Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.



Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εργαςίεσ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

φνολοΜακιματοσ

ΦόρτοσΕργαςίασ
Εξαμήνου
52
10
63

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
Παρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ
ΠΛΑΣΙΚΩΝ

ΜΠΟΚΑΡΘ ΕΤΘΤΜΙΟ

ΤΝΘΕΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΛΤΜΕΡΩΝ

Ε. ΜΠΟΚΑΡΘ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

307

ΗΘΣΘ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Θετικϊν Επιςτθμϊν
Χθμείασ
Προπτυχιακό
ΧΗΕ 501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

Ανόργανθ Χθμικι Σεχνολογία

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Περιοχισ / Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

ελλθνικά
ΝΑΙ
http://www.chem.uoi.gr
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:





Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των μεκόδων ςφνκεςθσ ανόργανων οξζων, αλκαλίων,
αλάτων, λιπάςματοσ, τςιμζντου, κεραμικϊν υλικϊν και κραμάτων με ςκοπό τθν
βιομθχανικι τουσ αξιοποίθςθ.
Να ζχουν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν τον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ βιομθχανικϊν προϊόντων.
Να ζχουν τθν ικανότθτα να διαμορωϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε
επιςτθμονικά ι θκικά ηθτιματα που άπτονται του γνωςτικοφ περιεχομζνου τθσ
βιομθχανικισ χθμείασ.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν και αρχϊν των ςυνκζςεων που περιλαμβάνονται
ςτθν φλθ του μακιματοσ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των ςυνκζςεων που περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του μακιματοσ.



Γνϊςθ που κα ςυνεπάγεται τθν ικανότθτα κριτικισ κατανόθςθσ κεωριϊν και αρχϊν των
ςυνκζςεων που περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του μακιματοσ.

Δεξιότθτεσ


Κατζχει δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων των ςυνκζςεων που περιλαμβάνονται ςτθν
φλθ του μακιματοσ.

Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων που αωοροφν τισ ςυνκζςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του μακιματοσ.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα των ςυνκζςεων που
περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του μακιματοσ.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ μεκόδουσ για τθν επίλυςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ.

Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
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Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα εωαρμογισ των γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια
του μακιματοσ “Ανόργανθ Χθμικι Σεχνολογία” κακϊσ και ςε ςυναωι μακιματα του
προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ


Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν, ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ,
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.

Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
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Θ Χθμικι Σεχνολογία ωσ Επιςτιμθ. Θ ζρευνα ςτο χϊρο τθσ Χθμικισ Σεχνολογίασ και βιομθχανίασ. Θ
ανάπτυξθ τθσ βιομθχανικισ μεκόδου. Σο χθμικό εργοςτάςιο και οι μελζτεσ ίδρυςισ του. Ο Χθμικόσ
ςτθ βιομθχανία. Θ Ελλθνικι χθμικι βιομθχανία και θ απαςχόλθςθ των Χθμικϊν ς’ αυτι. Οι βαςικζσ
διεργαςίεσ τθσ χθμικισ βιομθχανίασ. Οι πρϊτεσ φλεσ τθσ χθμικισ βιομθχανίασ. Θ Ενζργεια ςτθ
χθμικι βιομθχανία (πθγζσ Ενζργειασ, θ ορκολογικι χριςθ τθσ ενζργειασ, αποκικευςθ τθσ
ενζργειασ). To νερό ςτθ χθμικι βιομθχανία (θ ποιότθτα του νεροφ, διάβρωςθ, κακαριςμόσ του
νεροφ). Φυςικοχθμικι ανάλυςθ των διεργαςιϊν τθσ Χθμικισ Σεχνολογίασ (δυαδικά ςυςτιματα,
τριαδικά ςυςτιματα, απλά τετραδικά ςυςτιματα, αλλθλοςυνδεδεμζνα τετραδικά ςυςτιματα).
Βιομθχανικι παραγωγι αηϊτου και οξυγόνου. Παραγωγι υδρογόνου. Θλεκτρολυτικι διάςπαςθ του
φδατοσ. Μετατροπι (reforming) του CH4 (κερμοδυναμικι ιςορροπία, καταλφτεσ, μθχανιςμόσ,
κινθτικι, ςχθματιςμόσ άνκρακα, μονάδα παραγωγισ). Παραγωγι αμμωνίασ (κερμοδυναμικι
ιςορροπία, καταλφτεσ, μθχανιςμόσ και κινθτικι, μονάδεσ παραγωγισ, αντιδραςτιρασ). Παραγωγι
νιτρικοφ οξζοσ (κερμοδυναμικι ιςορροπία, καταλφτεσ, μθχανιςμόσ, κινθτικι, αντιδραςτιρασ,
παραγωγι αραιοφ ΘΝ03ςε μονάδα χαμθλισ πίεςθσ, παραγωγι αραιοφ ΘΝ03 ςε μονάδα υψθλισ
πίεςθσ, παραγωγι πυκνοφ ΘΝ03). Παραγωγι κειϊκοφ οξζοσ. Σο κειϊκό οξφ και θ οικονομικι ςθμαςία
του. Παραγωγι S02 (παραγωγι S02 με καφςθ κείου. Παραγωγι S02 με καφςθ πυριτϊν). Οξείδωςθ
του S02 (κερμοδυναμικι ιςορροπία, κινθτικι, μθχανιςμόσ, καταλφτθσ, αντιδραςτιρασ). Μονάδα
παραγωγισ. υμπφκνωςθ αραιϊν διαλυμάτων H2S04. Βιομθχανίεσ με πρϊτθ φλθ το χλωριοφχο
νάτριο. Σο χλωριοφχο νάτριο. Παραγωγι ςόδασ. Παραγωγι Cl2, NaOH και HCI. (Θλεκτροχθμικζσ
διεργαςίεσ-απόδοςθ ρεφματοσ και ενζργειασ. Θλεκτρόλυςθ υδατικϊν διαλυμάτων NaCI-παραγωγι
NaOH, Cl2, Θ2. Παραγωγι υδροχλωρικοφ οξζοσ. Θλεκτρόλυςθ τιγματοσ NaCI παραγωγι μεταλλικοφ
νατρίου). Ανόργανα λιπάςματα *ωωςωορικά λιπάςματα (πρϊτεσ φλεσ του ωωςωόρου-απατίτθσ,
ωωςωορίτεσ, ωωςωόροσ-ιδιότθτεσ και παραγωγι, Θ3Ρ04 με τθ κερμικι μζκοδο, παραγωγι Θ3ΡΟ4
με διαλυτοποίθςθ των ωωςωοριτϊν, πολυωωςωορικά οξζα (ΠωΟ) και άλατα αυτϊν, παραγωγι
απλοφ υπερωωςωορικοφ, διπλό υπερωωςωορικό, ωωςωορικό καταβυκίςεωσ-CaHP04. 2H20,
κερμοωωςωορικά, ωωςωορικά ςφντθξθσ και ηωοτροωζσ, αξιοποίθςθ του ωκορίου των
ωωςωοριτϊν+. Αηωτοφχα λιπάςματα (νιτρικό αμμϊνιο, καρβαμίδιο (ουρία), κυαναμίδιο του
αςβεςτίου, κειϊκό αμμϊνιο, νιτρικό νάτριο, νιτρικό αςβζςτιο). Λιπάςματα καλίου (παραγωγι KCI
από τον ςυλβινίτθ, παραγωγι K2S04). φνκετα λιπάςματα. Μεικτά λιπάςματα. Ιχνοςτοιχεία
(μικρολιπάςματα). Μεταλλουργικζσ βιομθχανίεσ: κατάταξθ των μετάλλων, γενικζσ μζκοδοι
μεταλλουργίασ. Πυριτικζσ βιομθχανίεσ: πρϊτεσ φλεσ, τυπικζσ διεργαςίεσ πυριτικϊν βιομθχανιϊν,
φαλοι (χαρακτθριςτικά και είδθ υάλων, παραγωγι υάλου). Σςιμζντα: το τςιμζντο τφπου Portland,
Παραςκευι τςιμζντου Portland, κεραμικά υλικά. Μεταλλουργία του ςιδιρου: παραγωγι ςιδιρου
ςτθν υψικάμινο, παραγωγι χάλυβα, το ςφςτθμα Fe-C. Παραγωγι αλουμινίου: παραγωγι αλουμίνασ
με τθ μζκοδο Bayer, παραγωγι αλουμινίου με τθ μζκοδο Hall-Heroult.
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(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

 Από κακζδρασ
 Πρόςωπο με πρόςωπο
 Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
 Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
υγγραωι εργαςίασ /
εργαςιϊν
Μθ κακοδθγοφμενθ
μελζτθ

φνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
10
63

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:

ανάπτυξθ κεμάτων

ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ

απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ

επίλυςθ προβλθμάτων.
Παρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : ΑΝΟΡΓΑΝΘ ΧΘΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΟΤΚΟΤ Α., ΠΟΜΩΝΘ Φ.,
ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Ο.Ε., 2010, 978-960-418-241-1.
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Θετικϊν Επιςτθμϊν
Χθμείασ
Προπτυχιακό
ΧΗΕ 719
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Περιβαλλοντικι Γεωχθμεία-Ορυκτολογία

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Ειδίκευςθσ / γενικοφ υποβάκρου
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικά
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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

Οι ωοιτθτζσ κα αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ ςε κζματα Γεωχθμείασ και Ορυκτολογίασ. τα πλαίςια
τθσ εργαςίασ που κα αναλάβουν κα μάκουν να αναηθτοφν και να αναλφουν δεδομζνα
χρθςιμοποιϊντασ νζεσ τεχνολογίεσ, να ςζβονται το περιβάλλον και επίςθσ κα βοθκθκοφν ςτθν
απόκτθςθ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ ικανότθτασ για:
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
εβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Ειςαγωγι ςτθ Γεωχθμεία-δομι και ςφςταςθ τθσ Γθσ-γεωχθμικι ταξινόμθςθ ςτοιχείων-βαςικζσ
ζννοιεσ Γεωχθμείασ, Ορυκτολογίασ και Κοιταςματολογίασ-ιςτορικι αναδρομι. Εξζταςθ των
πετρωμάτων (i) πυριγενι πετρϊματα (τφποι πυριγενϊν πετρωμάτων, ςυνκικεσ κρυςτάλλωςθσ,
ορυκτολογικι και χθμικι ςφςταςθ, χαρακτθριςτικά πυριγενι πετρϊματα). (ii) ιηθματογενι
πετρϊματα
και
Κφκλοσ
Ιηθματογζνεςθσ
(αποςάκρωςθ-μεταωορά-απόκεςθ-διαγζνεςθ)-
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χαρακτθριςτικά ορυκτϊν. Ορυκτογζνεςθ: ςχθματιςμόσ και ανάπτυξθ κρυςτάλλων-κρυςταλλικά
ςυςςωματϊματα-παραγενζςεισ ορυκτϊν. Γεωλογικι
πορεία ςχθματιςμοφ των ορυκτϊν (ενδογενισ και εξωγενισ)-πορεία κρυςτάλλωςθσ και
διαωοροποίθςθσ του μάγματοσ-ςτάδια ςτερεοποίθςθσ του μάγματοσ. Κεωάλαια υςτθματικισ
Ορυκτολογίασ: Πυριτικά ορυκτά-δομι των πυριτικϊν ενϊςεων-Ορυκτά του SiO2. Εξζταςθ πυριτικϊν
ορυκτϊν και βιομθχανικζσ εωαρμογζσ τουσ: (Άςτριοι, Αςτριοειδι, Πυρόξενοι, Αμωίβολοι, Ολιβίνθσ,
Μαρμαρυγίεσ, Ορυκτά τθσ αργίλου, Ηεόλικοι, ερπεντίνθσ, Σάλκθσ)-ορυκτά των κυριωτζρων
μετάλλων.
(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Πρόςωπο με πρόςωπο

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με τουσ
ωοιτθτζσ

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
υγγραωι εργαςίασ /
εργαςιϊν
Μθ κακοδθγοφμενθ
μελζτθ

φνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
48
24
53

125

Θ αξιολόγθςθ γίνεται γραπτι εξζταςθ (80%) ςτα ελλθνικά (ι
αγγλικά) με , Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ και Γραπτι Εργαςία (20%)
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Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΘ ΓΕΩΧΘΜΕΙΑ,
ΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΑΒΒΙΔΘ, εκδόςεισ ΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΑΒΒΙΔΘ, 2012
ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘ ΓΕΩΧΘΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ, Λ. ΛΟΤΚΑΣΗΙΚΟΤ, ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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(20)

ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Θετικών Επιςτημών
Φημεύασ
Προπτυχιακό
ΧΗΕ 814
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

Αξιοποίθςθ Φυςικών Πόρων και Ενζργεια

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Ειδύκευςησ

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Δεν προβλϋπονται
Ελληνικό
Όχι
Όχι
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ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

(21)

ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν βαςικϋσ γνώςεισ ςε θϋματα Υυςικών Πόρων, Υυςικών και Φημικών
Διεργαςιών που εφαρμόζονται ςτη μεταλλουργύα, αλλϊ κυρύωσ ςε θϋματα ςχετικϊ με Ορυκτϊ
Καύςιμα, Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ, Πρϊςινη Φημεύα και Πρϊςινη Φημικό Σεχνολογύα και
Αειφορύα. τα πλαύςια τησ εργαςύασ που θα αναλϊβουν θα μϊθουν να αναζητούν και να
αναλύουν δεδομϋνα χρηςιμοποιώντασ νϋεσ τεχνολογύεσ, να ςϋβονται το περιβϊλλον και επύςησ
θα βοηθηθούν ςτην απόκτηςη ελεύθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ.
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςύνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργαςύα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβϊλλον
Προαγωγό τησ ελεύθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ

(22)

ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Υυςικού πόροι. Οι δϋκα ςημαντικότεροι φυςικού πόροι-νερό, αϋρασ, ϊνθρακασ, πετρϋλαιο,
φυςικό αϋριο, φώςφοροσ, ϊλλα ορυκτϊ, ςύδηροσ, ϋδαφοσ, δϊςη και ξυλεύα. Πρώτεσ ύλεσ και
ενϋργεια ςτη χημικό βιομηχανύα. Ορυκτϊ και μεταλλεύματα. Προπαραςκευό των
μεταλλευμϊτων. Τδροαυτοκαθαριςμόσ και ϋκπλυςη, μϋθοδοσ βαρϋων διαμϋςων, μαγνητικόσ και
ηλεκτροςτατικόσ διαχωριςμόσ μεταλλευμϊτων, επύπλευςη, κροκύδωςη και χημικόσ
εμπλουτιςμόσ μεταλλευμϊτων. Μεταλλικϊ υλικϊ. Βιομηχανικϊ ορυκτϊ και πετρώματα. Μη
ανανεώςιμα καύςιμα. τερεϊ καύςιμα. Άνθρακασ-μορφϋσ ϊνθρακα, αποθϋματα, χρόςεισ. Τγρϊ
καύςιμα. Πετρϋλαιο-αποθϋματα, εξόρυξη, διύλιςη, πετροχημικϊ. Αϋρια καύςιμα. Υυςικό αϋριοαποθϋματα, παραλαβό, χρόςεισ. Τγραϋριο. Εναλλακτικϊ καύςιμα. χιςτολιθικό πετρϋλαιο και
αϋριο. Τδρύτεσ μεθανύου. Πυρηνικϊ καύςιμα. Εξϊντληςη των φυςικών πόρων. Ανανεώςιμεσ
πηγϋσ πρώτων υλών-βιομϊζα. Φημικϊ και καύςιμα από ανανεώςιμεσ πρώτεσ ύλεσ. Αρχϋσ
πρϊςινησ Φημεύασ. Πρϊςινη Φημικό Σεχνολογύα – Μηχανικό και αειφορύα. Τδϊτινοι πόροι.
Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ.

(23)

ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ

- Φρόςη PowerPoint ςτη διδαςκαλύα.
- Επικοινωνύα με ηλεκτρονικϊ μηνύματα

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

Δραςτηριότητα
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Φόρτοσ Εργαςίασ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Διαλϋξεισ
υγγραφό εργαςύασ /
εργαςιών
Μη καθοδηγούμενη
μελϋτη

Εξαμήνου
48
24
52

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ύνολο Μαθόματοσ
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ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

1.

2.

Γραπτό εξϋταςη (80%) ςτα ελληνικϊ που
περιλαμβϊνει
Ερωτόςεισ Πολλαπλόσ Επιλογόσ, Ερωτόςεισ
ύντομησ Απϊντηςησ
Γραπτό Ατομικό Εργαςύα με Δημόςια
Παρουςύαςη (20%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(24)

ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. Βιομθχανικι Οργανικι Χθμεία, Δ. . Αχιλιάσ, Ι. Ελευκεριάδθσ, Ν. Νικολαΐδθσ, 2015,
Ελλθνικά Ακαδθμαϊκά Θλεκτρονικά υγγράματα και Βοθκιματα www.kallipos.gr, ISBN:
978-960-603-204-2
2. Ορυκτόσ πλοφτοσ τθσ Ελλάδασ, Σςιραμπίδθσ Ανανίασ, εκδόςεισ Γιαχοφδθσ & IA O.E.
2005, ISBN 960-7425-88-Χ
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Θετικών Επιςτημών
Φημεύασ
Προπτυχιακό
ΧΗΕ 106
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

Χημεία Πολυμερών

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Ειδύκευςησ

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Δεν προβλϋπονται
Ελληνικό
Όχι
Όχι
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ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν βαςικϋσ γνώςεισ ςε Φημεύασ Πολυμερών, των Σϊξεων Πολυμερών,
Βιομηχανικόσ παπαραγωγόσ πολυμερών. Επύςησ θα λϊβουν γνώςεισ ςε ειδικότερα θϋματα που
αφορούν τη ςτερεϊ κατϊςταςη των πολυμερών, τα διαλύματα των πολυμερών, τα μύγματα
πολυμερών και τα ςυμπολυμερό. τα πλαύςια τησ εργαςύασ που θα αναλϊβουν θα μϊθουν να
αναζητούν και να αναλύουν δεδομϋνα χρηςιμοποιώντασ νϋεσ τεχνολογύεσ, να ςϋβονται το
περιβϊλλον και επύςησ θα βοηθηθούν ςτην απόκτηςη ελεύθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ
ςκϋψησ.
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Αναζότηςη, ανϊλυςη και ςύνθεςη δεδομϋνων και πληροφοριών, με τη χρόςη και των
απαραύτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργαςύα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβϊλλον
Προαγωγό τησ ελεύθερησ, δημιουργικόσ και επαγωγικόσ ςκϋψησ

ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Ονοματολογύα και κατϊταξη πολυμερών. Ιςομϋρειεσ-ςτερεοχημεύα και διαμορφώςεισ
μακρομορύων. Διαλυτότητα πολυμερών. Διαςτϊςεισ μακρομορύων. Κατανομό μοριακών βαρώνμϋςα μοριακϊ βϊρη και προςδιοριςμόσ αυτών. Ιδιότητεσ ςτερεϊσ κατϊςταςησ, ϊμορφη
κατϊςταςη, κρυςταλλικό κατϊςταςη, θερμικϋσ μεταβϊςεισ, μηχανικϋσ ιδιότητεσ. Ελαςτομερόσ
κατϊςταςη. ταδιακόσ πολυμεριςμόσ και κινητικό αυτού. Κυριότερα πολυμερό ςυμπύκνωςησ.
Αλυςιδωτόσ πολυμεριςμόσ (πολυμεριςμόσ με ελεύθερεσ ρύζεσ, κατιοντικόσ, ανιοντικόσ και
ςτερεοκανονικόσ) και κινητικό αυτού. Κυριότερα πολυμερό αλυςιδωτού πολυμεριςμού.
Θερμοςταθερϊ πολυμερό. Ανόργανα πολυμερό. υμπολυμερό. Μύγματα πολυμερών. Πολυμερικϊ
δύκτυα. Ρεολογύα πολυμερών. Διεργαςύεσ πολυμεριςμού (πολυμεριςμόσ μϊζασ, πολυμεριςμόσ
διαλύματοσ, πολυμεριςμόσ αιωρόματοσ, πολυμεριςμόσ γαλακτώματοσ, ειδικϋσ διεργαςύεσ
πολυμεριςμού).

ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ

- Φρόςη PowerPoint ςτη διδαςκαλύα.
- Επικοινωνύα με ηλεκτρονικϊ μηνύματα

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά
μζκοδοι διδαςκαλίασ.

ο

τρόποσ

και

Δραςτηριότητα
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Διαλζξεισ
υγγραωι εργαςίασ /
εργαςιϊν
Μθ κακοδθγοφμενθ
μελζτθ

48
24

φνολο Μακιματοσ
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52

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

3.

4.

Γραπτό εξϋταςη (80%) ςτα ελληνικϊ που
περιλαμβϊνει
Ερωτόςεισ Πολλαπλόσ Επιλογόσ, Ερωτόςεισ
ύντομησ Απϊντηςησ
Γραπτό Ατομικό Εργαςύα με Δημόςια
Παρουςύαςη (20%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. Χθμεία πολυμερών Καραγιαννίδθσ Γεώργιοσ Π., ιδερίδου Ειρινθ 2006, Ηιτθ Πελαγία
& ια Ο.Ε. ISBN 960-431-991-4
2. Επιςτιμθ και Σεχνολογία Πολυμερών, Κων/νοσ Παναγιώτου, εκδόςεισ Όλγα ιμϊνθ,
2001, ISBN 960-317-055-0
3. H Επιςτιμθ των Πολυμερών μζςα από Λυμζνεσ Αςκιςεισ, Δθμιτρθσ . Αχιλιάσ 2015,
Ελλθνικά Ακαδθμαϊκά Θλεκτρονικά υγγράματα και Βοθκιματα www.kallipos.gr, ISBN:
978-960-603-203-5
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 816
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΤΚΕΤΑΚΑ ΣΡΟΦΚΜΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικι περιοχι, γενικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθ
γενικοφ υποβάκρου, μακθςιακϊν δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ χθμείασ των υςκευαςίασ Σροωίμων (Τλικα υςκευαςίασ,
Σεχνολογιεσ υςκευαςίασ Εωαρμογζσ).



Να επιλφουν αςκιςεισ και κζματα που ςχετίηονται με τισ κεματολογίεσ του μακιματοσ



Να ςυνδυάηουν τθ υςκευαςία των τροωίμων με τισ ιδιότθτεσ και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά
των τροωίμων

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που άπτονται τθσ χθμείασ των
ςυςτατικϊν των τροωίμων και τθσ ποιότθτασ και διατροωικισ αξίασ των τροωίμων



Γνϊςθ και κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ των ςυςτατικϊν ττων τροωίμων, ωυςικϊν και προςκζτων,
ςτθν ποιότθτα των τροωίμων και ςτον άνκρωπο



Γνϊςθ ςτθ χριςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν αποτίμθςθ γνϊςεων ςτθ υςκευαςία των Σροωίμων



φνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.

Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται κεμάτων
ςυςκευαςίασ τροωίμων.



Ικανότθτα να αναλφει κζματα υςκευαςίασ τροωίμων



Ικανότθτα να ερμθνεφει δεδομζνα υςκευαςίασ τροωίμων



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
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Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν



υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.



Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι, υλικά ςυςκευαςίασ τροωίμων (γυαλί, χαρτί/χαρτόνι). Τλικά ςυςκευαςίασ τροωίμων (μζταλλο,
πλαςτικό). Φυςικοχθμικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν ςυςκευαςίασ. Διαπερατότθτα υλικϊν
ςυςκευαςίασ και χρόνοσ ηωισ των ςυςκευαςμζνων τροωίμων. Τλικά ςυςκευαςίασ υψθλοφ ωραγμοφ.
Αλλθλεπίδραςθ υλικοφ ςυςκευαςίασ/τροωίμου (Migration, Scalping). υςκευαςία ςε τροποποιθμζνεσ και
ελεγχόμενεσ ατμόςωαιρεσ, ςυςκευαςία Bag-in-Box. Θερμικζσ μζκοδοι επεξεργαςίασ τροωίμων-επίδραςθ ςτθ
ςυςκευαςία. Ακτινοβόλθςθ τροωίμων, υψθλι υδροςτατικι Πίεςθ-επίδραςθ ςτθ ςυςκευαςία. Θ οικονομικι
ςθμαςία τθσ ςυςκευαςίασ. Σο νομοκετικό πλαίςιο τθσ ςυςκευαςίασ. Εκτφπωςθ ςτθ ςυςκευαςία. υςκευαςία
και περιβάλλον.
(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Από κακζδρασ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ  Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν  Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
power point .
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
 Διδαςκαλία με τθ μζκοδο project.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ (project), υγγραφι εργαςίασ

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ -Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52

73

/ εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμιουργία,
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
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

φνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ ωόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων και αςκιςεων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΘΜΕΙΩΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

125

ΚΟΝΣΟΜΘΝΑ<
ΜΠΑΔΕΚΑ, ΡΘΓΑΝΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. Food Chemistry
2. Food Research International
3. Journal of agricultural and Food Chemistry
4. Packaging Technology and Science
-υναφι βιβλία
1. Food Packagig : Principles and Practice, G. Robertson , CRC Press, 2013
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 717
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΓΕΝΚΚΗ ΜΚΚΡΟΒΚΟΛΟΓΚΑ-ΜΚΚΡΟΒΚΟΛΟΓΚΑ ΣΡΟΦΚΜΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ Γενικοφ υποβάκρου
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε ΝΑΙ
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)
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ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Μικροβιολογίασ και ειδικότερα τθσ ανάπτυξθσ,
καλλιζργειασ, και των παραγόντων που ςχετίηονται με τισ διεργαςίεσ αυτζσ.



Να κατανοοφν τισ βαςικζσ διαωορζσ ςτθ δομι μεταξφ των προκαρυωτικϊν, ευκαρυωτικϊν
βακτθριϊν και ηυμϊν/μυκιτων.



Να κατανοοφν τισ μεκόδουσ καταςτροωισ (ωυςικζσ, χθμικζσ κλπ.) και τουσ μθχανιςμοφσ
δράςθσ αυτϊν, ζναντι των μικροοργανιςμϊν.



Να γνωρίηουν τθ βαςικι μικροχλωρίδα (τφπουσ μικροοργανιςμϊν) διαωόρων ομάδων
τροωίμων.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν τθσ κυτταρικισ δομισ, των διαωορϊν
μεταξφ των διαωόρων βακτθρίων, ηυμϊν μυκιτων και τθσ λειτουργίασ των επί μζρουσ
τμθμάτων του κυττάρου.



Θ διαωοροποίθςθ των βακτθρίων, ωσ προσ τισ εξωγενείσ ςυνκικεσ,.



Οι παράγοντεσ που επιδροφν ςτα διάωορα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ των βακτθρίων



Ο ρόλοσ των βακτθρίων ςτα ηυμοφμενα τρόωιμα και θ ςθμαντικότθτα των ηυμϊν ςτθν
οινοποίθςθ κραςιϊν.



Γνϊςθ ςτθ ςχζςθ των βακτθρίων ςτα τρόωιμα και ειςαγωγι ςτθ μικροχλωρίδα των τροωίμων..

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν κατανόθςθ των ςθμαντικϊν βακτθρίων ςτα Σρόωιμα



Χριςθ τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου ελάττωςθσ ι καταςτροωισ των βακτθρίων που ευκφνονται για
τθν αλλοίωςθ των Σροωίμων



φνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.

Κκανότθτεσ


Ικανότθτα να κατανοείται ο ρόλοσ των βακτθρίων ςτθ υντιρθςθ των Σροωίμων.



Ικανότθτα να ερμθνεφει τα μικροβιολογικά δεδομζνα από μια ι περιςςότερεσ τεχνικζσ
προςδιοριςμοφ, ςε ςχζςθ με τθν πικανότθτα αυτϊν ςτθν πρόκλθςθ λοιμϊξεων.



Ικανότθτα να κατανοεί τισ κφριεσ κατθγορίεσ μικροοργανιςμϊν, των διαωόρων ομάδων
Σροωίμων και να προτείνει πικανζσ τεχνικζσ ι μεκόδουσ ελάττωςθσ (κερμικζσ, παςτερίωςθ,
αποςτείρωςθ κλπ.) των μικροοργανιςμϊν, που μπορεί να αναπτυχκοφν ςε υψθλό πλθκυςμό.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ μεκόδουσ και ςχετικι
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μεκοδολογία για τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ.


Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία ςε εωαρμογζσ Σεχνολογίασ Σροωίμων, αλλά και ςτον
αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ περαιτζρω εργαςίασ ςε Εργαςτιρια Ποιοτικοφ Ελζγχου Σροωίμων διακζτοντασ
βαςικζσ γνϊςεισ Μικροβιολογίασ.

Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
Οι γενικζσ ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.


Ικανότθτα αναηιτθςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ
των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ ςτόχων.
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(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
Ιςτορία τθσ Μικροβιολογίασ. Ονοματολογία και ταξινόμθςθ των μικροοργανιςμϊν. Ευκαρυωτικά και
προκαρυωτικά κφτταρα. Μορωολογία βακτθριακοφ κυττάρου. Διατροωι των βακτθρίων. Ανάπτυξθ
των βακτθρίων. Καταςτροωι των μικροοργανιςμϊν. Μικροοργανιςμοί και ηυμϊςεισ. Προβιοτικά–
ανκρϊπινθ υγεία. Ειςαγωγι ςτθ Μικροβιολογία και τθν Αςωάλεια των Σροωίμων. Πθγζσ
προζλευςθσ των μικροοργανιςμϊν. Είδθ μικροοργανιςμϊν ςτα τρόωιμα. Ανάπτυξθ
μικροοργανιςμϊν ςτα τρόωιμα.
(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.



Από κακζδρασ



Δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μζςω του
Πανεπιςτθμίου (Ελλθνικι γλϊςςα).

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ




Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .
Χριςθ εξειδικευμζνων περιοδικϊν (π.χ. Εωαρμοςμζνθσ
Μικροβιολογίασ).
Διδαςκαλία με τθ μζκοδο case studies.
υγγραωι εργαςίασ





ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

φνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
50
25
50

125

( ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά πιςτωτική μονάδα)

331

ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I. Γραπτι τελικι εξζταςθ (90%) που περιλαμβάνει:
oΑνάπτυξθ κεμάτων
oΠολλαπλζσ ερωτιςεισ επιλογισ
oΑπαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
ΙΙ.
oΠαρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (ςυμπεραςματικι
αξιολόγθςθ) (10%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

Ι. ΑΒΒΑΪΔΘ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

ΘΜΕΙΩΕΙ
GENERAL MICROBIOLOGY,
G. SCHLEGEL

MODERN FOOD
TH
MICROBIOLOGY,7 EDITION

UNIVERSITY
PRESS
JAY, J,
LOESSNER, M. &
GOLDEN, D.A.,
SPRINGER

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
 JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY
 JOURNAL OF FOOD PROTECTION
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ΠΕΡΚΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
(25)

ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 071
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΟΚΝΟΛΟΓΚΑ I

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

ΟΧΙ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, δείκτθ επιπζδου 6 του Ευρωπαϊκοφ
Πλαιςίου Προςόντων, οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των
παρακάτω: ιςτορία οίνου, τφποι και κατθγορίεσ οίνου, επιςκόπθςθ οινοποιιςεων και
κατεργαςιϊν οίνου, δράςεισ ηυμομυκιτων και μθλογαλακτικϊν βακτθρίων ςτθν
οινοποίθςθ, ενηυμικζσ δράςεισ ςε γλεφκοσ και οίνο, ο κειϊδθσ ανυδρίτθσ και άλλα
πρόςκετα ςε γλεφκοσ και οίνο. φςταςθ γλεφκουσ και οίνου, κολλοειδι ωαινόμενα,
οξείδωςθ-αναγωγι, αλλοιϊςεισ οίνου. Ανάλυςθ γλεφκουσ και οίνου, οργανολθπτικι
δοκιμαςία. Οίνοσ και διατροωι, κετικζσ και αρνθτικζσ επιδράςεισ του οίνου ςτθν υγεία του
ανκρϊπου.
Οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να επιλφουν προβλιματα και αςκιςεισ που ςχετίηονται με τισ
κεματολογίεσ του μακιματοσ, και να ςυςχετίηουν τθ χθμικι ςφςταςθ και τισ δράςεισ
μικροοργανιςμϊν και ενηφμων με τα χαρακτθριςτικά και τθν ποιότθτα του οίνου, όπωσ και
των βιαδραςτικϊν ςυςτατικϊν του οίνου με τθν υγεία του ανκρϊπου.
Επιπλζον, κα μποροφν να αναηθτοφν ςτθ βιβλιογραωία με χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν.
Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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 πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν. Αυτοδφναμθ εργαςία. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ.
Παραγωγι τθσ ελεφκερθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
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ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Ιςτορία οίνου. Σφποι και κατθγορίεσ οίνων. Ο οίνοσ ςτθν Ελλάδα και ςτον κόςμο.
Επιςκόπθςθ λευκισ, ερυκρισ και άλλων μεκόδων οινοποίθςθσ. Επιςκόπθςθ κατεργαςιϊν
οίνου. Ηυμϊςεισ και ενηυμικζσ δράςεισ ςτθν οινοποίθςθ. Αλλοιϊςεισ οίνου. Διοξειδίου του
κείου και άλλα πρόςκετα ςτθν οινοποίθςθ. Χθμεία γλεφκουσ. Κολλοειδι ωαινόμενα.
Χθμεία οίνου. Ανάλυςθ γλεφκουσ και οίνου. Οργανολθπτικι δοκιμαςία οίνου. Οίνοσ,
διατροωι και υγεία του ανκρϊπου.
4. ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Πρόςωπο με πρόςωπο
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ

Χριςθ power point ςτθ διδαςκαλία. Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθν
επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ , ςεμινάρια
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραωίασ,
ςυγγραωι εργαςίασ,
εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
26
99

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

φνολο Μακιματοσ
ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

125

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι.
Θ ςυνολικι αξιολόγθςθ αποτελείται από α)
γραπτι εξζταςθ (65 %) που περιλαμβάνει ερωτιςεισ
ανάπτυξθσ δοκιμίων, ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ,
απάντθςθ ερωτιςεων, επίλυςθ προβλθμάτων και
αςκιςεων, και β) γραπτι εργαςία, δθμόςια
παρουςίαςθ (35 %).

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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5. ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΣΘΜΘ ΚΑΙ
ΣΕΧΝΟΓΝΩΙΑ

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΟΤΦΛΕΡΟ

ΕΤΑΓΓΕΛΟ
ΟΤΦΛΕΡΟ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΓΤΡΘ ΣΑΚΙΡΘ

ΨΤΧΑΛΟ ΦΙΛΙΠΠΟ
ΚΑΙ ΙΑ ΕΚΔΟΣΙΚΘ
Ο.Ε.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Ι. ΡΟΤΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. American Journal of Enology and Viticulture
2. Australian Journal of Grape and Wine Research
3. South African Journal of Enology and Viticulture
4. Oeno One
4. Food Chemistry
5. Journal of Agricultural and Food Chemistry

-υναφι βιβλία:
1. Wine Science, Jackson Ronald,Academic Press 2008.
2. Handbook of Enology Vol.1, Ribereau-Gayon P., Duburdieu D., Doneche B., Lonvaud A., Wiley 2001.
3. Handbook of Enology Vol.2, Ribereau-Gayon P., Glories Y. Maujean A., Duburdieu D., Wiley 2001.
4. Wine Chemistry and Biochemistry, Moreno-Arribas M.V., Polo C., Springer2009
5. Wine Microbiology and Biotechnology, Fleet G.H., CRC Press 1993
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(1) ΓΕΝΚΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΚΚΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ
ΣΚΣΛΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 607
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

7

ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΚΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΚ ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Γενικοφ υποβάκρου

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΙΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΚ Ε
ΦΟΚΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΗ ΕΛΚΔΑ
ΜΑΙΗΜΑΣΟ (URL)

Δεν υπαρχουν
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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ΕΒΔΟΜΑΔΚΑΚΕ
ΩΡΕ
ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ

ΠΚΣΩΣΚΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

(2) ΜΑΙΗΚΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Θ καλλιζργεια τθσ αμπζλου είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ πολυετείσ καλλιζργειεσ για τθν χϊρα
μασ και ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αγροτϊν αςχολείται με τθν καλλιζργειά τθσ. Θ παραγωγι
αμπελοκομικϊν προϊόντων ςυμβάλει ςθμαντικά ςτο ετιςιο αγροτικό ειςόδθμα και αν λάβουμε
υπόψθ ότι ζνα μεγάλο μζροσ τθσ παραγωγισ εξάγεται ςε άλλεσ χϊρεσ γίνεται εφκολα αντιλθπτι θ
ςθμαςία των ωυτϊν αυτϊν ςτθν εκνικι μασ οικονομία.
Θ ςφγχρονθ γεωργικι πρακτικι ςτοχεφει ςτθν παραγωγι επαρκϊν ποςοτιτων αγροτικϊν προϊόντων
που εξαςωαλίηουν ικανοποιθτικό ειςόδθμα ςτον παραγωγό και παράλλθλα ικανοποιοφν τισ
καταναλωτικζσ απαιτιςεισ αναωορικά με τθν ποιότθτά τουσ. Θ επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου απαιτεί
τθν εωαρμογι ειδικϊν τεχνικϊν που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά δεδομζνα και εμπειρίεσ που
αποκτικθκαν από τθν μακρόχρονθ παράδοςθ και αωοροφν τόςο τθν εγκατάςταςθ ενόσ αμπελϊνα,
όςο και τθν ορκολογικι διαχείριςθ τθσ καλλιζργειασ για όλθ τθν παραγωγικι ηωισ τθσ, θ οποία
είναι πάρα πολφ μεγάλθ.
κοπόσ του μακιματοσ είναι να δϊςει ςτουσ ςπουδαςτζσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ που αωοροφν τθν
καλλιζργεια τθσ αμπζλου, ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν βελτίωςθ τθσ παραγωγισ τουσ
ςτθν χϊρα μασ.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να::
 Να γνωρίηει τθσ μορωολογικζσ και ωυςιολογικζσ παραμζτρουσ ανάπτυξθσ τθσ αμπζλου.
 Να κατανοεί τισ επιδράςεισ του περιβάλλοντοσ ςτθ καλλιεργθτικι τθσ τεχνικι.
 Να ςχεδιάηει και να εωαρμόηει τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ καλλιζργειασ.
 Να εκτιμά και να προτείνει ςφγχρονεσ και βελτιωμζνεσ μεκόδουσ λίπανςθσ και
ωυτοπροςταςίασ.
 Να υιοκετεί ςυςτιματα άςκθςθσ τθσ Γεωργικισ πρακτικισ με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον.
 Να ςχεδιάηει και να εωαρμόηει πειραματικζσ προςεγγίςεισ για τθν μελζτθ τθσ αμπζλου.

Γενικζσ Κκανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ και ςτισ
οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν από το ςυγκεκριμζνο μάκθμα
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ςτο Εργαςιακό περιβάλλον, και ειδικότερα ςε μονάδεσ παραγωγισ και
τυποποίθςθσ αμπελοκομικϊν προϊόντων.




Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ επιςτθμονικϊν πλθροωοριϊν
και δεδομζνων από τθ διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων
εργαλείων που ςχετίηονται με τθν παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
Απόκτθςθ του κατάλλθλου γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Απόκτθςθ ικανότθτασ επιτζλεςθσ ομαδικισ εργαςίασ

(3) ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΙΗΜΑΣΟ

Αμπελοκαλλιζργεια και τα αμπελουργικά προϊόντα. τοιχεία ςυςτθματικισ τθσ
αμπζλου. Μορωολογία-ανατομία αμπζλου. Ρίηα, βλαςτόσ. Κλάδεμα. Χειμερινό
κλάδεμα. Χλωρά κλαδζματα. υςτιματα μόρωωςθσ των πρζμνων και χειμερινοφ
κλαδζματοσ καρποωορίασ. Ετιςιοσ κφκλοσ βλάςτθςθσ τθσ αμπζλου.
Πολλαπλαςιαςμόσ αμπζλου. Εγκατάςταςθ αμπελϊνα (παραγωγικοφ αμπελϊνα και
αμπελϊνα μθτρικϊν ωυτϊν και αμπελοωυτωρίου). Λίπανςθ. Άρδευςθ. Καλλιζργεια
εδάωουσ. Σρυγθτόσ. Αςκζνειεσ και εχκροί τθσ αμπζλου.

(4) ΔΚΔΑΚΣΚΚΕ και ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΜΕΙΟΔΟΚ - ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Διαλζξεισ: ε αίκουςα διδαςκαλίασ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑ ΚΑΚ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΚΩΝ

Προβολζσ επιςτθμονικοφ υλικοφ, με όλεσ τισ διαλζξεισ υπό
μορωι power point και εκπαιδευτικϊν video

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΔΑΚΑΛΚΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
125

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

φνολο Μακιματοσ
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125

ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ ΦΟΚΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
 Ανάλυςθ κεμάτων που αωοροφν τθν καλλιεργθτικι
τεχνικι τθσ ελιάσ και τθσ αμπζλου

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΚΣΩΜΕΝΗ-ΒΚΒΛΚΟΓΡΑΦΚΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΑ

Χ. ΚΑΡΙΠΙΔΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΑ

ΜΑΝΟΛΘ Ν. ΣΑΤΡΑΚΑΚΘ

Εκδόςεισ ΣΡΟΠΘ

ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΑ

Ν.Α.ΝΙΚΟΛΑΟΤ

Εκδόςεισ ΤΓΧΡΟΝΘ
ΠΑΙΔΕΙΑ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 219
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΘΛΕΚΤΟΧΘΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΘΤΘΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΘΤΘΕΣ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ υποβάκρου / ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Σφμωωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ
δεν υωίςταται προαπαιτοφμενα, όμωσ δεν είναι δυνατι θ
ουςιαςτικι παρακολοφκθςθ χωρίσ τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ
των μακθμάτων Αναλυτικι Χθμεία ΙΙΙ και Εργαςτιριο
Αναλυτικισ Χθμείασ ΙΙ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Πλθ θ διδακτζα φλθ ςε power point είναι ςτθν αγγλικι.
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΝΑΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ http://users.uoi.gr/mprodrom/teaching-presentations.html
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:









Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ θλεκτροχθμείασ/θλεκτροανάλυςθσ
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ διάωορων θλεκτροχθμικϊν τεχνικϊν όπωσ θ κυκλικι
βολταμμετρία, οι χρονοτεχνικζσ, θ ωαςματοςκοπία θλεκτροχθμικισ εμπζδθςθσ.
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των τεχνικϊν και μεκόδων ακινθτοποίθςθσ βιομορίων ςε
διάωορεσ επιωάνειεσ και ςε διάωορουσ τφπουσ θλεκτροδίων εργαςίασ
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των ενηυμικϊν αμπερομετρικϊν βιοαιςκθτιρων.
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των χωρθτικϊν/εμπεδθςιομετρικϊν ανοςοχθμικϊν
βιοαιςκθτιρων.
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των βολταμμετρικϊν χθμικϊν αιςκθτιρων
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςυμπεριωοράσ και τθσ χριςθσ νανουλικϊν ςτθν
ανάπτυξθ χθμικϊν αιςκθτιρων και βιοαιςκθτιρων.
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςυμπεριωοράσ βιομορίων (ςφνδεςθ αντιςϊματοσαντιγόνου, υβριδιςμόσ ςυμπλρωματικϊν αλυςίδων DNA)

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και χριςθσ αυτόνομων αναλυτικϊν ςυςκευϊν για τθ
πραγματοποίθςθ αναλφςεων πεδίου (εκτόσ του εργαςτθριακοφ χϊρου)



Ικανότθτα να ςυνδυάηει γνϊςεισ από διάωορα γνωςτικά πεδία και αντικείμενα (Χθμεία,
Βιολογία, Ιατρικι, Μικροθλεκτρονικι) τα οποία ςυνδυάηονται για το ςχεδιαςμό και
ανάπτυξθ ςφγχρονων χθμικϊν αιςκθτιρων και βιοαιςκθτιρων.



Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.



Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να
είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα

343

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

εβαςμόσ 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…
…….
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Γενικζσ αρχζσ θλεκτροχθμείασ. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ και μθχανιςμοί θλεκτροδιακϊν αντιδράςεων.
Στοιχεία καυςίμου (fuel cells), θλιακζσ οργανικζσ αντιδράςεων. Στοιχεία καυςίμου (fuel cells),
θλιακζσ οργανικζσ κυψελίδεσ, αιςκθτιρεσ (οριςμοί, αρχι λειτουργίασ και χριςεισ). Ιόντα και
θλεκτρολφτεσ (θλεκτρολυτικά διαλφματα, θλεκτρολυτικά τιγματα και ςτερεοί θλεκτρολφτεσ).
Κυκλικι βολταμετρία-ςυμπεριωορά διαλυτϊν θλεκτρενεργϊν ενϊςεων, μελζτθ ωαινομζνων
προςρόωθςθσ θλεκτρενεργϊν ενϊςεων, ςυμπεριωορά θλεκτροχθμικϊν ςυςτθμάτων με πολλζσ
θλεκτρενεργζσ ουςίεσ ι με θλεκτρενεργό ουςία πολλϊν ενεργϊν κζντρων). Χρονοκουλομετρίαχρονοαμπερομετρία (Αρχι τθσ μεκόδου και εωαρμογι αυτισ ςτον υπολογιςμό τθσ ενεργοφσ
επιωανείασ του θλεκτροδίου, ςτον προςδιοριςμό του ςυντελεςτι διάχυςθ μιασ θλεκτρενεργοφσ
ουςίασ και τθσ ςτακεράσ ταχφτθτασ k). Τεχνολογία λεπτισ και παχείασ επίςτρωςθσ. Τεχνικι
εκτφπωςθσ μζςω πλζγματοσ και λικογραωία. Χθμικοί αμπερομετρικοί αιςκθτιρεσ. Ειςαγωγικζσ
ζννοιεσ, κατάταξθ, υλικά θλεκτροδίων, νανοςωλινεσ άνκρακα και μικρο/νανο-θλεκτρόδια,
διαμεςολαβθτζσ ωορτίου, μζκοδοι για τθ χθμικι τροποποίθςθ των θλεκτροδίων, αναλυτικζσ
εωαρμογζσ. Ακινθτοποίθςθ βιομορίων. Φυςικζσ και χθμικζσ μζκοδοι ακινθτοποίθςθσ.
Ακινθτοποίθςθ βιομορίων μζςω ςυμπλόκων αβιδίνθσ–βιοτίνθσ, Νi/NTA–ιςτιδίνθσ και μζςω
βορονικϊν οξζων. Αμπερομετρικοί βιοαιςκθτιρεσ–ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, κατάταξθ, ενηυμικοί
αμπερομετρικοί βιοαιςκθτιρεσ Ο2, Θ2Ο2, και NADH. Δόμθςθ πολυμεμβρανικϊν αρχιτεκτονικϊν και
εκλεκτικότθτα. Αναλυτικζσ εωαρμογζσ. Φαςματοςκοπία θλεκτροχθμικισ εμπζδθςθσ. Αρχι τθσ
μεκόδου, διαγράμματα Nyquist, διαγράμματα Bode. Ρροςομοίωςθ ιςοδφναμων θλεκτρικϊν
κυκλωμάτων. Χωρθτικοί και εμπεδθςιομετρικοί ανοςοχθμικοί αιςκθτιρεσ. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ,
αρχι λειτουργίασ, αυτοδιαταςςόμενεσ ςτιβάδεσ κειολϊν, μοντζλο βιοχθμικοφ πυκνωτι. Χωρθτικοί
και εμπεδθςιομετρικοί ανοςοχθμικοί αιςκθτιρεσ. Κατάταξθ αιςκθτιρων και αναλυτικζσ εωαρμογζσ.
Εμπορικά διακζςιμοι χθμικοί αιςκθτιρεσ και βιοαιςκθτιρεσ. Εωαρμογζσ αυτϊν ςτθν κλινικι χθμεία,
ςτθ χθμεία τροωίμων, ςτθν περιβαλλοντικι χθμεία και ςτθν ανίχνευςθ χθμικϊν όπλων.
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.




Από κακζδρασ
Ρρακτικι εωαρμογι και επίδειξθ ςτο Εργαςτιριο
Αναλυτικισ Χθμείασ

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.




Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

φνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
50
25
50

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ (70%) που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
II. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (30%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΘΛΕΚΤΟΧΘΜΙΚΟΙ
ΑΙΣΘΘΤΘΕΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΑΙΣΘΘΤΘΕΣ

ΜΑΜΑΝΤΟΣ
ΡΟΔΟΜΙΔΘΣ

ΕΥΥΔΙΚΘ
ΚΩΣΤΑΑΚΘ

ΘΛΕΚΤΟΧΘΜΕΙΑ

ΜΟΥΜΤΗΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ Α.,
ΣΑΗΟΥ ΔΘΜΘΤΑ Ρ.

ΗΘΤΘ ΡΕΛΑΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

-υναφείσ πφλεσ ςτο διαδίκτυο:
http://www.news-medical.net/health/What-are-Biosensors.aspx
http://www1.lsbu.ac.uk/water/enztech/biosensors.html
http://www.gwent.org/presentations/biointro.pdf
http://www.powershow.com/view1/224724-ZDc1Z/BIOSENSOR_powerpoint_ppt_presentation
-υναφι βιβλία:
Introduction to Biosensors
Jeong-Yeol Yoon and Lonnie J. Lucas, ISBN13: 9781441960214 (2013)
Biosensors : Properties, Materials and Applications,
Edited by Rafael Comeaux , Edited by Pablo Novotny, ISBN13: 9781607416173 (2010)



Chemical Sensors : Properties, Performance and Applications
Edited by Ronald V. Harrison, ISBN-13: 978-1607418979 (2013)



Implantable Sensor Systems for Medical Applications
Edited by Andreas Inmann , Edited by Diana Hodgins, ISBN-13: 978-1845699871(2013)
Biosensors Nanotechnology
Edited by Ashutosh Tiwari , Edited by Anthony P. F. Turner, ISBN: 978-1-118-77351-2(2014)

-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
Analytical Chemistry
Sensors and Actuators
Biosensors and Bioelectronics
Lab-on-a-chip
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 212
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΑΚΤΘΙΣΜΟΥ ΣΤΕΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΕΦΑΜΟΓΕΣ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ
ΜΟΝΑΔΕ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
4
5
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
0
0
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
 Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των Αναλυτικϊν Τεχνικϊν Χαρακτθριςμοφ Στερεϊν
και ειδικότερα των Αναλυτικϊν Τεχνικϊν που αποκαλοφνται και ωσ μθ καταςτροωικζσ
Τεχνικζσ Ανάλυςθσ ςτερεϊν τα οποία εμωανίηουν καταλυτικι δραςτικότθτα, όπωσ
π.χ. είναι τα ηεολικικά υλικά.

Γνώςεισ







Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με
τισ Αναλυτικζσ Τεχνικζσ Χαρακτθριςμοφ Στερεϊν.
Γνϊςθ και κατανόθςθ: α) των ωυςικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςτερεϊν (υωι, μζγεκοσ
τεμαχιδίων και μικροτεμαχιδίων, μθχανικι αντοχισ τεμαχιδίων. μακροκατανομι των
ςυςτατικϊν ςτα τεμαχίδια, γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των ςτθριγμζνων ωάςεων ςτα
ςτερεά), β) των ςυνολικϊν χθμικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςτερεϊν (μζκοδοι
ςτοιχειακι ανάλυςθ, ωφςθ των χθμικϊν ενϊςεων που ςυνιςτοφν τθν κφρια μάηα των
ςτερεϊν, κερμικι ανάλυςθ), γ) των χθμικϊν χαρακτθριςτικϊν των επιωανειϊν των
ςτερεϊν (επιωανειακι ανάλυςθ, οξφτθτα και βαςικότθτα των επιωανειϊν).
Γνϊςθ και κατανόθςθ τθσ δομισ και ςφςταςθσ, των ωυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων, των
τεχνικϊν χαρακτθριςμοφ και των εωαρμογϊν μιασ ςθμαντικισ κατθγορίασ ςτερεϊν
που είναι τα ηεολικικά υλικά.
Συνδυαςτικι χριςθ των γνϊςεων τουσ για τθν μελζτθ χαρακτθριςμοφ ενόσ ςτερεοφ
δείγματοσ.

Δεξιότθτεσ
 Δεξιότθτεσ ςτθν εκτίμθςθ τθσ επιλογισ και εωαρμογισ των κατάλλθλων Αναλυτικϊν
Τεχνικϊν για Χαρακτθριςμό Στερεϊν.
 Συνδυαςμοφ μεκόδων και γνϊςεων για τθν μελζτθ προβλθμάτων που αωοροφν το
χαρακτθριςμό ςτερεϊν με Αναλυτικζσ Τεχνικζσ.
 Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.
Ικανότθτεσ
 Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν επιλογι και εωαρμογι των κατάλλθλων
Αναλυτικϊν Τεχνικϊν για Χαρακτθριςμό Στερεϊν.
 Ικανότθτα να ερμθνεφει πειραματικά δεδομζνα που ςχετίηονται με τισ Αναλυτικζσ Τεχνικζσ
Χαρακτθριςμοφ Στερεϊν.
 Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα Αναλυτικϊν
Τεχνικϊν Χαρακτθριςμοφ Στερεϊν.
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Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.
Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
 Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν
και ςε ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.
 Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από
τθ διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν
παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
 Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε
να είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
 Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω
ςτόχων.
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ (ζννοιεσ και όροι που περιγράωουν τα ςτερεά με καταλυτικι δραςτικότθτα και
το καταλυτικό ωαινόμενο). Χαρακτθριςμόσ ςτερεϊν: α) προςδιοριςμόσ των ωυςικϊν
χαρακτθριςτικϊν ςτερεϊν (προςδιοριςμόσ τθσ υωισ των ςτερεϊν, προςδιοριςμόσ του μεγζκουσ των
τεμαχιδίων και μικροτεμαχιδίων των ςτερεϊν, καταλυτϊν και ωορζων. Ρροςδιοριςμόσ τθσ
μθχανικισ αντοχισ των τεμαχιδίων. Ρροςδιοριςμόσ τθσ μακροκατανομισ των ςυςτατικϊν ςτα
τεμαχίδια. Ρροςδιοριςμόσ των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςτθριγμζνων ωάςεων ςτα
ςτερεά), β) προςδιοριςμόσ των ςυνολικϊν χθμικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςτερεϊν (μζκοδοι
ςτοιχειακισ ανάλυςθσ των ςτερεϊν, μζκοδοι προςδιοριςμοφ τθσ ωφςθσ των χθμικϊν ενϊςεων που
ςυνιςτοφν τθν κφρια μάηα των ςτερεϊν, μζκοδοι κερμικισ ανάλυςθσ), γ) προςδιοριςμόσ χθμικϊν
χαρακτθριςτικϊν των επιωανειϊν των ςτερεϊν (επιωανειακι ανάλυςθ ςτερεϊν, μζκοδοι
προςδιοριςμοφ τθσ οξφτθτασ και τθσ βαςικότθτασ των επιωανειϊν). Ηεολικικά υλικά και εφαρμογζσ
τουσ ςτθν κατάλυςθ (ηεόλικοι–ιςτορικι αναςκόπθςθ, δομι και ςφςταςθ ηεόλικων, ωυςικοχθμικζσ
ιδιότθτεσ και εωαρμογζσ ηεόλικων, παραςκευι ηεόλικων, οξφτθτα ηεόλικων, μζκοδοι χθμικισ
ανάλυςθσ και τεχνικζσ χαρακτθριςμοφ ηεόλικων).
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.



Από κακζδρασ



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.



Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point.
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
50
25
50

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ (80%) που
περιλαμβάνει:
oανάπτυξθ κεμάτων
oερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
oαπαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
oεπίλυςθ προβλθμάτων.
II. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ (ςυμπεραςματικι
αξιολόγθςθ) (20%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΜΟΤ ΣΕΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

Α. ΒΛΕΙΔΘ

-Συναφή βιβλία:
1. Α. . Λυκουργιϊτθσ, Ειςαγωγι ςτθν κατάλυςθ επαφισ, επιλογι, ςφνκεςθ και
χαρακτθριςμόσ τθσ υφισ των ςτερεϊν καταλυτϊν, Σόμοσ 1, , εκδόςεισ Α. ταμοφλθσ, 1987.
th
2. D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A.Nieman, Principles of Instrumental Analysis, 5 ed, Saunders
College Publishing, 1998.
3. D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A.Niema,(Μεταφραςτικι ομάδα: Μ.Ι. Καραγιάννθσ, Κ.Θ>
θ
Ευςτακίου, Ν. Χανιωτάκθσ) Αρχζσ Ενόργανθσ Ανάλυςθσ, 5 Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Κωςταράκθσ,
2002.
4. Jens Weitkamp, Lothar Puppe, Catalysis and Zeolites: Fundamentals and Applications,
Springer, 1999.
st
5. L. Smart, E. Moore, Solid State Chemistry-An Introduction, 1 ed, Chapman and Hall, 1992.
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
1. Analytical Chemistry (ACS Publications)
2. Studies in Surface Science and Catalysis (Elsevier)
3. Industrial & Engineering Chemistry Research (ACS)
4. Microporous and Mesoporous Materials (Elsevier)
5. Journal of catalysis (Elsevier)
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(6) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 804
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΚΑΣΑΛΤΗ ΑΠΟ ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΤΜΠΛΟΚΑ-ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Σφμωωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ
δεν ηθτοφνται προαπαιτοφμενα μακιματα. Ουςιαςτικι όμωσ
παρακολοφκθςθ και κατανόθςθ δεν είναι δυνατι χωρίσ τισ
γνϊςεισ των μακθμάτων Ανόργανθσ Χθμείασ Ι,ΙΙ και ΙΙΙ.
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΝΑΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
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(7) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των Μθχανιςμϊν Ανόργανων Αντιδράςεων και πωσ
ςυςχετίηονται με βαςικζσ ανόργανεσ αντιδράςεισ.



Να αντιλαμβάνονται ςθμαντικζσ Καταλυτικζσ Αντιδράςεισ και πωσ αυτζσ ςυςχετίηονται με
ςτοιχειομετρικζσ ανόργανεσ αντιδράςεισ κατανοϊντασ κακοριςτικά ενδιάμεςα ςτάδια του
μθχανιςμοφ τουσ.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τουσ
μθχανιςμοφσ ανόργανων αντιδράςεων.



Γνϊςθ και κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν, ςτοιχειωδϊν αντιδράςεων και μθχανιςμϊν
που ςχετίηονται με καταλυτικζσ αντιδράςεισ βιομθχανικοφ ενδιαωζροντοσ.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με μθχανιςμοφσ ανόργανων
αντιδράςεων και πρόβλεψθ δομισ των προϊόντων ςε βιομθχανικοφ ενδιαωζροντοσ
καταλυτικζσ διεργαςίεσ.



Δεξιότθτεσ ςτθ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με ενδιάμεςεσ αντιδράςεισ, δομζσ,
οξειδωτικζσ καταςτάςεισ καταλυτικϊν αντιδράςεων.



Δεξιότθτεσ ςτθν ερμθνεία ι/και πρόταςθ κατάλλθλου καταλυτικοφ κφκλου μζςω ανάλυςθσ
δεδομζνων.



Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα καταλυτικϊν
μθχανιςμϊν.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.



Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων καταλυτικϊν μθχανιςμϊν.



Ικανότθτα να ςυνδυάηει βιβλιογραωικά/πειραματικά δεδομζνα και να προτείνει λογικοωανι
μθχανιςμό καταλυτικϊν αντιδράςεων.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει ςχετικι μεκοδολογία για τθν επίλυςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου μθχανιςτικοφ προβλιματοσ που εμπλζκεται μεταλλικό κζντρο.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
πολυπολιτιςμικότθτα
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
Αυτόνομθ εργαςία
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Ομαδικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
επαγωγικισ ςκζψθσ
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
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(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ταξινόμθςθ των αντιδράςεων των μεταλλικϊν ςυμπλόκων. Ειςαγωγι. Απεικόνιςθ καταλυτικοφ
κφκλου. Ταξινόμθςθ των ομογενϊν καταλυτικϊν αντιδράςεων. Καταλυτικζσ αντιδράςεισ μεταωοράσ
θλεκτρονίων. Καταλυτικι διάςπαςθ Θ2Ο2 (Fenton, τφπου-καταλάςθσ). Οξείδωςθ οργανικϊν
ενϊςεων με Θ2Ο2 παρουςία μεταλλικϊν ιόντων. Καταλυτικζσ αντιδράςεισ τφπου οξζοσ βάςεωσ.
Απαμίνωςθ αμινοξζων. Υδρόλυςθ εςτζρων. Υδρόλυςθ ωωςωορικϊν εςτζρων. Αλκαλικι
ωωςωατάςθ. Αποκαρβοξυλίωςθ οξζων. Αντιδράςεισ με μαλακοφσ καταλφτεσ. Αντιδράςεισ CO και Θ2.
Φωταζριο. Υδραζριο. Αναγωγικι καρβονυλίωςθ. Αναγωγι CO από Θ2. Υδροωορμυλίωςθ ολεωινϊν.
Αντιδράςεισ καρβονυλίωςθσ. Σφνκεςθ CH3COOH από MeOH. Σφνκεςθ αδιπικοφ. Υδρογόνωςθ
ολεωινϊν. π-Δεςμόσ επαναωοράσ. Ρολυμεριςμόσ αικυλενίου, προπυλενίου. Ολιγομεριςμόσ.
Ιςομερείωςθ ολεωινϊν. Μετάκεςθ ολεωινϊν. Οξείδωςθ ολεωινϊν από Pd. Οξειδωτικζσ
καρβονυλιϊςεισ. Μεταωορά οξυγόνου από peroxo- και oxo-species. Κυτόχρωμα 450. MMO.
Αιμοκυανίνθ. Τυροςινάςθ. Μεταλλικζσ πλειάδεσ ςτθν κατάλυςθ. Δζςμευςθ μοριακοφ αηϊτου.
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(9) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από κακζδρασ

-

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.

-

Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .

-

Διδαςκαλία με τθ μζκοδο των projects.

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
28
52
45

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται α) με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) (50%) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
και β) παρουςίαςθ ατομικισ εργαςίασ (αξιολόγθςθ) (50%).

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(10) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
th

Shriver & Atkins, Inorganic Chemistry, 4 Edition

th

Cotton & Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry, 5 Edition

Shriver &
Atkins,
Inorganic
Chemistry,
th
4 Edition
Cotton &
Wilkinson,
Advanced
Inorganic
Chemistry,
th
5 Edition

Shriver &
Atkins,
Inorganic
Chemistry,
th
4 Edition
Cotton &
Wilkinson,
Advanced
Inorganic
Chemistry,
th
5 Edition

nd

Inorganic and Organometallic Reaction Mechanisms 2 Edition,
J. Atwood, 1996
- "Homogeneous Catalysis – Understanding the Art," 2004 Ed.,
Piet W.N.M. van Leeuwen, Kluwer Academic Publishers, 2004,
ISBN 1402019998.- "Ligand Substitution Processes," C.H.
Langford and H.B. Gray, W.A. Benjamin, Inc., 1966 (Online book
access at
http://caltechbook.library.caltech.edu/100/1/Langford_Lsp.pdf)
"Catalysis Without Precious Metals," Ed. R. Morris Bullock,
Wiley-VCH, 2010 ISBN 9783527323548.- "Principles and
Applications of Organotransition Metal Chemistry," Collman,
Hegedus, Norton, Finke, University Science Press, 1987 ISBN
9780935702514.
"Mechanisms of Inorganic Reactions," Dimitris Katakis and
Gilbert Gordon, Wiley-Interscience Publication, 1987 ISBN
0471842583.

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
ACS: JACS Inorganic Chemistry, Organometallics, ACS Catalysis
RSC: Dalton Transactions
Elsevier: Journal of Organometallic Chemistry, Chemistry Journal of Μolecular Catalysis, Applied
Catalysis, Catalysis Communications, Journal of Catalysis.
Wiley: European Journal of Inorganic Chemistry
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 805
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

Βιοανόργανεσ Εωαρμογζσ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Δεν υπάρχουν
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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




τόχοσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και εμπζδωςθ βαςικϊν αρχϊν τθσ ανόργανθσ
βιολογικισ Χθμείασ-Βιοανόργανθσ Χθμείασ οι οποίεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:

1. Να αναγνωρίηουν τισ εωαρμογζσ των μεταλλοβιομορίων ςτθν ανάπτυξθ
2. Να μποροφν να αξιολογιςουν τισ εωαρμογζσ των μεταλλοβιομορίων ωσ μεταλλοκεραπευτικϊν.
3. Να γνωρίηουν τισ εωαρμογζσ των μεταλλοβιομορίων ωσ ωωτοενεργϊν ωαρμάκων
4. Να γνωρίηουν τισ εωαρμογζσ των μεταλλοβιομορίων ωσ διαγνωςτικϊν.
5. Να γνωρίηουν τισ εωαρμογζσ των μεταλλοβιομορίων ςτθν τοξικολογία.
6. Να γνωρίηουν τισ εωαρμογζσ των μεταλλοβιομορίων ωσ βιομθμθτικϊν καταλυτϊν και υλικϊν

Γνώςεισ
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τθν Ανόργανθ
Βιολογικι Χθμεία-Βιοανόργανθ, τον ρόλο των μεταλλικϊν ιόντων ςε Βιολογικά ςυςτιματα.
Δεξιότθτεσ
Δεξιότθτεσ ςτθν πρόβλεψθ και τθν αξιολόγθςθ του ρόλου μεταλλικϊν ιόντων ςε βιολογικά
ςυςτιματα τόςο ωσ εξωτερικόσ όςο και ωσ εςωτερικόσ παράγοντασ.
Ικανότθτεσ
Ικανότθτα εωαρμογισ των παρεχόμενων γνϊςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που αωοροφν
τθν Ανόργανθ Βιολογικι Χθμεία και Βιοανόργανθ Χθμεία.
Ικανότθτα να εκτιμά ςωςτά-επιλζγει τα παρεχόμενα δεδομζνα για τθν επίλυςθ ςφνκετων
προβλθμάτων.
Ικανότθτα τόςο ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ όςο και ςτθν αλλθλεπίδραςι του με άλλουσ
ωοιτθτζσ ςε κζματα του μακιματοσ

Γενικζσ Ικανότθτεσ
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
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απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν και λιψθ αποωάςεων.
Μετατροπι τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
Αυτόνομθ αλλά και ομαδικι εργαςία.
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ περαιτζρω
εκπαίδευςθ του, ςε μεταπτυχιακό επίπεδο (κεωρθτικό και εργαςτθριακό) .

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ανόργανα ωάρμακα : Pt, Pd
Ανόργανα ωάρμακα : Au
Ανόργανα ωάρμακα : Sn
Φωτοενεργά ωάρμακα, Ru, Ir
Διαγνωςτικά ανόργανα ωάρμακα
Ανόργανθ Τοξικολογία
Βιομιμθτικοί καταλφτεσ

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,

Από ζδρασ

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
Ανάρτθςθ ςθμπλθρωματικϊν ςθμειϊςεων-αςκιςεων κλπ
ςτισ ιςτοςελίδεσ των διδαςκόντων

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
73

Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
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μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)
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Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται είτε με παρουςίαςθ ςε
επιτροπι διδαςκόντων και δθμόςιο ακροατιριο ατομικϊν
εργαςιϊν είτε με τθν τελικι γραπτι εξζταςθ. Θ τελευταία
περιλαμβάνει
Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ,
κρίςθσ, ανάπτυξθσ κακϊσ και επίλυςθσ προβλθμάτων

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
1. Βιοανόργανθ χθμεία, Δθμιτριοσ Κεςίςογλου, Γεϊργιοσ Ψωμάσ Ηιτθ, 2011
296 ςελ. ISBN 978-960-456-264-0.
2. BIOINORGANIC CHEMISTRY,
IVANO BERTINI
University of Florence
HARRY B. GRAY
California Institute of Technology
STEPHEN J. LIPPARD
Massachusetts Institute of Technology
JOAN SELVERSTONE VALENTINE
University of California, Los Angeles
University Science Books, Mill Valley, California (1994) ISBN 0-935702-57-1
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Journal of Biological Inorganic Chemistry
Journal of Inorganic Biochemistry
Bioinorganic Chemistry & Applications
Inorganic Chemistry
Dalton Transactions
Inorganica Chimica Acta
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 806
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΘΕΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΕΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ περιοχισ/Ειδικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Γνώςεισ
- Κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν και όρων τθσ αντίςτροωθσ ανάλυςθσ ςφνκεςθσ, των
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κανόνων και τθσ μεκοδολογίασ αποςφνδεςθσ οργανικϊν ενϊςεων.
- Κατανόθςθ των βαςικότερων μθχανιςμϊν οργανικϊν αντιδράςεων και αποςυνδετικι
προςζγγιςθ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν οργανικϊν ενϊςεων ςε ςχζςθ με τισ λειτουργικζσ
ομάδεσ και τθν εν γζνει δομι των οργανικϊν ενϊςεων.
Δεξιότθτεσ
-Διεφρυνςθ του επιςτθμονικοφ ορίηοντα, καλφτερθσ κατανόθςθσ τθσ φλθσ και εμβάκυνςθσ
ςτθν οργανικι ςφνκεςθ.
-Σχεδιαςμόσ απλϊν ι και πολφπλοκων οργανικϊν ςυνκζςεων πολλϊν ςταδίων, μζςω τθσ
αντίςτροωθσ ανάλυςθσ ςφνκεςθσ.
Ικανότθτεσ
-Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ ςυνκετικϊν προβλθμάτων
οργανικισ χθμείασ.
-Ικανότθτα να προςεγγίηει πολφπλοκεσ οργανικζσ ενϊςεισ, με ωαρμακευτικι ι και βιολογικι
δράςθ, να ςχεδιάηει και να προτείνει τθν πλζον ενδεδειγμζνθ ςυνκετικι πορεία μιασ
ςφνκεςθσ.
-Ικανότθτα διερεφνθςθσ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ και άντλθςθσ πλθροωοριϊν με ςκοπό
τθν επίλυςθ πολφπλοκων ςυνκετικϊν προβλθμάτων.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
Θεωρθτικι κατάρτιςθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων για τθν προςζγγιςθ διεπιςτθμονικϊν
κεμάτων-προβλθμάτων.
-

Ικανότθτα αναηιτθςθσ επιςτθμονικϊν πλθροωοριϊν από τθ διεκνι βιβλιογραωία,
κατανόθςθσ και παρουςίαςθσ.

-

Ομαδικι εργαςία και εργαςία ςε διεκνζσ διεπιςτθμονικό περιβάλλον.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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1. Ειςαγωγι ςτθν ορολογία

Συνκόνια δζκτεσ και ςυνκόνια δότεσ, ςυνκετικά ιςοδφναμα, ςτρατθγικοί δεςμοί, ρετρόνια, θ ζννοια
του ςυνκετικοφ δζνδρου ςτθν αντίςτροωθ ανάλυςθ ςφνκεςθσ-παραδείγματα, κ.ά.
2. Μθχανιςμοί οργανικών αντιδράςεων-υνκζςεισ
Αναςκόπθςθ βαςικϊν μθχανιςμϊν οργανικϊν αντιδράςεων, θλεκτρονιόωιλα αντιδραςτιρια,
πυρθνόωιλα αντιδραςτιρια, ςχθματιςμόσ δεςμοφ άνκρακα-άνκρακα, χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ.
Οργανομεταλλικζσ

ενϊςεισ-αντιδράςεισ

και

εωαρμογζσ.

Ρροςταςία

και

αποπροςταςία

χαρακτθριςτικϊν (λειτουργικϊν) ομάδων. Συνκζςεισ μζςω αντιςτροωισ πόλωςθσ-επαγωγικισ
αντιςτροωισ (Umpolung) χαρακτθριςτικϊν ομάδων. Γραμμικζσ και ςυγκλίνουςεσ ςυνκζςεισ.
3. Μεκοδολογία απλοποίθςθσ μοριακισ δομισ
Στρατθγικι προςζγγιςθσ μιασ αντίςτροωθσ ανάλυςθσ ςφνκεςθσ-ρετροςυνκετικισ ανάλυςθσκανόνεσ. Ειςαγωγι, μετατροπι και απομάκρυνςθ χαρακτθριςτικϊν (λειτουργικϊν) ομάδων.
ετροςυνκετικι ανάλυςθ: Οριςμόσ και προςζγγιςθ λειτουργικϊν ομάδων κατά Evans.
4. Αποςυνδετικι προςζγγιςθ μονο-λειτουργικών οργανικών ενώςεων
Αποςφνδεςθ ολεωινϊν, αλκοολϊν, αμινϊν, αρωματικϊν αλδεχδϊν-κετονϊν, οξζων, κ.ά.
Ραραδείγματα.
5. Αποςυνδετικι προςζγγιςθ δι- και πολυ-λειτουργικών οργανικών ενώςεων
Αποςφνδεςθ β-υδροξυκαρβονυλο ενϊςεων, α,β-ακόρεςτων καρβονυλο ενϊςεων, 1,3-, 1,4-, 1,5καρβονυλο ενϊςεων, κ.ά. Μθ λογικζσ αποςυνδζςεισ.
6. Αποςφνδεςθ κυκλικών ςυςτθμάτων
Αντιδράςεισ δθμιουργίασ και ςτρατθγικι αποςφνδεςθσ κυκλικϊν ςυςτθμάτων (ενδομοριακά και
διαμοριακά). Ρερικυκλικζσ αντιδράςεισ.
7. Επιλεγμζνα παραδείγματα αναςκόπθςθσ

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

Από κακζδρασ
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι
διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ
Πεδίου,
Μελζτθ
&
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, 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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
Μελζτθ βιβλιογραωίασ

φνολο Μακιματοσ
(20 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

Φόρτο
σ
Εργαςί
ασ
Εξαμήνου
50
50
25
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Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι
τελικι εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά.

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, Ζκκεςθ
/ Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, Δθμόςια
Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι Ερμθνεία, Άλλθ
/ Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
1. Σθμειϊςεισ αντίςτροωθσ ανάλυςθσ ςφνκεςθσ, ςθμειϊςεισ διδάςκοντα, Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων.
2. Designing Organic Syntheses, Stuart Warren.
3. Συνκετικι Οργανικι Χθμεία, Δ. Α. Ραπαϊωάννου, Εκδόςεισ Ραπαηιςθ.
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΧΘΜΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΧΗΕ 808

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

Σφγχρονεσ ωαςματοςκοπικζσ μζκοδοι για τθν
ταυτοποίθςθ οργανικϊν μορίων

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
(ECTSCREDITS)

3
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

Σφμωωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του
Τμιματοσ Χθμείασ δεν υωίςταται
προαπαιτοφμενα, όμωσ δεν είναι δυνατι θ
ουςιαςτικι παρακολοφκθςθ χωρίσ τισ
απαιτοφμενεσ γνϊςεισ των μακθμάτων Οργανικισ
Χθμείασ Ι και ΙΙ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Πλθ θ διδακτζα φλθ ςε power point είναι ςτθν
αγγλικι.
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΝΑΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του
Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ωαςματοςκοπίασ οργανικϊν ενϊςεων και
ειδικότερα τθσ ωαςματοςκοπίασ υπζρυκρου-ορατοφ, τθσ δονθτικισ
ωαςματοςκοπίασ, πυρθνικοφ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ και ωαςματομετρίασ
μαηϊν και πωσ ςυςχετίηονται για τθν ταυτοποίθςθ και επίλυςθ δομϊν
αγνϊςτων οργανικϊν ενϊςεων.



Να ερμθνεφουν ωάςματα υπεριϊδουσ-ορατοφ, υπερφκρου, πυρθνικοφ
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μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ και μαηϊν, να αναγνωρίηουν χαρακτθριςτικζσ
κορυωζσ ωαςμάτων, να κάνουν αποτίμθςθ και να μποροφν να ςυςχετίςουν
ωαςματικά δεδομζνα με τθν ταυτοποίθςθ και επίλυςθ δομϊν οργανικϊν
ενϊςεων.


Να επιλζγουν και να εωαρμόηουν τθν κατάλλθλθ ωαςματοςκοπικι τεχνικι ι
ςυνδυαςμό ωαςματοςκοπικϊν τεχνικϊν ςε παρουςιαηόμενα ερευνθτικά
προβλιματα.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που
ςχετίηονται με τθν ωαςματοςκοπία οργανικϊν ενϊςεων.



Γνϊςθ και κατανόθςθ εωαρμογϊν των ωαςματοςκοπικϊν μεκόδων UV/Vis, IR,
NMR και MS ςτθν ταυτοποίθςθ και επίλυςθ δομϊν οργανικϊν ενϊςεων.



Γνϊςθ ςτθ ςυνδυαςτικι χριςθ των τεχνικϊν UV/Vis, IR, NMR και MS ςτθν
ταυτοποίθςθ και επίλυςθ δομϊν οργανικϊν ενϊςεων.



Γνϊςθ ςτθ χριςθ ωαςματοςκοπικϊν δεδομζνων τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ και αποτίμθςθ ωαςμάτων UV/Vis, IR, NMR και MS.



Χριςθ τθσ κατάλλθλθσ ωαςματοςκοπικισ μεκόδου ι ςυνδυαςμοφ μεκόδων
για τθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων Οργανικισ Χθμείασ.



Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ
διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που
άπτονται κεμάτων ωαςματοςκοπίασ οργανικϊν ενϊςεων.



Ικανότθτα να ερμθνεφει τα ωαςματικά δεδομζνα από μια ι περιςςότερεσ
τεχνικζσ και να προςδιορίηει τθ δομι οργανικϊν ενϊςεων.



Ικανότθτα να αναλφει τα ωαςματοςκοπικά δεδομζνα και να υπολογίηει από
αυτά δομικζσ και διαμορωωτικζσ ιδιότθτεσ των μορίων.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα
ωαςματοςκοπίασ οργανικϊν ενϊςεων.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ
ωαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ και ςχετικι μεκοδολογία για τθν επίλυςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
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Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και
ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των
ςπουδϊν και ςε ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του
Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν
από τθ διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου
ϊςτε να είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν
ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω
ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Φαςματοςκοπία UV- VIS
Ειςαγωγι ςτισ ωαςματοςκοπικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ οργανικϊν ενϊςεων.
Θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία
Ακτινοβολία UV και θλεκτρονικζσ διεγζρςεισ
Θλεκτρονικζσ μεταβάςεισ και κανόνεσ επιλογισ
Φάςματα και οργανολογία – Nόμοσ Beer-Lambert
Χρωμοωόρεσ ομάδεσ
Φαςματοςκοπία ορατοφ
Αςκιςεισ – Ερμθνεία ωαςμάτων UV-VIS
 Φαςματοςκοπία IR
Βαςικζσ ζννοιεσ ωαςματοςκοπίασ υπζρυκρου
Μάηεσ, άτομα και ελατιρια
Συχνότθτεσ δονιςεων τάςθσ υπζρυκρου διατομικοφ μορίου
Εντάςεισ απορρόωθςθσ
Συμμετρικι δόνθςθ τάςθσ, αντί-ςυμμετρικι δόνθςθ τάςθσ, δόνθςθ κάμψθσ
Απλόσ αρμονικόσ ταλαντωτισ
Μθ αρμονικόσ ταλαντωτισ
Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τισ ςυχνότθτεσ τάςθσ του υπζρυκρου
372

Αςκιςεισ - Ερμθνεία ωαςμάτων υπζρυκρου ςε αντιπροςωπευτικό αρικμό
οργανικϊν ενϊςεων
 Φαςματοςκοπία NMR
Ειςαγωγι ςτθ ωαςματοςκοπία NMR – Το ωαινόμενο NMR
Χθμικι μετατόπιςθ
Χαρακτθριςτικζσ τιμζσ χθμικϊν μετατοπίςεων NMR 1H
Ολοκλιρωςθ ςθμάτων NMR 1H
Στακερζσ ςφηευξθσ

spin-spin – Ανάλυςθ διαμορωϊςεων οργανικϊν

ενϊςεων
Οργανολογία - Φαςματογράωοσ NMR
Φαςματοςκοπία NMR 13C
Φαςματοςκοπία NMR μεταςχθματιςμοφ Fourier
Ρορείεσ αποδιζγερςθσ
Χρονικι κλίμακα NMR – Μελζτθ ωαινομζνων χθμικισ ανταλλαγισ
Αρχζσ ωαςματοςκοπίασ NMR δφο διαςτάςεων
Αςκιςεισ – ερμθνεία ωαςμάτων NMR ςε αντιπροςωπευτικό αρικμό
οργανικϊν ενϊςεων
 Φαςματομετρία μαηών MS
Αρχζσ τθσ ωαςματομετρίασ MS
Ενζργειεσ ιονιςμοφ των θλεκτρονίων ςκζνουσ
Βαςικά οργανολογικά ςτοιχεία ωαςματομζτρου μαηϊν
Κορυωζσ των μοριακϊν ιόντων
Το ωάςμα μάηασ
Ιςότοπα
Μζκοδοι παραγωγισ ιόντων
Κορυωζσ M+2 και M+1
Φαςματομετρία μάηασ υψθλισ ανάλυςθσ
Θραφςματα ςχάςθσ
Αςκιςεισ – ερμθνεία ωαςμάτων MS ςε αντιπροςωπευτικό αρικμό
οργανικϊν ενϊςεων
 Συνδυαςτικζσ αςκιςεισ
Αςκιςεισ ςυνδυαςτικισ χριςθσ των ωαςματοςκοπικϊν μεκόδων UV/Vis, IR,
373

NMR και MS
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Από κακζδρασ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

 Ρρακτικι εωαρμογι και επίδειξθ ςτο Κζντρο
NMR του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

 Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με
χριςθ power point .
 Διδαςκαλία με τθ μζκοδο project.

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

50
50
25

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι
τελικι εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει:
III. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ (60%)
που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
IV. Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ
(ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ) (40%)

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. http://www.rsc.org/learnchemistry/collections/spectroscopy/introduction#IRSpectroscopy
2. http://chemwiki.ucdavis.edu/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_With_a_Biological
_Emphasis/Chapter_04%3A_Structure_Determination_I/Section_4.3%3A_Ultraviolet_an
d_visible_spectroscopy
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3. http://www.slideshare.net/RabbyIstik/uv-spectroscopy-collected?related=2
4. http://chemwiki.ucdavis.edu/Organic_Chemistry/Spectroscopy/Infrared_Spectroscopy
5. https://www.utdallas.edu/~scortes/ochem/OChem_Lab1/recit_notes/ir_presentation.p
df
6. https://drive.google.com/folderview?id=0B3uVX4mPJSC1WFVuWkloUUVyMU0&usp/pre
view&tid=0B3uVX4mPJSC1Y3hOLWh0VUNBbzA#list
7. http://chemwiki.ucdavis.edu/Organic_Chemistry/Spectroscopy/Nuclear_Magnetic_Reso
nance_Spectroscopy
8. http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/carey/student/olc/ch13nmr.html
9. http://www.chem.ucalgary.ca/courses/350/Carey5th/Ch13/ch13-nmr-1.html
10. https://www.youtube.com/watch?v=NuIH9-6Fm6U
11. http://chemwiki.ucdavis.edu/Organic_Chemistry/Spectroscopy/Mass_Spectrometry
12. https://www.youtube.com/watch?v=tOGM2gOHKPc
13. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/maspec.html#c1
-Συναφή βιβλία:
1) Introduction to Spectroscopy, D.L Pavia, G.M. Lampman, G.S. Kriz, J.A. Vyvyan, Brooks/Cole
(2008)
2) Spectroscopic Identification of Organic Compounds, 7th Edition, R.M. Silverstein, F.X. Webster,
D. Kiemle, Wiley (2005)
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
1) Journal of Chemical Education
2) Concepts in Magnetic Resonance
3) Magnetic Resonance in Chemistry
4) Journal of Molecular Structure
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(6) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΧΗΜΕΙΑ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 808
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΦΩΣΟΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΡΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Διαλζξεισ

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Γενικοφ Υποβάκρου /Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων και
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
Σφμωωνα με το ιςχφον Ρρόγραμμα Σπουδϊν δεν
υπάρχουν προαπαιτοφμενα, για τθν ουςιαςτικι όμωσ
παρακολοφκθςθ ενδείκνυνται οι γνϊςεισ των
μακθμάτων Οργανικισ Χθμείασ Ι, ΙΙ και Φυςικοχθμείασ
ΙΙ.
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
Πλθ θ διδακτζα φλθ ςε power point
ΝΑΙ
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(7) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ
Ρλαιςίου Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:













Να κατανοοφν τισ αρχζσ τθσ κβάντωςθσ και του διττοφ χαρακτιρα του φωτόσ
(ςωματιδιακό –κυματικό) και τθν αλλθεπίδραςι του με τθν φλθ.
Να αντιλαμβάνονται τθν ςχζςθ του μικουσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ που
απορροφάται με τθν ενζργεια που προςλαμβάνεται.
Να κατανοοφν πωσ από τθν αλλθλεπίδραςθ φωτόσ-μορίων πραγματοποιείται
θ απορρόφθςθ, θ εκπομπι και ςυχνά θ φωτοχθμικι διάςπαςθ αυτϊν.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για αυτό είναι θ κατανόθςθ των ατομικϊν και
μοριακϊν τροχιακϊν ατόμων και μορίων.
Να κατανοοφν το ςχθματιςμό των διαφόρων διεγερμζνων καταςτάςεων που
ςχθματίηονται, τον χρόνο ηωισ τουσ, τθν ποικιλία των διαφόρων οδϊν
αποδιζγερςθσ τουσ και τθν ζννοια τθσ φωτονιακισ απόδοςθσ.
Να εξοικειωκοφν και να προςπακιςουν να ερμθνεφςουν μια ςειρά βαςικϊν
φωτοχθμικϊν αντιδράςεων που ςυμβαίνουν.
Να ςυνδζςουν όλο το κεωρθτικό πλαίςιο με μια ποικιλία βιολογικϊν
φωτοχθμικϊν διαδικαςιϊν (φωτοςφνκεςθ, φωτομιμθτικά ςυςτιματα, όραςθ,
φωτοδυναμικι κεραπεία, αντιθλιακι προςταςία κλπ) και τεχνολογικϊν
εφαρμογϊν (φωτοβολταϊκά, φωτοαπεικόνθςθ, φωτοκατεργαςία αποβλιτων
και τοξικϊν ρυπαντϊν, πράςινθ Φωτοχθμεία κλπ).
να κατανοιςουν τθν ζννοια του πολυμεροφσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ
(διαςπορά μοριακϊν βαρϊν και προςδιοριςμόσ τουσ).
Σισ μεκόδουσ παραςκευισ και του χαρακτθριςμοφ των.
Να κατανοιςουν τθν ζννοια του φωτοπολυμεριςμοφ και των τισ ιδιότθτεσ των
χρθςιμοποιοφμενων φωτοεκκινθτϊν για τθν επίτευξι του.
Να μποροφν να αντιλθφοφν τισ εφαρμογζσ των πολυμερϊν ςτισ νζεσ
τεχνολογίεσ (φωτοπολυμερι, πλαςτικζσ οκόνεσ, φωτοβολταϊκά νζασ γενεάσ,
χάραξθ ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων κλπ)

Γνϊςεισ




Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που
ςχετίηονται με τθν φωτοχθμεία και ειδικότερα με τθν φωτοχθμεία οργανικϊν
ενϊςεων.
Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που
ςχετίηονται με τον πολυμεριςμό.
Γνϊςθ και κατανόθςθ εφαρμογϊν των φαςματοςκοπικϊν μεκόδων UV/Vis,
φκοριςμοφ, Παλμικισ φωτόλυςθσ λζιηερ.

Δεξιότθτεσ
 Δεξιότθτεσ ςτθν αποτίμθςθ φαςμάτων UV/Vis, φκοριςμοφ, παλμικισ φωτόλυςθσ,
χρωματογραφίασ πθκτισ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
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πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και
ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:









Διεφρυνςθ τθσ αντίλθψθσ περί χθμικϊν αντιδράςεων από τθ κερμικι
χθμεία ςτθ φωτοχθμικι τθσ εκδοχι, δθλαδι τθ χθμεία με τθ χριςθ φωτόσ
(Φωτοχθμεία). υνειδθτοποίθςθ των διαφορϊν και ομοιοτιτων.
υςχζτιςθ τθσ παραπάνω αντίλθψθσ με πλικοσ φυςικϊν, τεχνολογικϊν και
βιολογικϊν διεργαςιϊν.
υνειδθτοποίθςθ του πλικουσ των εφαρμογϊν και των νζων τεχνολογιϊν
που απορρζουν από τθ χριςθ φωτόσ.
Ικανότθτα γόνιμθσ ςυςχζτιςθσ γνϊςεων που αποκτικθκαν με γνϊςεισ
ςυναφϊν μακθμάτων του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Χθμείασ.
Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν από τθ διεκνι βιβλιογραφία.
φνταξθ και παρουςίαςθ μιάσ μικρισ μελζτθσ που προάγει τθν δθμιουργικι
και επαγωγικι ςκζψθ, τθν αυτόνομθ εργαςία και τθν απαίτθςθ για λιψθ
αποφάςεων
Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ
υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω
ςτόχων.
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(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οργανικι Φωτοχθμεία. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ Φωτοχθμείασ και ςφγκριςθ με τθ Θερμικι
Χθμεία. Θλεκτρονικι δομι οργανικϊν ενϊςεων και αλλθλεπίδραςθ με το ωωσ.
Απορρόωθςθ ωωτόσ. Εκπομπι ωωτόσ. Διάγραμμα Jablonski. Κινθτικι ωωτοχθμικϊν
διεργαςιϊν και ωωτονιακι απόδοςθ. Στοιχειϊδεισ ωωτοχθμικζσ αντιδράςεισ. Xρθςιμότθτα,
εωαρμογζσ και προοπτικζσ τθσ Φωτοχθμείασ (ωωτοςφνκεςθ, ωωτομιμθτικά ςυςτιματα,
ωωτοιατρικι και αντιθλιακι προςταςία, αποκικευςθ θλιακισ ενζργειασ-Solar Fuels,
ωωτοκατεργαςία αποβλιτων και τοξικϊν ρυπαντϊν, πράςινθ Φωτοχθμεία
ωωτοχρωμιςμόσ, ωωτοκεραπεία, όραςθ, ωωτογραωία, ωωτοχθμικι ςφνκεςθ υλικϊν,
οπτικι αποκικευςθ πλθροωοριϊν, βιομθχανικι ωωτοχθμεία, ατμοςωαιρικι ωωτοχθμεία).
Ρολυμερι και ωωσ. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ για τα πολυμερι. Δομι, μοριακά βάρθ και
προςδιοριςμόσ αυτϊν. Φωτοεκκινθτζσ ριηικοφ και ιοντικοφ πολυμεριςμοφ και μθχανιςμοί
δράςθσ τουσ. Σφνκεςθ και ιδιότθτεσ ωωτονικϊν πολυμερϊν. Εωαρμογζσ. Οργανικι
Φωτοχθμεία.

379

(9) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
 Από κακζδρασ

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

 Επίδειξθ ςτο Εργαςτιριο Φωτοχθμείασ και
Ρολυμερϊν

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.



Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .



Διδαςκαλία με τθ μζκοδο project.
Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Σεμινάρια
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

50
40

Σφνολο Μακιματοσ

125
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(10)

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει:
Ι. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
 ανάπτυξθ κάποιων κεμάτων
 ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
 απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
ΙΙ. Ραρουςίαςθ Γραπτισ Ατομικισ Εργαςίασ και
παρουςίαςθ.

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΘΜΕΙΩΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΘ
ΦΩΣΟΧΘΜΕΙΑ

ΟΓΑΝΙΚΘ ΦΩΤΟΧΘΜΕΙΑ

Modern Molecular
Photochemistry of Organic
Molecules

ΘΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ

Απόςτολοσ Ι. Μαροφλθσ

Nicholas J. Turro, V.
Ramamurthy, J.C. Scaiano
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ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

Θεςςαλονίκθ
1991
University
Science Books,
2010

ΧΘΜΕΙΑ ΠΟΛΤΜΕΡΩΝ

Γιϊργοσ Ρ.
Καραγιαννίδθσ, Ειρινθ Δ.
Σιδερίδου

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

-Photochemistry Photobiology Sciences
-J. Photochemistry and Photobiology
-Macromolecules
-Polymer Chemistry
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Εκδόςεισ Ηιτθ,
Θεςςαλονίκθ,
2006

(11)

ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 809
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΛΙΚΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

Σφμωωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του
Τμιματοσ Χθμείασ δεν υωίςταται
προαπαιτοφμενα, όμωσ δεν είναι δυνατι θ
ουςιαςτικι παρακολοφκθςθ χωρίσ τισ βαςικζσ
γνϊςεισ Φυςικοχθμείασ, Ανόργανθσ και Οργανικισ
Χθμείασ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΛΛΘΝΙΚΘ (Πλθ θ διδακτζα φλθ ςε power point
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: είναι ςτθν αγγλικι)

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΝΑΙ
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(12)

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του
Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ Υλικϊν ςε μοριακό και
υπερμοριακό επίπεδο.



Να ερμθνεφουν ωάςματα περίκλαςθσ ακτίνων Χ ςε κρυςταλλικά και άμορωα
υλικά, να υπολογίηουν πλεγματικζσ ςτακερζσ και να μποροφν να ςυςχετίςουν
ωαςματικά δεδομζνα με τθν διάταξθ ατόμων των ουςιϊν ςτο χϊρο.



Να κατανοοφν τισ οπτικζσ/θλεκτρικζσ/δομικζσ ιδιότθτεσ διαωόρων χθμικϊν
ςυςτθμάτων (ανόργανων/οργανικϊν)..

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που
ςχετίηονται με τθν χθμεία και επιςτιμθ υλικϊν.



Γνϊςθ και κατανόθςθ εωαρμογϊν τθσ ωαςματοςκοπικισ τεχνικισ περίκλαςθσ
ακτίνων Χ ςτθν ταυτοποίθςθ δομισ μοριακϊν ςυςτθμάτων.



Γνϊςθ ςτθ χριςθ ωαςματοςκοπικϊν δεδομζνων τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ και αποτίμθςθ ωαςμάτων περίκλαςθσ ακτίνων Χ.



Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ
διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που
άπτονται κεμάτων χθμείασ και επιςτιμθσ υλικϊν.



Ικανότθτα να ερμθνεφει τα ωαςματικά δεδομζνα από περίκλαςθ ακτίνων Χ και
να προςδιορίηει τθ δομι μορίων.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα
επιςτιμθσ και χθμείασ υλικϊν.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
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πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και
ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των
ςπουδϊν και ςε ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του
Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν
από τθ διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου
ϊςτε να είναι δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν
ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω
ςτόχων.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαμοριακζσ δυνάμεισ ςτα μοριακά ςτερεά. Σφνκεςθ και ανάπτυξθ κρυςτάλλων.
Μζκοδοι χαρακτθριςμοφ μοριακϊν ςτερεϊν. Ρροςμίξεισ και ατζλειεσ ςε
κρυςτάλλουσ Μοριακζσ κινιςεισ ςτο κρυςταλλικό πλζγμα Χθμικζσ αντιδράςεισ ςε
μοριακοφσ κρυςτάλλουσ. Οπτικζσ ιδιότθτεσ μοριακϊν κρυςτάλλων. Θλεκτρικζσ
ιδιότθτεσ μοριακϊν κρυςτάλλων. Φουλερζνια-νανοςωλινεσ άνκρακα-γραωζνια.
Υλικά με μθ γραμμικζσ οπτικζσ ιδιότθτεσ. Μοριακά πορϊδθ υλικά Συν-κρφςταλλοι
και ωαρμακευτικά ςτερεά.
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Από κακζδρασ – Επίδειξθ ςτο περικλαςίμετρο
ακτίνων Χ του Τμιματοσ
 Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με
χριςθ power point .
 Διδαςκαλία με τθ μζκοδο project.
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

25
25
25

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

φνολο Μακιματοσ
(15 ώρεσ φόρτου
εργαςίασ ανά πιςτωτική
μονάδα)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι
τελικι εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει:
V. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ (60%)
που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ
(ςυμπεραςματικι αξιολόγθςθ) (40%)
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: Advanced Materials, ACS Nano, Journal of American Chemical Society
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ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 844
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ΝΕΟΤΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΜΘΧΑΝΙΚΘΣ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΧΘΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΑΣΕΩΝ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικοφ υποβάκρου

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Τμιματοσ δεν επιβάλλει
προαπαιτοφμενα μακιματα. Πμωσ, θ ουςιαςτικι
παρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςτο μάκθμα προχποκζτει
αωομοίωςθ βαςικϊν μακθματικϊν, κερμοςτατιςτικϊν και
κβαντομθχανικϊν γνϊςεων που διδάςκονται ςτο πρϊτο,
δεφτερο και τρίτο ζτθ ςπουδϊν (Απειροςτικόσ Λογιςμόσ I &
ΙΙ, Φυςικοχθμεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ).
Ελλθνικι
Ναι (ςτθν Αγγλικι)
http://users.uoi.gr/melissas/notes/lecture%20notes.htm
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ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Το μάκθμα ςυγκαταλζγεται ςτα κατ’ επιλογι υποχρεωτικά μακιματα τθσ κατεφκυνςθσ τθσ Φυςικισ
και Θεωρθτικισ Χθμείασ με αντικείμενο τθ κεωρθτικι διερεφνθςθ χθμικϊν αντιδράςεων με τθ
βοικεια ςφγχρονων μεκοδολογιϊν τθσ κβαντικισ και ςτατιςτικισ μθχανικισ.
Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των ωοιτθτϊν ςτα ακόλουκα αντικείμενα:
-τθσ κατανόθςθσ των μοριακϊν ςυγκροφςεων,
-τθσ ενδελεχοφσ επεξιγθςθσ των μοριακϊν ςυγκροφςεων,
-τθσ χριςθσ τθσ ςκζδαςθσ ωσ μθχανιςμοφ ανίχνευςθσ των μοριακϊν ςυγκροφςεων,
-τθσ αντίλθψθσ τθσ πολυατομικισ προςζγγιςθσ τθσ χθμικισ δυναμικισ,
-τθσ εωαρμογισ τθσ μοριακισ χθμικισ δυναμικισ ςε αντιδράςεισ,
-τθσ εξοικείωςθσ με τθ μοριακι μεταωορά ενζργειασ και
-τθσ ανάδυςθσ τθσ χθμικισ δραςτικότθτασ μζςα από τθ δυναμικι των αντιδράςεων.
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
-να αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία του χρόνου ςτα χθμικά και ωυςικοχθμικά ωαινόμενα,
-να γράωουν ςωςτά τισ εξιςϊςεισ που περιγράωουν τθν χρονικι εξζλιξθ ενόσ χθμικοφ ςυςτιματοσ,
-να προτείνουν μθχανιςμοφσ αντιδράςεων ςυμβατοφσ με τα πειραματικά δεδομζνα,
-να κατανοοφν τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα των χθμικϊν αντιδράςεων,
-να αποδεχκοφν τθ ςυνφπαρξθ κυματικοφ και ςωματιδιακοφ χαρακτιρα ςωματιδίων και
θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ,
-να καταςτρϊνουν και επιλφουν τθν εξίςωςθ Schrödinger για ςειρά προβλθμάτων,
-να χρθςιμοποιοφν με ευκολία τα εργαλεία των τελεςτϊν για τθν απεικόνιςθ ωυςικϊν μεγεκϊν,
-να περιγράωουν με ςαωινεια απλά προβλιματα τετραγωνικϊν δυναμικϊν,
-να χειρίηονται με ευκολία τθν προςζγγιςθ του αρμονικοφ ταλαντωτι και
-να επιλφουν τισ καταςτάςεισ του ατόμου του υδρογόνου.
Γνώςεισ:
-τι είναι θ μοριακι χθμικι δυναμικι,
-γιατί χρθςιμοποιοφμε τθ μοριακι χθμικι δυναμικι,
-απλό μοντζλο κατανομισ τθσ ενζργειασ,
-μοριακζσ κροφςεισ και ωαινόμενα ελεφκερων διαδρομϊν,
-δυναμικι ελαςτικϊν μοριακϊν κροφςεων,
-θ διατομι τθσ αντίδραςθσ,
-θ πικανότθτα τθσ αντίδραςθσ,
-θ ελαςτικι ςκζδαςθ ωσ μθχανιςμόσ ανίχνευςθσ του δυναμικοφ αλλθλεπίδραςθσ,
-πειραματικά και κεωρθτικά δυναμικά αλλθλεπίδραςθσ,
-γωνιακι κατανομι των άμεςα αντιδρϊντων κροφςεων,
-ενζργεια και χθμικι αλλαγι,
-ςυναρτιςεισ δυναμικισ ενζργειασ τριϊν ςωμάτων και χθμικζσ αντιδράςεισ,
-θ κλαςςικι προςζγγιςθ τροχιϊν ςτθ δυναμικι τθσ αντίδραςθσ,
-από τθ μικροςκοπικι δυναμικι ςτθ μακροςκοπικι κινθτικι,
-μόρια, ακτινοβολία και αλλθλεπιδράςεισ με laser,
-ςκζδαςθ μοριακϊν και ιοντικϊν δεςμϊν,
-θ μζκοδοσ των κροφςεων,
-κβαντικι δυναμικι,
-μακροςκοπικι περιγραωι τθσ μεταωοράσ ενζργειασ,
-απλά μοντζλα μεταωοράσ ενζργειασ,
-ανελαςτικζσ κροφςεισ ςε διάωορεσ καταςτάςεισ,
-κροφςεισ μορίων με επιωάνειεσ,
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-διμοριακι ωαςματοςκοπία,
-θλεκτρονιακι μεταωορά ενζργειασ,
-ςφμπλοκα κροφςεων: ο ςχθματιςμόσ και θ εξαωάνιςι τουσ (μζκοδοι RRKM και Transition State
Theory),
-πολυωωτονικι διάςπαςθ,
-μόρια και ςφμπλοκα Van der Waals,
-μοριακι δυναμικι αντιδράςεων αερίων-επιωανειϊν και
-ςτερεοεξειδικευμζνθ δυναμικι αντιδράςεων.
Δεξιότθτεσ:
-ταχεία εωαρμογι των αρχϊν τθσ μοριακισ χθμικισ δυναμικισ ςτο υπό μελζτθ ςφςτθμα (μζγεκοσ
μορίων, γωνιακι κατανομι ελαςτικϊν και αντιδρϊντων τροχιϊν, ενζργεια και χθμικι μεταβολι,
εωαρμογι τθσ μοριακισ χθμικισ δυναμικισ, κροφςεισ μεταωοράσ ενζργειασ),
-δεξιότθτα ςτον υπολογιςμό του ενεργειακοφ κατωωλίου τθσ αντίδραςθσ-αντιδράςεισ χωρίσ
ενεργειακό κατϊωλι,
-αντίλθψθ των απαιτιςεων μεταωορικισ ενζργειασ τθσ χθμικισ αντίδραςθσ,
-δυνατότθτα οριςμοφ τθσ διαχωριςτικισ επιωάνειασ μεταξφ αντιδρϊντων-προϊόντων,
-δεξιότθτα επιλογισ του πλζον κατάλλθλου δυναμικοφ αναπαράςταςθσ τθσ υπό μελζτθ αντίδραςθσ,
-άμεςθ αντίλθψθ ςτθν κατανομι και κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ κατά τθ διαδικαςία τθσ χθμικισ
μεταβολισ,
-δυνατότθτα μελζτθσ τθσ αντίδραςθσ με τθ χριςθ lasers και μοριακϊν δεςμϊν,
-πικανι εωαρμογι μεκόδων κβαντικισ μοριακισ χθμικισ δυναμικισ,
-ευκολία ςτθν εωαρμογι μοντζλων μεταωοράσ ενζργειασ,
-αντιμετϊπιςθ ανελαςτικϊν κροφςεων ςε επιτρεπτζσ καταςτάςεισ,
-δυνατότθτα μελζτθσ κροφςεων μορίων με επιωάνειεσ,
-αναγνϊριςθ και εωαρμογι μεκόδων διμοριακισ ωαςματοςκοπίασ και
-εωαρμογι τρόπων μεταωοράσ θλεκτρονιακισ ενζργειασ.
Ικανότθτεσ:
-ικανότθτα κατανόθςθσ τθσ χθμικισ δραςτικότθτασ και επίλυςθσ προβλθμάτων μοριακισ χθμικισ
δυναμικισ,
-ικανότθτα υπολογιςμοφ ταχυτιτων μονομοριακϊν αντιδράςεων με τθ βοικεια τθσ μεκόδου RRKM,
-ικανότθτα υπολογιςμοφ ταχυτιτων διμοριακϊν αντιδράςεων με τθ βοικεια τθσ Θεωρίασ
Μεταβατικισ Κατάςταςθσ (Transition State Theory),
-επζκταςθ τθσ Θεωρίασ Μεταβατικισ Κατάςταςθσ ςε Μεταβαλλόμενθ Θεωρία Μεταβατικισ
Κατάςταςθσ και ςυνυπολογιςμόσ του ωαινομζνου τθσ ςιραγγασ,
-ικανότθτα απόδοςθσ τθσ χθμικισ δραςτικότθτασ μορίων και ςυμπλόκων Van der Waals,
-δυνατότθτα μελζτθσ αντιδράςεων προςρόωθςθσ και εκρόωθςθσ,
-αποτελεςματικι κατάςτρωςθ αντιδράςεων αερίων-επιωανειϊν και
-επιτυχισ αντιμετϊπιςθ ετερογενοφσ χθμικισ δραςτικότθτασ.
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Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ ειδικϊν γνϊςεων ωυςικοχθμείασ, απαραίτθτων για τθν
κατανόθςθ των νεότερων εξελίξεων τθσ χθμικισ επιςτιμθσ. Επίςθσ, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ
κριτικισ ςκζψθσ και ςτθν εξοικείωςθ με ςφγχρονα κζματα που απαςχολοφν το κεωρθτικό και
πειραματικό πεδίο τθσ επιςτιμθσ.
Ειδικότερα, οι τομείσ ςτουσ οποίουσ εςτιάηει θ εναςχόλθςθ και κατανόθςθ των ανωτζρω εννοιϊν
ζχουν ωσ ςκοπό τθν ανάπτυξθ των κατωτζρω ικανοτιτων:
-κατανόθςθσ τθσ χθμικισ δραςτικότθτασ και επίλυςθσ προβλθμάτων μοριακισ χθμικισ δυναμικισ,
-υπολογιςμοφ ταχυτιτων μονομοριακϊν αντιδράςεων με τθ βοικεια τθσ μεκόδου RRKM,
-υπολογιςμοφ ταχυτιτων διμοριακϊν αντιδράςεων με τθ βοικεια τθσ Θεωρίασ Μεταβατικισ
Κατάςταςθσ (Transition State Theory),
-επζκταςθ τθσ Θεωρίασ Μεταβατικισ Κατάςταςθσ ςε Μεταβαλλόμενθ Θεωρία Μεταβατικισ
Κατάςταςθσ και ςυνυπολογιςμό του ωαινομζνου τθσ ςιραγγασ,
-απόδοςθσ τθσ χθμικισ δραςτικότθτασ ςυμπλόκων Van der Waals,
-μελζτθσ αντιδράςεων προςρόωθςθσ και εκρόωθςθσ,
-αποτελεςματικισ κατάςτρωςθσ αντιδράςεων αερίων-επιωανειϊν,
-επιτυχοφσ αντιμετϊπιςθσ ετερογενοφσ χθμικισ δραςτικότθτασ,
-ςυνεργαςίασ μεταξφ των διδαςκομζνων για τθν κατανόθςθ του εκάςτοτε κζματοσ και εφρεςθ του
τρόπου αντιμετϊπιςθσ,
-αναηιτθςθσ ςυμπλθρωματικϊν λφςεων και εωαρμογισ τθσ κριτικισ ςκζψθσ ςτθν επιλογι των
διακζςιμων «εργαλείων» και
-ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ ικανοφ αρικμοφ προβλθμάτων με ςκοπό τθν απόκτθςθ αυτοδυναμίασ
και αυτοπεποίκθςθσ ςχετικά με τον «ςφγχρονο» τρόπο ςκζψθσ.
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(18)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

-Οριςμόσ τθσ Μοριακισ Χθμικισ Δυναμικισ.
-Λόγοι χριςθσ τθσ Μοριακισ Χθμικισ Δυναμικισ.
-Απλό μοντζλο κατανομισ τθσ ενζργειασ.
-Μοριακζσ κροφςεισ και ωαινόμενα ελεφκερων διαδρομϊν.
-Δυναμικι ελαςτικϊν μοριακϊν κροφςεων.
-Οριςμόσ τθσ διατομισ τθσ αντίδραςθσ.
-Οριςμόσ τθσ πικανότθτα τθσ αντίδραςθσ.
-Θ ελαςτικι ςκζδαςθ ωσ μθχανιςμόσ ανίχνευςθσ του δυναμικοφ αλλθλεπίδραςθσ.
-Ρειραματικά και κεωρθτικά δυναμικά αλλθλεπίδραςθσ.
-Γωνιακι κατανομι των άμεςα αντιδρϊντων κροφςεων.
-Ενζργεια και χθμικι αλλαγι.
-Συναρτιςεισ δυναμικισ ενζργειασ τριϊν ςωμάτων και χθμικζσ αντιδράςεισ.
-Θ κλαςςικι προςζγγιςθ τροχιϊν ςτθ δυναμικι τθσ αντίδραςθσ.
-Από τθ μικροςκοπικι δυναμικι ςτθ μακροςκοπικι κινθτικι.
-Μόρια, ακτινοβολία και αλλθλεπιδράςεισ με laser.
-Σκζδαςθ μοριακϊν και ιοντικϊν δεςμϊν.
-Θ μζκοδοσ των κροφςεων.
-Κβαντικι δυναμικι.
-Μακροςκοπικι περιγραωι τθσ μεταωοράσ ενζργειασ.
-Απλά μοντζλα μεταωοράσ ενζργειασ.
-Ανελαςτικζσ κροφςεισ ςε διάωορεσ καταςτάςεισ.
-Κροφςεισ μορίων με επιωάνειεσ.
-Διμοριακι ωαςματοςκοπία.
-Θλεκτρονιακι μεταωορά ενζργειασ.
-Σφμπλοκα κροφςεων: ο ςχθματιςμόσ και θ εξαωάνιςι τουσ (μζκοδοι RRKM και Transition State
Theory).
-Ρολυωωτονικι διάςπαςθ.
-Μόρια και ςφμπλοκα Van der Waals.
-Μοριακι χθμικι δυναμικι αντιδράςεων αερίων-επιωανειϊν.
-Στερεοεξειδικευμζνθ δυναμικι αντιδράςεων.
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(19)

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Από κακζδρασ, με ενκάρρυνςθ των ωοιτθτϊν να

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, 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

ςυμμετζχουν ςτθν παράδοςθ.
Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω ποικίλων
επεξθγθματικϊν προβολϊν μικροφ μικουσ και χριςθσ
εξειδικευμζνων ιςτοςελίδων. Συηθτιςεισ με το ακροατιριο
πάνω ςε επιλεγμζνα άρκρα βιβλιογραωίασ.
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Σειρζσ ςυηθτιςεωνπαρουςιάςεων από
ομάδεσ για τθν
προετοιμαςία
παρουςίαςθσ τθσ
τελικισ εργαςίασ
(project)
Διαδραςτικι διδαςκαλία

Αυτοτελισ Μελζτθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52

32

10

31
125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Συηιτθςθ-παρουςίαςθ διαωόρων ςχετικϊν κεμάτων
κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και τελικι
παρουςίαςθ τθσ ανατεκείςασ εργαςίασ ςτο τζλοσ του
εξαμινου.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(20)

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: Journal of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry A, B, C,
Chemical Physics, Chemical Physics Letters, Journal of the American Chemical Society, Nature
Chemistry, Computational and Theoretical Chemistry, Physical Chemistry Chemical Physics,
ChemPhysChem.
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 406
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Γενικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΟΧΙ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=866

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο
ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
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Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των μεκόδων γενετικισ βελτίωςθσ των μικροοργανιςμϊν
με ςκοπό τθν βιοτεχνολογικι τουσ αξιοποίθςθ.
 Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ βιοτεχνολογικισ παραγωγισ προϊόντων
 Να ζχουν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν τον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ βιοτεχνολογικϊν προϊόντων.
 Να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ που απζκτθςαν ϊςτε να
προτείνουν τρόπουσ γενετικισ βελτίωςθσ μικροοργανιςμϊν για τθν παραγωγι
βιοτεχνολογικϊν προϊόντων
  Να ζχουν τθν ικανότθτα να διαμορωϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε
επιςτθμονικά ι θκικά ηθτιματα που άπτονται του γνωςτικοφ περιεχομζνου τθσ
βιοτεχνολογίασ .

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν τθσ βιοτεχνολογίασ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των εωαρμογϊν τθσ βιοτεχνολογίασ.



Γνϊςθ που κα ςυνεπάγεται τθν ικανότθτα κριτικισ κατανόθςθσ κεωριϊν και αρχϊν τθσ
βιοτεχνολογίασ.

Δεξιότθτεσ


Κατζχει δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ βιοτεχνολογίασ

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων τθσ βιοτεχνολογίασ.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα βιοτεχνολογίασ.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ μεκόδουσ για τθν επίλυςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προβλιματοσ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.

Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
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Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα εωαρμογισ των γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια
του μακιματοσ βιοτεχνολογία κακϊσ και ςε ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν
του Τμιματοσ Χθμείασ


Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.

Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Eιςαγωγι
(τι
είναι
Bιοτεχνολογία,
ιςτορία
τθσ
Bιοτεχνολογίασ).
Yποςτρϊματα
Bιοτεχνολογίασ (κρεπτικά υποςτρϊματα για τθν ανάπτυξθ των κυτταρικϊν καλλιεργειϊν,
βιομάηα, υποςτρϊματα ωσ πθγζσ άνκρακα, πθγζσ αηϊτου, χθμικά, προιόντα ςτθ βιοτεχνολογία)
Μεταλλαξιγζνεςθ,
απομόνωςθ
μεταλλαγμζνων
ςτελεχϊν,
χθμικι
βάςθ
τθσ
μεταλλαξιγζνεςθσ, χθμικζσ αλλοιϊςεισ τθσ δομισ του DNA, τυχαίεσ μεταλλαγζσ, επαγόμενεσ
μεταλλαγζσ, είδθ μεταλλαγϊν, μεταλλαξιγόνοι παράγοντεσ, χθμικά μεταλλαξιγόνα, ωυςικοί
μεταλλαξιγόνοι παράγοντεσ, ακτινοβολίεσ.
Γενετικόσ αναςυνδυαςμόσ ειδικοφ ςθμείου, λυςογονία, βιοχθμικζσ πορείεσ. Γενετικόσ
αναςυνδυαςμόσ βακτθρίων, βακτθριακι ςφηευξθ, μεταγωγι, μεταςχθματιςμόσ. Γενετικι
Mθχανικι (τεχνολογία του αναςυνδυαςμζνου DNA, μοριακι κλωνοποίθςθ, ςυςτιματα
περιοριςμοφ και τροποποίθςθσ του DNA, περιοριςτικζσ ενδονουκλεάςεσ, ωορείσ‐οχιματα
αναςυνδυαςμζνου DNA, πλαςμίδια, DNA ωάγων, υποκατάςτατα DNA ωάγων, κοςμίδια,
καταςκευι γονιδιακϊν τραπεηϊν, κλωνοποίθςθ γονιδίων, μζκοδοι επιλογισ κλωνοποιθμζνων
γονιδίων, καταςκευι ςυμπλθρωματικοφ DNA και γονιδιακϊν τραπεηϊν cDNA). Κατευκυνόμενθ
μετάλλαξθ ςθμείου Eωαρμογζσ τθσ Γενετικισ Mθχανικισ και γονιδιακϊν τραπεηϊν cDNA.
Ανάλυςθ αλλθλουχίασ DNA
Ρρωτεϊνικι μθχανικι, ενηυμομθχανικι, πρωτεΐνεσ ςφντθξθσ
Βιοαντιδραςτιρεσ
Ρροϊόντα Βιοτεχνολογίασ, κάκετθ διαδικαςία
Βιοτεχνολογικζσ εωαρμογζσ
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από κακζδρασ
Ρρόςωπο με πρόςωπο
Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point .
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
ΣφνολοΜακιματοσ

ΦόρτοσΕργαςίασ
Εξαμήνου
52
10
63

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
I. Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που
περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων.
Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΥΜΙΚΘ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΩΝΘΣ
ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε. ΙΤΕ-ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΘΤΘΣ
ΜΟΙΑΚΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ, ΚΥΙΑΚΙΔΘΣ
ΔΘΜΘΤΙΟΣ Α. UTOPIA
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕ

-Συναθή επιζηημονικά περιοδικά:
WATSON, TANIA
J.JAMES
Bacteriology
BAKER,
STEPHEN
BELL,
Applied Microbiology
and
ALEXANDER GANN, MICHAEL
Biotechnology
LEVINE, RICHARD LOSICK,
Nature
Biotechnology
ΗΘΤΘ
Journal of Biotechnology

397

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 812
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
0

5
0

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι)
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ ποιοτικοφ ελζγχου ςτο Κλινικό Χθμικό εργαςτιριο.



Να γνωρίηουν τισ κφριεσ μεταβολικζσ διαταραχζσ οι οποίεσ ςυνοδεφονται από δυςλειτουργίεσ
οργάνων και ςυςτθμάτων του οργανιςμοφ.



Να γνωρίηουν τουσ κφριουσ βιοδείκτεσ των νοςθμάτων με τθ μεγαλφτερθ επίπτωςθ ςτο γενικό
πλθκυςμό, όπωσ είναι θ καρδιαγγειακι νόςοσ, ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, οι δυςλιπιδαιμίεσ, θ
νεωρικι νόςοσ, καρκίνοσ, κλπ.

Γνώςεισ


Γνϊςθ των βαςικϊν εξετάςεων ρουτίνασ που γίνονται ςιμερα ςτα εργαςτιρια Κλινικισ
Χθμείασ και διαγνωςτικά κζντρα κακϊσ και τθ ςυςχζτιςι τουσ με το αντίςτοιχο νόςθμα.



Γνϊςθ των τιμϊν αναωοράσ των κυριοτζρων βιοδεικτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτισ εξετάςεισ
ρουτίνασ.

Δεξιότθτεσ
 Δεξιότθτα διαγνωςτικισ προςζγγιςθσ ενόσ νοςιματοσ με βάςθ τα επίπεδα ενόσ ι περιςςοτζρων
βιοδεικτϊν.
 Δεξιότθτα διαωορικισ διάγνωςθσ νοςθμάτων με βάςθ τα επίπεδα ενόσ ι περιςςοτζρων
βιοδεικτϊν.
Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων Κλινικισ Χθμείασ.



Ικανότθτα να αλλθλεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα Κλινικισ Χθμείασ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
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Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.


Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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Ροιοτικόσ ζλεγχοσ ςτθν Κλινικι Χθμεία: Kανόνεσ ςτατιςτικισ, τιμζσ αναωοράσ, κλινικι
αξιολόγθςθ, επιλογι εργαςτθριακισ μεκόδου, ενδοεργαςτθριακόσ και εξωεργαςτθριακόσ
ποιοτικόσ ζλεγχοσ, δειγματολθψία.



Βιολογικά υγρά-βιοχθμικζσ εξετάςεισ ρουτίνασ.



Ανοςοχθμικοί
προςδιοριςμοί:
ανοςοδιάχυςθ,
ανοςοθλεκτροωόρθςθ,
ενηυμικοί
ανοςοπροςδιοριςμοί,
ανοςοωκοριςμομετρικοί
προςδιοριςμοί,
ραδιοανοςολογικόσ
προςδιοριςμόσ.



Ρρωτεΐνεσ πλάςματοσ: Λειτουργίεσ, εργαςτθριακι διερεφνθςθ, αίτια υποπρωτεϊναιμίασ,
υπερπρωτεϊναιμίασ,
ειδικζσ
πρωτεϊνεσ
πλάςματοσ,
ανοςοςωαιρίνεσ,
διαταραχζσ
ανοςοςωαιρινϊν.



Kλινικι ενηυμολογία: H ςθμαςία των ενηφμων ςτθν κλινικι χθμεία, εωαρμογζσ ςτθ διάγνωςθ
πακιςεων.



Λιπίδια, Λιποπρωτεϊνεσ και Ακθροςκλιρωςθ: Λιπίδια πλάςματοσ, ταξινόμθςθ και μεταβολιςμόσ
των λιποπρωτεϊνϊν, δυςλιπιδαιμίεσ-εργαςτθριακι διερεφνθςθ, οξειδωμζνεσ λιποπρωτεΐνεσακθροςκλιρωςθ-καρδιαγγειακι νόςοσ.



Το ιπαρ: Στοιχεία ιςτολογίασ του ιπατοσ, κφριεσ λειτουργίεσ, μεταβολιςμόσ χολερυκρίνθσδιαταραχζσ-ίκτεροσ, θπατικι νόςοσ, βιοχθμικόσ ζλεγχοσ τθσ θπατικισ λειτουργίασ.



Διαταραχζσ τθσ νεωρικισ λειτουργίασ: θ νεωρικι κάκαρςθ και θ ταχφτθτα ςπειραματικισ
διικθςθσ, διαταραχζσ του νεωρικοφ ςπειράματοσ-πρωτεϊνουρίεσ, νεωρωςικό ςφνδρομο,
νεωρικι ανεπάρκεια, εργαςτθριακι διερεφνθςθ τθσ νεωρικισ λειτουργίασ.



Θλεκτρολφτεσ: Ομοιοςταςία φδατοσ και νατρίου, υπονατριαιμία, υπερνατριαιμία, ομοιοςταςία
καλίου, υποκαλιαιμία, υπερκαλιαιμία.



Διαταραχζσ του μεταβολιςμοφ των υδατανκράκων: Ομοιοςταςία τθσ γλυκόηθσ-ορμονικι
ρφκμιςθ, ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ-μεταβολικζσ επιπλοκζσ, εργαςτθριακι διερεφνθςθ.



Διαταραχζσ τθσ λειτουργίασ τθσ υπόωυςθσ: Διαταραχζσ τθσ αδενοχπόωυςθσ-εργαςτθριακι
διερεφνθςθ, διαταραχζσ του οπιςκίου λοβοφ τθσ υπόωυςθσ-εργαςτθριακι διερεφνθςθ.



Διαταραχζσ του κυρεοειδι αδζνα: Υπερκυρεοειδιςμόσ, υποκυρεοειδιςμόσ, εργαςτθριακόσ
ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του κυρεοειδοφσ.
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ



Από κακζδρασ



Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ



Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point



Διδαςκαλία με τθ μζκοδο project.
Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
80
45

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με προωορικι και
γραπτι εξζταςθ.
Θ γραπτι εξζταςθ γίνεται με δοκιμαςία πολλαπλισ
επιλογισ (50%)
Θ προωορικι εξζταςθ περιλαμβάνει 2 τουλάχιςτον
ερωτιςεισ ςε κάκε ωοιτθτι και γίνεται ςε ομάδεσ των 5
ατόμων (50%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΚΛΙΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΘ ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ

MARSHALL WILLIAM
GAW ALLAN, COWAN
ROBERT A., O’REILLY
DENNIS S. J., STEWART
MICHAEL J., SHEPHERD
JAMES

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
Clinical Chemistry
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Clinical Biochemistry
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BROKEN HILL
PUBLISHERS LTD
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 403
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΒΙΟΠΟΛΤΜΕΡΗ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ περιοχισ, ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: OXI
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τα Βιοπολυμερι, ειδικότερα ιδιότθτεσ και επίπεδα
δομϊν των βιολογικϊν μακρομορίων πρωτεϊνϊν, πολυςακχαριτϊν και λιπιδίων.
Γνώςεισ
-Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που διζπουν τα Βιοπολυμερι.
-Γνϊςθ και κατανόθςθ τθσ χθμείασ και τθσ δομισ των βιολογικϊν μακρομορίων
πολυςακχαριτϊν και λιπιδίων.
-Γνϊςθ ςτθ χριςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

πρωτεϊνϊν,

Δεξιότθτεσ
-Δεξιότθτεσ επίλυςθ προβλθμάτων που αωοροφν τα Βιοπολυμερι.
-Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.
Ικανότθτεσ
Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται κεμάτων
Bιοπολυμερϊν.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
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Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.



Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
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ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.


Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.

Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι ςτθ Βιοωυςικι Χθμεία, επίπεδα δομϊν ςτα βιολογικά μακρομόρια, πρωτοταγισ,
δευτεροταγισ, τριτοταγισ, τεταρτοταγισ δομι. Ραραδείγματα μυοςωαιρίνθσ, αιμοςωαιρίνθσ.
Βαςικά ερωτιματα που αωοροφν τθ Βιοωυςικι Χθμεία, ποιότθτα δείγματοσ, ερωτιματα που
αωοροφν τθ δομι, πρόβλεψθ τθσ ροισ, ςτακερότθτα ι ευελιξία τθσ δομισ, διαωοροποίθςθ των
ιδιοτιτων των δομικϊν ςυςτατικϊν ενόσ μακρομορίου, πϊσ επιτυγχάνεται θ ωυςικι δομι των
βιοπολυμερϊν, ςχζςθ διαμόρωωςθσ/βιολογικισ δραςτικότθτασ. Δομι πρωτεϊνϊν, ιδιότθτεσ των
αμινοξζων, ιοντιςμόσ παράπλευρων αλυςίδων, κατάςταςθ ιντιςμοφ πρωτεϊνϊν, πολικότθτα
παράπλευρων αλυςίδων αμινοξζων. Σφςταςθ πρωτεϊνϊν, ςφςταςθ αμινοξζων, πρόβλεψθ ιδιοτιτων
μιασ πρωτείνθσ από τθ ςφςταςθ των αμινοξζων τθσ, ςυμπλθρωματικά ςυςτατικά των πρωτεϊνϊν.
Ρρωτοταγισ δομι, διςουλωιδικοί δεςμοί και διαςταυροφμενοι δεςμοί, πρωτοταγισ δομι και
ανάλυςθ τθσ δευτεροταγοφσ και τριτοταγοφσ δομισ, πρωτοταγισ δομι και πρόβλεψθ τθσ
δευτεροταγοφσ και τριτοταγοφσ δομισ, πρωτοταγισ δομι και λειτουργία. Δευτεροταγισ δομι, β
διάταξθ πτυχωτοφ ωφλλου και άλλεσ δευτεροταγείσ δομζσ, ζλικεσ πολυπρολίνθσ και κολλαγόνου,
τριτοταγισ δομι, γενικι οργάνωςθ του πεπτιδικοφ ςκελετοφ, περιβάλλον των πεπτιδικϊν μονάδων,
πυκνότθτα αμινοξζων ςε μια πρωτεΐνθ, ευελιξία και ςτακερότθτα τθσ τριτοταγοφσ δομισ.
Τεταρτοταγισ δομι, κανόνεσ ςυμμετρίασ, κυκλικι ςυμμετρία, διεδρικι ςυμμετρία, κυβικι
ςυμμετρία, διευκζτθςθ των υπομονάδων. Άλλα βιολογικά πολυμερι, πολυςακχαρίτεσ και επίπεδα
δομϊν τουσ, πολυμερι αποτελοφμενα από διαωορετικοφσ τφπουσ μακρομορίων, πολυςακχαρίτεσ
με πεπτίδια πρωτεΐνεσ ι λιπίδια ςτα κυτταρικά τοιχϊματα βακτθρίων, γλυκοπρωτεΐνεσ ςε
μεμβράνεσ ηωϊκϊν κυττάρων. Λιπίδια ςε βιολογικζσ μεμβράνεσ, λιπιδικά ςυςτατικά των μεμβρανϊν,
λιπιδικζσ διπλοςτοιβάδεσ. Ρρωτεΐνεσ ςε βιολογικζσ μεμβράνεσ. Διαμορωωτικι ανάλυςθ και
δυνάμεισ που κακορίηουν τθν πρωτεϊνικι δομι. Γεωμετρία πολυπεπτιδικισ αλυςίδασ, διαγράμματα
Ramachandran. Ρροςδιοριςμόσ δυναμικισ ενζργειασ. Αλλθλεπιδράςεισ που περιλαμβάνουν το
ςχθματιςμό δεςμϊν, διπολικζσ αλλθλεπιδράςεισ, εςωτερικό δυναμικό ςτρζψεωσ. Σχθματιςμόσ
δεςμϊν υδρογόνου, ανταγωνιςτικόσ ρόλοσ νεροφ ςτουσ δεςμοφσ υδρογόνου των πρωτεϊνϊν,
υδρόωοβεσ αλλθλεπιδράςεισ και δομι νεροφ. Επίδραςθ του διαλφτθ ςτθ δομι των πρωτεϊνϊν.
Ελεφκερθ ενζργεια μεταωοράσ, αλλθλεπίδραςθ μθ πολικϊν παράπλευρων αλυςίδων με το νερό,
καταςτροωι των υδρόωοβων αλλθλεπιδράςεων με ουρία. Ιοντικζσ αλλθλεπιδράςεισ, ωυςικοχθμικζσ
παράμετροι ιοντικϊν αλλθλεπι-δράςεων, εντροπία και ςχθματιςμόσ ιοντικοφ ηεφγουσ.
Διςουλωιδικοί δεςμοί, αναγωγι και επανοξείδωςθ διςουλωιδικϊν δεςμϊν. Ραραδείγματα
ριβονουκλεάςθσ, προϊνςουλίνθσ. Ρρόβλεψθ τθσ δομισ πρωτεϊνϊν, πρόβλεψθ κατά Chou/Fasman.
Ερωτιςεισ εω’ όλθσ τθσ φλθσ..
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από κακζδρασ

Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ power
point .

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ ωόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)

ΦόρτοσΕργαςίασ
Εξαμήνου
52
73

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων και αςκιςεων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΒΙΟΠΟΛΤΜΕΡΘ

Μ. ΑΚΑΡΕΛΛΟΤ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
-Biopolymers
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ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 402
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

0
4

0
5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ /Ειδικοφ υποβάκρου/ Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι (δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςτθν αγγλικι).
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ οργάνωςθσ ενόσ ςφγχρονου Κλινικοφ Χθμικοφ εργαςτθρίου, τισ
ιδιαιτερότθτεσ λειτουργίασ του κακϊσ και τουσ κανόνεσ αςωαλείασ που το διζπουν.



Να γνωρίηουν τισ μεκόδουσ επιλογισ και επεξεργαςίασ του κατάλλθλου δείγματοσ για τον
προςδιοριςμό ενόσ βιοδείκτθ



Να γνωρίηουν τισ αρχζσ μεκόδων προςδιοριςμοφ βιοδεικτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτισ
βιοχθμικζσ εξετάςεισ ρουτίνασ



Να γνωρίηουν τουσ κφριουσ βιοδείκτεσ των νοςθμάτων με τθ μεγαλφτερθ επίπτωςθ ςτο γενικό
πλθκυςμό, όπωσ είναι θ καρδιαγγειακι νόςοσ, ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, οι δυςλιπιδαιμίεσ, θ
νεωρικι νόςοσ, καρκίνοσ, κλπ.

Γνώςεισ
 Γνϊςθ των κυριότερων ςφγχρονων μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κλινικι χθμεία.
 Γνϊςθ των τιμϊν αναωοράσ των κυριοτζρων βιοδεικτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτισ εξετάςεισ
ρουτίνασ.


Γνϊςθ των βαςικϊν εξετάςεων ρουτίνασ που γίνονται ςιμερα ςτα εργαςτιρια Κλινικισ
Χθμείασ και διαγνωςτικά κζντρα κακϊσ και τθ ςυςχζτιςι τουσ με το αντίςτοιχο νόςθμα.

Δεξιότθτεσ



Δεξιότθτα ςτθν εωαρμογι κατάλλθλων εργαςτθριακϊν μεκόδων για τον προςδιοριςμό
διαωόρων βιοδεικτϊν
Δεξιότθτα διαγνωςτικισ προςζγγιςθσ ενόσ νοςιματοσ με βάςθ τα επίπεδα ενόσ ι
περιςςοτζρων βιοδεικτϊν.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα ςωςτοφ χειριςμοφ ενόσ βιολογικοφ δείγματοσ



Ικανότθτα να αλλθλεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα Κλινικισ Χθμείασ.



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
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απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….
Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.


Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ


Αιματολογικζσ εξετάςεισ (προςδιοριςμόσ αιμοςωαιρίνθσ, αιματοκρίτθ, και λευκοκυτταρικοφ
τφπου.



Θλεκτροωόρθςθ πρωτεϊνϊν οροφ.



Ρροςδιοριςμόσ ολικισ χολθςτερόλθσ, LDL-χολθςτερόλθσ, HDL-χολθςτερόλθσ, τριγλυκεριδίων
οροφ. Θλεκτροωόρθςθ λιποπρωτεϊνϊν οροφ.



Εργαςτθριακι διερεφνθςθ νεωρικϊν νοςθμάτων (Γενικι εξζταςθ οφρων-προςδιοριςμόσ
κρεατινίνθσ ςτον ορό και τα οφρα-υπολογιςμόσ κάκαρςθσ κρεατινίνθσ.



Ρροςδιοριςμόσ ουρίασ-ουρικοφ οξζοσ.



Ρροςδιοριςμόσ ολικισ και ςυηευγμζνθσ χολερυκρίνθσ.



Εργαςτθριακι διερεφνθςθ θπατικισ λειτουργίασ. Ρροςδιοριςμόσ αμινοτρανςωεραςϊν και γGT οροφ.



Εργαςτθριακι διερεφνθςθ οξζοσ ςτεωανιαίου ςυνδρόμου. Ρροςδιοριςμόσ CK-MB και
τροπονίνθσ.



Εργαςτθριακι διερεφνθςθ ςακχαρϊδθ διαβιτθ. Ρροςδιοριςμόσ γλυκόηθσ οροφ.



Ρροςδιοριςμόσ ςιδιρου και ωερριτίνθσ οροφ.



Ρροςδιοριςμόσ β-χοριακισ γοναδοτροπίνθσ.



Εργαςτθριακι διερεφνθςθ τθσ λειτουργίασ του κυρεοειδι αδζνα.



Γονοτυπικι ανάλυςθ (προςδιοριςμόσ γονοτφπων τθσ απολιποπρωτεΐνθσ Ε).
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Εργαςτθριακι εκπαίδευςθ




Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ
Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point

Δραςτηριότητα

Φόρτοσ
Εξαμήνου

Εργαςίασ

Εργαςτθριακι άςκθςθ
Ατομικι
μελζτθ,
προετοιμαςία,
Συγγραωι αποτελεςμάτων
άςκθςθσ

75
15

Σφνολο Μακιματοσ

125

35

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν περιλαμβάνει:
1. Αξιολόγθςθ/βακμολόγθςθ τθσ ατομικισ εργαςίασ που
αναωζρεται ςε κάκε εργαςτθριακι άςκθςθ (40%)
2. Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει ανάπτυξθ
κεμάτων (60%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΚΛΙΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ

MARSHALL WILLIAM

ΘΕΜΑΣΑ
ΚΛΙΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ
-υναφι
επιςτθμονικά
περιοδικά:

Α. ΣΕΛΕΠΘ - Δ.
ΣΟΤΚΑΣΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

Clinical Chemistry
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
GAW ALLAN, COWAN
Clinical Biochemistry
ROBERT A., O’REILLY
DENNIS S. J., STEWART
ΚΛΙΝΙΚΘ ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ
MICHAEL J., SHEPHERD
JAMES

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΕ ΑΚΘΕΙ
ΚΛΙΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ

BROKEN HILL
PUBLISHERS LTD

Α. ΣΕΛΕΠΘ - Δ.
ΣΟΤΚΑΣΟ

ΑΝΩΝΥΜΘ
ΕΚΔΟΤΙΚΘ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΘ
ΕΜΡΟΙΚΘ
ΕΤΑΙΙΑ
ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)
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(1) ΓΔΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Θετικϊν Επιςτθμϊν
Χθμείασ
Ρροπτυχιακό
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΧΗΕ 502

8

Οργανικι Χθμικι Σεχνολογία

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Ειδικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ελλθνικά
ΝΑΙ
http://www.chem.uoi.gr

416

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:





Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των μεκόδων που αωοροφν τισ διεργαςίεσ που
περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του μακιματοσ (αεριοποίθςθ και υγροποίθςθ του άνκρακα,
ςφνκεςθ Fischer-Tropsch, χθμικζσ μζκοδοι επεξεργαςίασ αργοφ πετρελαίου, διεργαςίεσ
υδρογόνωςθσ-αωυδρογϊνοςθσ, διεργαςίεσ οξείδωςθσ και ςυνκζςεισ βαςιηόμενεσ ςτο CO).
Να ζχουν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν τον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παραγωγισ βιομθχανικϊν προϊόντων.
Να ζχουν τθν ικανότθτα να διαμορωϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε
επιςτθμονικά ι θκικά ηθτιματα που άπτονται του γνωςτικοφ περιεχομζνου τθσ
βιομθχανικισ χθμείασ.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν αρχϊν των διεργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθν
φλθ του μακιματοσ.



Γνϊςθ και κατανόθςθ των εωαρμογϊν των διεργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του
μακιματοσ.



Γνϊςθ που κα ςυνεπάγεται τθν ικανότθτα κριτικισ κατανόθςθσ κεωριϊν και αρχϊν των
διεργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του μακιματοσ.

Δεξιότθτεσ


Κατζχει δεξιότθτεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που αωοροφν τισ διεργαςίεσ
περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του μακιματοσ.

που

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων που αωοροφν τισ διεργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του μακιματοσ.



Ικανότθτα να αλλθλοεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα διεργαςιϊν που
περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του μακιματοσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
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Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα εωαρμογισ των γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια
του μακιματοσ “Οργανικι Χθμικι Τεχνολογία” κακϊσ και ςε ςυναωι μακιματα του
προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ


Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν, ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ,
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.

Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Αεριοποίθςθ του άνκρακα :
κερμοδυναμικι ιςορροπία, μθχανιςμόσ, κινθτικι, καταλφτεσ, μονάδεσ.
Υγροποίθςθ του άνκρακα : - κυριότερα χαρακτθριςτικά τθσ διεργαςίασ, μονάδεσ.
Σφνκεςθ Fischer-Tropsch :
Σφνκεςθ, παραγωγι CH4-μθχανιςμόσ, κινθτικι, καταλφτεσ. μονάδα.
Σφνκεςθ, παραγωγι ανωτζρων υδρογονανκράκων-κατανομι των προϊόντων ςτθν ςφνκεςθ FT,
μθχανιςμοί, καταλφτεσ.
Αργό πετρζλαιο: Απόςταξθ και χθμικζσ μζκοδοι επεξεργαςίασ αυτοφ.
Διεργαςία διάςπαςθσ υδρογονανκράκων (cracking) :
κατθγορίεσ αντιδράςεων, κερμοδυναμικι ιςορροπία, μθχανιςμόσ -κινθτικι, ςχθματιςμόσ κωκ,
καταλφτεσ, μονάδα.
Διεργαςία αναμόρωωςθσ υδρογονανκράκων (reforming):
κατθγορίεσ αντιδράςεων, κερμοδυναμικι ιςορροπία, κινθτικι, καταλφτεσ, μθχανιςμόσςχθματιςμόσ κωκ, γιρανςθ και αναγζννθςθ καταλφτθ, μονάδα.
Διεργαςία υδροαποκείωςθσ υδρογονανκράκων (hydrodesulfurization):
κατθγορίεσ αντιδράςεων, μθχανιςμόσ-κινθτικι, καταλφτεσ, γιρανςθ και αναγζννθςθ καταλφτθ ,
μονάδα.
Διεργαςίεσ οξείδωςθ : -γενικζσ αρχζσ οξείδωςθσ
Διεργαςίεσ ομογενοφσ οξείδωςθσ-μθχανιςμόσ, κινθτικι, εκλεκτικότθτα, χθμικοί αντιδραςτιρεσ.
Διεργαςίεσ ετερογενοφσ οξείδωςθσ-καταλφτεσ, μθχανιςμόσ, κινθτικι, εκλεκτικότθτα, χθμικοί
αντιδραςτιρεσ.
Διεργαςίεσ υδρογόνωςθσ και αωυδρογόνωςθσ :
Κατάταξθ διεργαςιϊν, κερμοδυναμικι ιςορροπία, μθχανιςμοί, καταλφτεσ, κινθτικι-τεχνολογία
υδρογόνωςθσ ςτθν υγρι και ςτθν αζρια ωάςθ.
Συνκζςεισ βαςιηόμενεσ ςε CO2 γενικά ςτοιχεία:
Σφνκεςθ CH3OH.
Σφνκεςθ Oxo και ςφνκεςθ Reppe -καταλφτεσ, κινθτικι, μθχανιςμόσ, τεχνολογία και προϊόντα τθσ
ςφνκεςθσ Oxo.

(4) ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.

 Από κακζδρασ
 Ρρόςωπο με πρόςωπο
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

 Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
 Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point
Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Συγγραωι εργαςίασ /
εργαςιϊν
Μθ κακοδθγοφμενθ
μελζτθ

Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52
10
63
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Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
Γραπτι /προωορικι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:

ανάπτυξθ κεμάτων

ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ

απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ

επίλυςθ προβλθμάτων.
Ραρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
(5) ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΜΩΝΘ Φ Πετράκθ Δ., ΕΚΔΟΕΙ
Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Ο.Ε., 2010, 978-960-418-274-9.
-υναφι βιβλία:
1. B.C. Gatersw, J.R.Katzet, G.C.A. Schuit, “Chemistry of Catalytic Processes”, McGraw Hill (1979).
2. C.N. Satterfield, “Heterogeneous Catalysis in Practice”, McGraw Hill (1980).
3. N.N. Lebedev, “Chemistry and Technology of Basic Organic and Petrochemical Synthesis”, Mir
Publisher (1981).
4. D.W. Van Krevelen, :Coal”, Elsevier (1993).
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(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 815
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΕΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικισ Ρεριοχισ / Γενικοφ υποβάκρου / Ανάπτυξθσ
γενικοφ υποβάκρου, Δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
http://www.chem.uoi.gr/
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(21) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν ότι:


Θ επιςτθμολογία ( ι ωιλοςοωία τθσ επιςτιμθσ) τθσ χθμείασ ςυνιςτά ζνα ιδιαίτερο
αντικείμενο διακζτοντασ τισ δικζσ τθσ ζννοιεσ, μεκόδουσ και κεωρίεσ.
 Το αντικείμενο αυτό, που εςτιάηει ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ χθμείασ απαιτεί τθ ςυνάντθςθ
τθσ ωιλοςοωίασ με τθ χθμεία και επιπλζον μια βακιά κατανόθςθ τθσ ιςτορίασ τθσ χθμείασ,
κακϊσ το επιςτθμονικό αντικείμενο τθσ χθμείασ χαρακτθρίηεται από τθν ιςτορικότθτα του.
 Επειδι θ επιςτθμολογία ςυνδζεται με τθν ιςτορία, κα μποροφςαμε να μιλάμε για
επιςτθμολογικι ιςτορία, θ οποία επειδι είναι ιςτορία κα πρζπει να είναι αντικειμενικι και
(ςτο μζτρο που αυτό επιτυγχάνεται) όταν αυτό επιτυγχάνεται μιλάμε για ιςτορικι
επιςτθμολογία.
 Ζτςι θ επιςτθμολογία τθσ χθμείασ δεν είναι παρά θ αναςυγκρότθςθ τθσ ιςτορίασ του
παρελκόντοσ τθσ επιςτιμθσ τθσ χθμείασ, θ οποία αποτελεί ανάδρομθ ιςτορία τθσ υπό τθν
οπτικι του παρόντοσ status τθσ επιςτιμθσ.
Θ ςχζςθ τθσ χθμείασ προσ τθ ωυςικι, το γνωςτό ηιτθμα του αναγωγιςμοφ, κακϊσ και προσ τισ
άλλεσ μοριακζσ επιςτιμεσ π.χ. βιολογία.
Τζλοσ, με βάςθ τα όςα αναωζρκθκαν, ηθτιματα τθσ ωιλοςοωίασ τθσ επιςτιμθσ αποτελοφν θ
λογικι, θ οντολογία, θ μεκοδολογία, θ γλϊςςα, θ ωιλοςοωία τθσ τεχνολογίασ, θ ωιλοςοωία τθσ
ωφςθσ και τθσ λογοτεχνίασ, τθσ θκικισ και τθσ αιςκθτικισ. Ζτςι οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να
αποκτιςουν τθν ικανότθτα να διαμορωϊνουν κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε
ωιλοςοωικά, επιςτθμονικά, αιςκθτικά ι θκικά ηθτιματα, που άπτονται του γνωςτικοφ
περιεχομζνου τθσ επιςτιμθσ τθσ χθμείασ.

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των εννοιϊν, μεκόδων και κεωριϊν τθσ επιςτθμολογίασ τθσ χθμείασ



Γνϊςθ και κατανόθςθ, μζςω τθσ επιςτθμολογίασ τθσ χθμείασ, του εννοιολογικοφ ςυςτιματοσ
τθσ ςφγχρονθσ χθμείασ και των πρακτικϊν τθσ.



Γνϊςθ που κα ςυνεπάγεται τθν ικανότθτα κριτικισ ςκζψθσ των κεωριϊν και μεκόδων τθσ
επιςτθμολογίασ τθσ χθμείασ.



Γνϊςθ ςχετικά: α) με τθν υλικότθτα των αντικειμζνων τθσ χθμείασ, β) τθν αναγκαιότθτα
εννοιολόγθςθσ αυτισ τθσ υλικότθτασ γ) τθ ωφςθ και ιδιαιτερότθτα των χθμικϊν κεωριϊν και δ)
τθ ςχζςθ χθμείασ και ωυςικισ.
Ωσ ςθμαντικά ηθτιματα αναδεικνφονται τα εξισ:
1.

2.

Οι μεταβολζσ ςτθ ςυγκρότθςθ των επιςτθμϊν, οι αλλαγζσ Ραραδείγματοσ, δεν είναι
αποτζλεςμα ςυςςωρευτικϊν διαδικαςιϊν αλλά αςυνεχϊν διαδικαςιϊν αλλαγισ οπτικισ
γωνίασ.
Θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ δεν είναι μια γραμμικι αλλά μια διαδικαςία που ςυναντά
κεωρθτικά και πειραματικά εμπόδια τα οποία κα πρζπει να υπερπθδιςει.
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3.
4.
5.

Θ ςχζςθ πειράματοσ-κεωρίασ, ορκολογικότθτασ-εμπειριςμοφ ςτθ ωυςικι και τθ χθμεία
Ο ρόλοσ του επιςτθμονικοφ εργαςτθρίου και τθ ςυνεργαςία των διάωορων ςυντελεςτϊν
του (επιςτθμονικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ)
Ο ρόλοσ των πειραματικϊν ςυςκευϊν και των ορίων τουσ.

Δεξιότθτεσ
Οι δεξιότθτεσ, όπωσ προκφπτουν από τθν επιςτθμολογία τθσ χθμείασ και απαιτοφνται από
τθν ίδια τθν πρακτικι τθσ χθμείασ, ζτςι ϊςτε να χαρακτθρίηεται ωσ πειραματικι επιςτιμθ
με τθ δικι τθσ αυτονομία ζναντι των άλλων ωυςικϊν επιςτθμϊν αωοροφν τα: ςκζωτομαι
και πράττω, μετρϊ, αναπαριςτάνω και ςτοχάηομαι.
Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται
κεμάτων τθσ επιςτθμολογίασ τθσ χθμείασ.



Ικανότθτα να αλλθλεπιδρά με άλλουσ ωοιτθτζσ ι ερευνθτζσ ςε κζματα επιςτθμολογίασ.



Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει ζννοιεσ και κεωρίεσ, ιςτορικά εξελιςςόμενεσ από τθν
επιςτιμθ τθσ χθμείασ και τθν ωιλοςοωία για τθν επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ
προβλιματοσ

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….



Δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ ςυγκριτικισ και παραγωγικισ ςκζψθσ κατά τθν ανάπτυξθ όλων
των αντικειμζνων τθσ χθμείασ. Ριο ςυγκεκριμζνα για τισ ζννοιεσ των διάωορων αντικειμζνων τθσ
χθμείασ, τθν ζννοια του πειράματοσ, τουσ νόμουσ, τα μοντζλα, τισ εξθγιςεισ, τα ωυςικά είδθ,
τθν (χθμικι) ουςία, τθ χθμικι αναπαράςταςθ και ταξινόμθςθ, τθν επεξεργαςία ανταγωνιςτικϊν
κεωριϊν, το ρόλο των οργάνων, τθ διάκριςθ μεταξφ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ, τθν αυτονομία
τθσ χθμείασ ζναντι των άλλων ωυςικϊν κεωριϊν.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ
βιβλιογραωία για τθ ςυγκρότθςθ των ωιλοςοωικϊν κεμάτων τθσ χθμείασ, όπωσ και τθσ
προοπτικισ και των προβλθμάτων που ςυναντά θ ςφγχρονθ επιςτιμθ.

Ειδικά οι δυςκολίεσ και τα εμπόδια που εμωανίςτθκαν κατά τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ τθσ χθμείασ
αποτελοφν ζνα χρθςιμότατο υλικό για τθν διδακτικι τθσ χθμείασ.


Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου, ϊςτε να είναι δυνατι θ
περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και διδακτορικοφ.



Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
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(1) ΓΔΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 505
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ 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 πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων,
γενικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Σφμωωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ
δεν υωίςταται προαπαιτοφμενα.
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΝΑΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ http://www.chem.uoi.gr
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραφικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
Να κατανοοφν και να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τουσ PFR αντιδραςτιρεσ, τθν
φωτοκατάλυςθ, τθν τεχνικι τθσ κερμικισ ανάλυςθσ, τον προςδιοριςμό τθσ ειδικισ επιφάνειασ των
ςτερεϊν, το Η-δυναμικό των κολλοειδϊν ςωματιδίων, τθν κροκίδωςθ λεπτϊν ςωματιδίων και τον
προςδιοριςμό του μοριακοφ βάρουσ των πολυμερϊν.
Γνϊςεισ
 Γνϊςθ και ορκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που ςχετίηονται με τισ
αςκιςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν φλθ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ.
 Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν τμθμάτων των αντίςτοιχων διατάξεων και τθν εκτζλεςθ των
αντίςτοιχων μετριςεων.
 Γνϊςθ και κατανόθςθ τθσ επεξεργαςίασ των πειραματικϊν δεδομζνων και τθν εξαγωγι και
αξιολόγθςθ των αντίςτοιχων αποτελεςμάτων.
 Γνϊςθ και κατανόθςθ των εωαρμογϊν των αντίςτοιχων διεργαςιϊν ςτθν βιομθχανικι
παραγωγι.
• Γνϊςθ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ
Δεξιότθτεσ
 Δεξιότθτεσ ςτθν επιλογι και χριςθ τθσ κατάλλθλθσ εργαςτθριακισ διάταξθσ για τθν
πραγματοποίθςθ των αναγκαίων μετριςεων.
 Δεξιότθτεσ ςτθν επεξεργαςία των εργαςτθριακϊν μετριςεων για τθ εξαγωγι και αξιολόγθςθ των
αντίςτοιχων ςυμπεραςμάτων.
 Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ
Ικανότθτεσ
 Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία και τθν αλλθλοεπίδραςθσ με άλλουσ ωοιτθτζσ αλλά και ςτον
αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.
 Ικανότθτα να αναλφει τισ βιβλιογραωικζσ πθγζσ και να αξιοποιεί τθν κατάλλθλθ μζκοδο με βάςθ
τισ υποδομζσ ενόσ χθμικοφ εργαςτθρίου
• Ικανότθτα να επιλζγει και να εωαρμόηει τισ πλζον κατάλλθλεσ πειραματικζσ ςυνκικεσ για τθν
επίλυςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ.
• Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
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Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
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Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο ωοιτθτισ/ωοιτιτρια και ςτισ οποίεσ
αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
• Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.
• Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.
• Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.
• Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.
• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
• Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων

(3) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Θεωρθτικι ανάπτυξθ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων.
1. Ετερογενείσ καταλυτικζσ αντιδράςεισ – καταλυτικι διάςπαςθ Ν2Ο, καταλυτικι μετατροπι CH4
με CO2 (dry reforming).
2. Φωτοκαταλυτικι αποικοδόμθςθ οργανικϊν μικρορυπαντϊν με χριςθ υδατικϊν αιωρθμάτων
TiO2 και θλιακοφ ωωτόσ.
3. Μζτρθςθ ειδικισ επιωάνειασ (ΒΕΤ) ςτερεϊν.
4. Θερμικι ανάλυςθ – Μελζτθ κερμικισ ςυμπεριωοράσ ςτερεϊν – Κινθτικι μελζτθ κερμικισ
διάςπαςθσ ςτερεϊν.
5. Κροκίδωςθ.
6. Η-Δυναμικό κολλοειδϊν ςυςτθμάτων.
7. Ρροςδιοριςμόσ ΜΒ πολυμερϊν.

(4) ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.

Ρρόςωπο με πρόςωπο ςε ομάδεσ ωοιτθτϊν 3-4 ατόμων




Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ
Υποςτιριξθ τθσ Εργαςτθριακισ εκπαίδευςθσ με χριςθ
power point

Δραςτηριότητα
Ραράδοςθ κεωρίασ
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ΦόρτοσΕργαςίασ
Εξαμήνου
13

Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι

Εργαςτθριακι Άςκθςθ
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52

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

Συγγραωι ομαδικισ
εργαςίασ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

40

ΣφνολοΜακιματοσ

125

20

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται
Α) με προωορικι εξζταςθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ
εργαςτθριακισ άςκθςθσ που αωορά ςτο βακμό κατανόθςθσ
και αωομοίωςθσ τθσ κεωρθτικισ γνϊςθσ , των ζλεγχο τθσ
εργαςτθριακισ δεξιότθτασ που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ
των πειραμάτων και περιλαμβάνει:
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o Συμμετοχι και ςυνεργαςία κατά τθν εκτζλεςθ του
πειραματικοφ μζρουσ.
o ςυγγραωι ομαδικισ εργαςίασ (Ρεριλαμβάνει
καταχϊρθςθ των πειραματικϊν αποτελεςμάτων,
επεξεργαςία και κριτικι εκτίμθςθ των
αποτελεςμάτων)
Από τθν αξιολόγθςθ των παραπάνω προκφπτει ο
Εργαςτθριακόσ Βακμόσ (ΕΒ) ωσ μζςοσ όροσ των επιμζρουσ
εργαςτθριακϊν αςκιςεων που εκτελεί ο ωοιτθτισ ςτθ
διάρκεια του εξαμινου.
Β) Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
o
ανάπτυξθ κεμάτων
o
ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o
απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o
επίλυςθ προβλθμάτων.
Από αυτι προκφπτει ο Βακμόσ Γραπτισ Εξζταςθσ (ΒΓΕ).
Ο τελικόσ βακμόσ (ΤΒ) του μακιματοσ προκφπτει
ΤΒ=0,6xΕΒ+0.4xΒΓΕ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΕ ΑΚΘΕΙ
ΧΘΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΘΜΕΙΩΕΙ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΔΕΠ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ
ΧΘΜΕΙΑ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

430

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Θετικϊν Επιςτθμϊν
Χθμείασ
Ρροπτυχιακό
ΧΗΕ 819
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

Πολυμερικά και φνκετα Τλικά

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδίκευςθσ

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Δεν προβλζπονται
Ελλθνικι
Πχι
Πχι
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Οι ωοιτθτζσ κα αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ ςε κζματα τθσ Τεχνολογίασ Υλικϊν, των Τάξεων
Ρολυμερϊν, τθσ Τεχνολογίασ Ρολυμερϊν και των Σφνκετων και Νανοςφνκετων Υλικϊν. Επίςθσ κα
λάβουν γνϊςεισ ςε ειδικότερα κζματα που αωοροφν πολυμερι με ιδιαίτερο τεχνολογικό
ενδιαωζρον, όπωσ και πολυμερι με εωαρμογζσ ςτθ ωαρμακευτικι τεχνολογία και τθν ιατρικι. Στα
πλαίςια τθσ εργαςίασ που κα αναλάβουν κα μάκουν να αναηθτοφν και να αναλφουν δεδομζνα
χρθςιμοποιϊντασ νζεσ τεχνολογίεσ, να ςζβονται το περιβάλλον και επίςθσ κα βοθκθκοφν ςτθν
απόκτθςθ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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 πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Σεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον
Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι ςτα πολυμερι. Τάξεισ πολυμερϊν με βάςθ τθν εωαρμογι. Ρλαςτικά. Θερμοπλαςτικά,
πολυολεωίνεσ, αλογονοφχα πολυμερι, πολυμερι ςτυρενίου, βινυλοπολυμερι με πλευρικζσ ομάδεσ,
κερμοπλαςτικοί πολυεςτζρεσ, πολυαμίδια, πολυαικζρεσ, πολυςουλωόνεσ, κερμοπλαςτικά
πολυιμίδια, εςτζρεσ κυτταρίνθσ. Θερμοςκλθρυνόμενα πολυμερι, δικτυωμζνοι πολυεςτζρεσ,
πολυουρεκάνεσ, εποξειδικζσ ρθτίνεσ, ρθτίνεσ ωορμαλδεψδθσ, αλλυλικζσ ρθτίνεσ, δισ-μθλεϊνιμίδια,
κερμοςκλθρυνόμενεσ πολυμεκακρυλικζσ ρθτίνεσ. Ελαςτομερι, ειςαγωγι, τφποι ελαςτομερϊν,
ελαςτικοί τροχοί. Υωάνςιμεσ και βιομθχανικζσ ίνεσ, ειςαγωγι, γενικζσ ιδιότθτεσ ινϊν, ωυςικζσ ίνεσ,
τεχνθτζσ ίνεσ, τροποποιθμζνα ωυςικά πολυμερι, ςυνκετικζσ ίνεσ, άλλεσ ίνεσ. Επιχρίςματα. Κόλλεσ.
Ρρόςκετα πολυμερϊν, διογκωτικά μζςα, ενιςχυτικά μζςα, επιβραδυντζσ καφςθσ, πλαςτικοποιθτζσ,
πλθρωτικά μζςα, ςκλθρυντικά μζςα, ςτακεροποιθτζσ, ςυνδετικά μζςα, βελτιωτικά αντοχισ ςτθν
κροφςθ, χρωςτικζσ. Βιομθχανικι παραγωγι ςυνκετικϊν πολυμερϊν. Μορωοποίθςθ πολυμερϊν.
Συμπολυμερι. Μίγματα πολυμερϊν. Ρολυμερικά δίκτυα. Υγροκρυςταλλικά πολυμερι, αγϊγιμα
πολυμερι, ωωτονικά πολυμερι, πολυμερι από ανανεϊςιμεσ πθγζσ πρϊτων υλϊν, ωυςικά
πολυμερι, βιοαποικοδομιςιμα πολυμερι, πολυμερι για ιατρικζσ και ωαρμακευτικζσ εωαρμογζσ,
υδροπθκτϊματα. Σφνκετα υλικά, ειςαγωγι, ταξινόμθςθ με βάςθ τθ μιτρα. Σφνκετα υλικά
πολυμερικισ μιτρασ. Ραραγωγι ςφνκετων υλικϊν πολυμερικισ μιτρασ, Ενίςχυςθ με ινϊδθ
ενιςχυτικά μζςα, ενίςχυςθ με ωυλλϊδθ ενιςχυτικά μζςα, ενίςχυςθ με κοκκϊδθ ενιςχυτικά μζςα.
Ιδιότθτεσ και εωαρμογζσ ςφνκετων υλικϊν πολυμερικισ μιτρασ. Νανοςφνκετα υλικά πολυμερικισ
μιτρασ. Εωαρμογζσ πολυμερϊν ςτθν τεχνολογία του ςκυροδζματοσ.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- Χριςθ PowerPoint ςτθ διδαςκαλία.
- Επικοινωνία με θλεκτρονικά μθνφματα

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Συγγραωι εργαςίασ /
εργαςιϊν
Μθ κακοδθγοφμενθ
μελζτθ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
48
24
52

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Σφνολο Μακιματοσ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

1.

2.

Γραπτι εξζταςθ (80%) ςτα ελλθνικά που
περιλαμβάνει
Ερωτιςεισ Ρολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
Σφντομθσ Απάντθςθσ
Γραπτι Ατομικι Εργαςία με Δθμόςια Ραρουςίαςθ
(20%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΛΥΜΕΩΝ Καραγιαννίδθσ Γεϊργιοσ Ρ., Σιδερίδου Ειρινθ Δ., Μπικιάρθσ Δθμιτρθσ
Ν., Αχιλιάσ Δθμιτρθσ Σ. εκδόςεισ ΗΘΤΘ ΡΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 2009, ISBN 960-456-145-6
ΕΡΙΣΤΘΜΘ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΛΥΜΕΩΝ, Κων/νοσ Ραναγιϊτου, εκδόςεισ Πλγα Σιμϊνθ, 2001, ISBN
960-317-055-0
-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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(1) ΓΔΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 601
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικοφ υποβάκρου-Ειδίκευςθσ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

8

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
- τόχοσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ βαςικϊν τεχνολογικϊν γνϊςεων των κυριοτζρων
βιομθχανιϊν παραγωγισ και επεξεργαςίασ τροφίμων και ευφραντικϊν.
- Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι πτυχιοφχοι αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει
βαςικζσ γνϊςεισ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ςτισ κυριότερεσ βιομθχανίεσ τροφίμων και
ευφραντικϊν, ζτςι ϊςτε να μποροφν να ανταπεξζλκουν με επιτυχία ςτισ απαιτιςεισ τθσ
απαςχόλθςισ τουσ ςε επιχειριςεισ του κλάδου παραγωγισ και μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων
και τροφίμων.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το
μάκθμα είναι:
 Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν από το ςυγκεκριμζνο μάκθμα και άλλα
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ ςτο Εργαςιακό
περιβάλλον, και ειδικότερα ςε μονάδεσ παραγωγισ και επεξεργαςίασ τροωίμων.


Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ επιςτθμονικϊν πλθροωοριϊν και δεδομζνων
από τθ διεκνι βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων εργαλείων που ςχετίηονται με τθν
παρουςίαςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.



Εργαςία ςε διεκνζσ και διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
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Απόκτθςθ ικανότθτασ επιτζλεςθσ ομαδικισ εργαςίασ.

(3) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Τεχνολογία ηυμοχθμικϊν βιομθχανιϊν Ι (Ραραγωγι πόςιμου οινοπνεφματοσ, ηφμθσ αρτοποιίασ και
κτθνοτροωικισ ηφμθσ). Τεχνολογία ηυμοχθμικϊν βιομθχανιϊν ΙΙ (Οίνοσ-Μπίρα-Αποςτάγματα).
Τεχνολογία δθμθτριακϊν. Τεχνολογία άρτου και αρτοςκευαςμάτων. Τεχνολογία ηυμαρικϊν.
Τεχνολογία χυμϊν ωροφτων και αεριοφχων αναψυκτικϊν. Τεχνολογία κθπευτικϊν. Τεχνολογία
ηάχαρθσ. Τεχνολογία λιπϊν και ελαίων και βρϊςιμων ελιϊν. Τεχνολογία κρζατοσ και προϊόντων
κρζατοσ. Τεχνολογία γάλακτοσ και γαλακτοκομικϊν προϊόντων. Τεχνολογία κακάο και ςοκολάτασ.
Τεχνολογία καωζ και τςαγιοφ.
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(4) ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ
(project),
υγγραφι
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, 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
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Από κακζδρασ

Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
- Ρλθροωοριακό υλικό μζςω ιςτοςελίδων

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ-Ειςθγιςεισ
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία
Συγγραωι/παρουςίαςθ
βιβλιογραωικισ εργαςίασ

Σφνολο Μαθήματοσ (25
ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
25
45
55

125

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
και αωορά:
(Α) Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου (50%) θ οποία
περιλαμβάνει:
(1) Ανάπτυξθ (κατά κανόνα ςφντομθ) ςχετικϊν κεμάτων
(2) Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
(3) Ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν
(4) Ερωτιςεισ κρίςεωσ
(5) Επίλυςθ (ςε μικρό ποςοςτό) προβλθμάτων
(Β) Συγγραωι/παρουςίαςθ εκτεταμζνθσ Βιβλιογραωικισ
εργαςίασ (50%) ςε κζματα ςυναωι με το περιεχόμενο του
μακιματοσ

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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(5) ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ

ΑΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΘΣ Ι.,
ΣΤΑΤΑΚΟΣ ΑΛ.

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Π. ΔΕΜΕΡΣΗΘ

UNIVERSITY
STUDIO PRESS
A.E.
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

Επί πλζον :
- Ξενόγλωςςα ςυγγράμματα που υπάρχουν ςτθν κεντρικι Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων
με κζματα ςχετικά με το ευρφτερο αντικείμενο τθσ Σεχνολογίασ Σροφίμων, όπωσ για παράδειγμα
“Elements of Food Technology”, “Encyclopedia of Food Technology” κλπ.
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
- Food Technology
- Journal of Food Science
- Journal of Agricultural and Food Chemistry
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(1) ΓΔΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ818
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επιςτθμονικι περιοχι, γενικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθ
γενικοφ υποβάκρου, μακθςιακϊν δεξιοτιτων
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν
ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων 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
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, περιγραωικοφ δείκτθ 6 του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων, οι ωοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:


Να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ του Ροιοτικοφ Ελζγχου και Νομοκεςίασ Τροωίμων



Να επιλφουν αςκιςεισ και κζματα που ςχετίηονται με τισ κεματολογίεσ του μακιματοσ



Να ςυνδυάηουν τθ Νομοκεςία των τροωίμων με το Ροιοτικό Ελεγχο των Τροωίμων

Γνώςεισ


Γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν που άπτονται τθσ Νομοκεςίασ
των τροωίμων και του ποιοτικοφ Ελζγχου των Τροωίμων



Γνϊςθ ςτθ χριςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραωίασ.

Δεξιότθτεσ


Δεξιότθτεσ ςτθν αποτίμθςθ του Ροιοτικοφ Ελζγχου και τθσ Νομοκεςίασ των τροωίμων



Σφνκετεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανάλυςθσ δεδομζνων τθσ διεκνοφσ
βιβλιογραωίασ.

Ικανότθτεσ


Ικανότθτα να εωαρμόηει τθ γνϊςθ του ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που άπτονται του
Ροιοτικοφ Ελζγχου και Νομοκεςίασ τροωίμων.



Ικανότθτα να αναλφει κζματα Ροιοτικοφ Ελζγχου/Νομοκεςίασ Τροωίμων



Ικανότθτα να ερμθνεφει δεδομζνα Ροιοτικοφ Ελζγχου/Νομοκεςίασ Τροωίμων



Ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία αλλά και ςτον αυτοτελι τρόπο εργαςίασ.



Δυνατότθτεσ εργαςίασ ςε διεκνζσ περιβάλλον.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ
αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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
……
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Άλλεσ…
…….
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε πράξθ.



Ικανότθτα εωαρμογισ γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν περίοδο των ςπουδϊν και ςε
ςυναωι μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ.



Ικανότθτα αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ δεδομζνων και πλθροωοριϊν από τθ διεκνι
βιβλιογραωία και χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν ςχετικϊν με τθν παρουςίαςθ
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων.



Απόκτθςθ του κατάλλθλου κεωρθτικοφ και πρακτικοφ γνωςτικοφ υπόβακρου ϊςτε να είναι
δυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςθ ςε επίπεδο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ και
διδακτορικοφ.

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
Δυνατότθτα ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ομάδασ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

(3) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ροιοτικόσ ζλεγχοσ–προδιαγραωζσ. Μζκοδοι Ανάλυςθσ-Δειγματολθψία. Σφςταςθ Βαςικϊν
Κατθγοριϊν Τροωίμων-Νομοκεςία. Ανάλυςθ επικινδυνότθτασ (βιολογικοί, χθμικοί και ωυςικοί
κίνδυνοι-αρχζσ) Ροιότθτα και αςωάλεια τροωίμων–εωαρμογζσ ςτισ βιομθχανίεσ τροωίμων. Γεφςθ και
οςμι. Κατθγορίεσ οςμθρϊν ενϊςεων ςτα τρόωιμα. Χρϊμα-μζκοδοι προςδιοριςμοφ χρϊματοσ.
εολογία. Μζκοδοι προςδιοριςμοφ υωισ–ιξϊδουσ. Νομοκεςία προςκζτων. Υποκειμενικι
οργανολθπτικι εξζταςθ.
(4) ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Από κακζδρασ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν  Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν
power point .
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
 Διδαςκαλία με τθ μζκοδο project.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ
και μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ &
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ),
Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ
μελζτθσ (project), υγγραφι εργαςίασ
/ εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμιουργία,
κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του
φοιτθτι για κάκε
μακθςιακι
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ -Ειςθγιςεισ
Εκπόνθςθ ατομικϊν
εργαςιϊν
Ατομικι μελζτθ,
προετοιμαςία

Σφνολο Μακιματοσ
(25 ϊρεσ ωόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτικι μονάδα)
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Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
52

73

125

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα
Αξιολόγθςθσ,
Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
υμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
φντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ
Δοκιμίων,
Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι
Εργαςία,
Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται με γραπτι τελικι
εξζταςθ (αξιολόγθςθ) ςτα ελλθνικά που περιλαμβάνει:
Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξθ κεμάτων
o ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
o απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
o επίλυςθ προβλθμάτων και αςκιςεων.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΤΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΝΤΟΜΘΝΑΣ,
ΤΑΣΙΟΥΛΑ, ΘΓΑΝΑΚΟΣ,
ΜΡΑΔΕΚΑ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. Food Chemistry
2. Food Research International
3. Journal of Αgricultural and Food Chemistry
4. Journal of Food composition and Analysis
-υναφι βιβλία
1. . Food Analysis, Nielsen S., Springer 2010.
2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΩΝ ΓΧΚ, ΑΘΘΝΑ
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ΡΑΝ/ΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(22)

ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 715
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

8

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

5

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθ δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Πχι
Ελλθνικι
Ναι

443

(23)

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, δείθηε επηπέδνπ 6 ηνπ Επξσπατθνύ
Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ, νη θνηηεηέο ζα κπνξνύλ λα επηηεινύλ δηάθνξεο ρεκηθέο,
βηνρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο ηξνθίκσλ.
Οη θνηηεηέο ζα κπνξνύλ λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη αζθήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο ζεκαηνινγίεο ηνπ καζήκαηνο, θαη λα ζπζρεηίδνπλ αλαιπηηθά δεδνκέλα κε
ηδηόηεηεο ηξνθίκσλ όπσο θαη κε ηελ πνηόηεηα θαη αζθάιεηά ηνπο. Επηπιένλ, ζα
κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ ζηε βηβιηνγξαθία κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη
ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ. Απηνδύλακε εξγαζία. Άζθεζε θξηηηθήο θαη
απηνθξηηηθήο. Παξαγσγή ηεο ειεύζεξεο δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο.

(24)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Οξείδωςθ και αντιοξειδωτικι δράςθ ελαίων και προϊόντων ωροφτων. Αναλφςεισ
προιόντων γάλακτοσ. Χρωςτικζσ τροωίμων και μζτρθςθ χρϊματοσ τροωίμων.
Ρροςδιοριςμόσ βιταμίνθσ C με υγρι χρωματογραωία. Αεριοχρωματογραωικι
ανάλυςθ λιπαρϊν οξζων-ζλεγχοσ νοκείασ ελαιολάδου. Ρροςδιοριςμόσ ολικισ
μεςόωιλθσ χλωρίδασ ςε τρόωιμα. Ρροςδιοριςμόσ εντεροβακτθρίων ςε τρόωιμα.
Ρροςδιοριςμόσ ηυμομυκιτων/μυκιτων ςε τρόωιμα.
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(25)

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ρρόςωπο με πρόςωπο.
Χριςθ power point ςτθ διδαςκαλία. Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθν
επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραωίασ,
ςυγγραωι εργαςιϊν

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
10
55
60

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Σφνολο Μακιματοσ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

125

Γιώζζα αμηνιόγεζεο είλαη ε ειιεληθή.
Η ζπλνιηθή αμηνιόγεζε απνηειείηαη από α)
γξαπηή εμέηαζε (50 %) πνπ πεξηιακβάλεη
εξσηήζεηο αλάπηπμεο δνθηκίσλ, εξσηήζεηο
ζύληνκεο απάληεζεο, απάληεζε εξσηήζεσλ
επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαη β) εξγαζηεξηαθή
εξγαζία θαη αλαθνξά (50 %).

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΕ ΑΚΘΕΙ
ΠΡΟΧΩΡΘΜΕΝΟΤ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. ΡΟΤΘ, Ι. ΑΒΒΑΙΔΘ,
Α. ΜΠΑΔΕΚΑ, Χ. ΠΙΠΕΡΙΔΘ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. Journal of Food Composition and Analysis
2. Food Analytical Methods
3. Food Chemistry
4. Food Research International
5. Journal of Agricultural and Food Chemistry

-υναφι βιβλία:
1. Food Analysis, Nielsen S., Springer 2010.
2. Handbook of Food Analysis. Nollet L.M.L., Marcel Dekker 2004.
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ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(27)

ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ865
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Επηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Δεμηνηήησλ

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Σύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο
Χεκείαο δελ πθίζηαηαη πξναπαηηνύκελα, όκσο δελ
είλαη δπλαηή ε νπζηαζηηθή παξαθνινύζεζε ρσξίο
ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο ησλ βαζηθώλ καζεκάησλ
ηνπ Τκήκαηνο Χεκείαο, όπσο θαη ηεο Ιζηνξίαο ηεο
Χεκείαο
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
http://www.chem.uoi.gr/
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ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνύ δείθηε 6 ηνπ
Επξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
γλσξίδνπλ όηη:


Η ζπγθξόηεζε ησλ επηζηεκώλ είλαη κηα δηαδηθαζία ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά
θαζνξηζκέλε
 Η θηινζνθία ηεο θάζε επηζηήκεο είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηεο
 Η θάζε επηζηήκε, ε θηινζνθία θαη ε ηζηνξία ηεο ζπγθξνηνύλ κηα δηαιεθηηθή
ελόηεηα
 Η δηακόξθσζε ησλ ελλνηώλ ηεο θάζε επηζηήκεο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ
θηινζνθηθώλ ηδεώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηηο θξίζηκεο πεξηόδνπο ηεο
αλζξώπηλεο ζθέςεο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πεηξακαηηθώλ ηερληθώλ θαη
ζεσξεηηθώλ θαηαζθεπώλ

Σηελ πνξεία ηεο γλώζεο δηαζηαπξώλεηαη ε επαγσγηθή θαη παξαγσγηθή ζθέςε
ηνπ Αξηζηνηέιε, όπσο θαη ην κπζηθό ζηνηρείν ηεο ζπκπαληηθήο αξκνλίαο θαη
επεξεάδεη κέρξη ηελ λεώηεξε θηινζνθία ηα ξεύκαηα ηνπ εκπεηξηζκνύ θαη ηνπ
νξζνινγηζκνύ
 Οη δπζθνιίεο ηνπ επαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο αλαγσγήο ησλ θπζηθώλ
επηζηεκώλ ζηε καζεκαηηθή θπζηθή, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαγλώξηζε
ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο θάζε επηζηήκεο θαη ηνπ ηξόπνπ πξνζέγγηζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη αλαπηύζζνληαη νη ηδηαίηεξεο θηινζνθίεο ή
επηζηεκνινγίεο ησλ μερσξηζηώλ επηζηεκώλ, όπσο π.ρ. ε θηινζνθία ηεο ρεκείαο

Γνώσεις
 Γλώζε γηα ην πώο ζπγθξνηείηαη ε επηζηεκνληθή ζθέςε.
 Τη είλαη απηό πνπ ιέκε λέα επηζηεκνληθή κέζνδν
 Οη κεηαβνιέο ζηε ζπγθξόηεζε ησλ επηζηεκώλ, νη αιιαγέο Παξαδείγκαηνο,
δελ είλαη απνηέιεζκα ζπζζσξεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ αιιά αζπλερώλ
δηαδηθαζηώλ, αιιαγήο νπηηθήο γσλίαο.
 Η εμέιημε ηεο επηζηήκεο δελ είλαη κηα γξακκηθή αιιά κηα δηαδηθαζία πνπ
ζπλαληά ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά εκπόδηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα
ππεξπεδήζεη.
 Τε ζρέζε πεηξάκαηνο-ζεσξίαο, νξζνινγηθόηεηαο-εκπεηξηζκνύ
 Τν ξόιν ηνπ επηζηεκνληθνύ εξγαζηεξίνπ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ δηάθνξσλ
ζπληειεζηώλ ηνπ (επηζηεκνληθνύ θαη ηερληθνύ πξνζσπηθνύ)
 Τν ξόιν ησλ πεηξακαηηθώλ ζπζθεπώλ θαη ησλ νξίσλ ηνπο.
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Γεξιότητες
 Κατζχει δεξιότθτεσ ςτθν προςζγγιςθ ηθτθμάτων ςχετικά με ςυγκρότθςθ τθσ
επιςτιμθσ του, και ςυγκεκριμζνα τθσ επιςτιμθσ τθσ χθμείασ
Ικανότητες
 Ιθαλόηεηα λα εθαξκόδεη ηε γλώζε ηνπ ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ
άπηνληαη ηεο θηινζνθίαο ησλ επηζηεκώλ ζε ζρέζε κε ηα ηδηαίηεξα θηινζνθηθά
δεηήκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ρεκείαο
 Ιθαλόηεηα λα αιιεινεπηδξά κε άιινπο θνηηεηέο ή εξεπλεηέο ζε ζέκαηα
θηινζνθίαο επηζηεκώλ.
 Ιθαλόηεηα λα επηιέγεη θαη λα εθαξκόδεη ηηο πιένλ θαηάιιειεο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επίιπζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο.

Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Οη γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα θαη ζηηο
νπνίεο απνζθνπεί ην κάζεκα είλαη:
 Θεσξεηηθή ζθέςε θαη ηθαλόηεηα εθαξκνγήο ησλ γλώζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θηινζνθίαο ησλ επηζηεκώλ ηόζν ζε δεηήκαηα
γεληθήο ρεκείαο όπσο θαη ησλ δηαθόξσλ θιάδσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ην αληηθείκελν
ηεο ρεκείαο, π.ρ. ε θβαληηθή ρεκεία, ε νξγαληθή ρεκεία θ.ι.π.
 Ιθαλόηεηα αλαδήηεζεο, αλάιπζεο θαη ζύλζεζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ από
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ ζρεηηθώλ κε
ηελ παξνπζίαζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ.
 Απόθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεσξεηηθνύ γλσζηηθνύ ππόβαζξνπ ώζηε λα είλαη
δπλαηή ε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ εηδίθεπζεο
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θαη δηδαθηνξηθνύ.
 Εξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ.
Δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηόρσλ.









Δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο ζπγθξηηηθήο θαη παξαγσγηθήο ζθέςεο θαηά ηελ
αλάπηπμε όισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ρεκείαο.
Ιθαλόηεηα αλαδήηεζεο, αλάιπζεο θαη ζύλζεζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ από
ηε βηβιηνγξαθία (πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή) γηα ηε ζπγθξόηεζε ηζηνξηθώλ θαη
θηινζνθηθώλ ζεκάησλ ηεο ρεκείαο όπσο θαη ηεο πξννπηηθήο θαη ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληά ε ζύγρξνλε επηζηήκε.
Εηδηθά νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπόδηα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο
επηζηήκεο ηεο ρεκείαο απνηεινύλ έλα ρξεζηκόηαην πιηθό γηα ηελ δηδαθηηθή ηεο
ρεκείαο.
Απόθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεσξεηηθνύ γλσζηηθνύ ππόβαζξνπ ώζηε λα είλαη
δπλαηή ε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ εηδίθεπζεο
θαη δηδαθηνξηθνύ.
Δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ
ζηόρσλ.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Περιεχόμενα

‘Φιλοςοωία επιςτθμϊν’
1.Αρχ Αρχαία φιλοςοφία και επιςτιμεσ (Θ Αρχαία ωιλοςοωία. Φιλοςοωία και επιςτιμθ.
Μακθματικζσ αρμονίεσ ςτο Σφμπαν. Θ Ρυκαγόρεια οπτικι ςτθ Φφςθ. Ο Ρλάτων ςτθν τροχιά
τθσ πυκαγόρειασ προβλθματικισ. Θ παράδοςθ του «ςϊηειν τα ωαινόμενα». Τα μακθματικά
πρότυπα ςτθ κοςμολογία του Ρτολεμαίου. Θ προϊκθςθ του ιδεϊδουσ τθσ απαγωγικισ
ςυςτθματοποίθςθ από τουσ Ευκλείδθ και Αρχιμιδθ)
2.Η επιΕπιςτιμθ του Αριςτοτζλθ (Θεπαγωγικο-απαγωγικι μζκοδοσ του Αριςτοτζλθ)
3. H Αριςτοτελικι μζκοδοσ ςτον Μεςαίωνα (Το επαγωγικο-απαγωγικό πρότυπο του
Αριςτοτζλθ ωσ θ μζκοδοσ τθσ ανάλυςθσ και τθσ ςφνκεςθ. R. Bacon: Θ χριςθ του
πειραματιςμοφ ςτθ γνϊςθ των ωαινομζνων. Θ επιτυχία τθσ επαγωγικισ μεκόδου εξαρτάται
από τον πειραματιςμό. Διεφρυνςθ πειραματικισ βάςθσ των ωαινομζνων. Οι επαγωγικζσ
μζκοδοι τθσ ςυμωωνίασ και τθσ διαωοράσ. Θ μζκοδοσ ςυμωωνίασ του Duns Scotus. H μζκοδοσ
διαωοράσ του William Ockham. modus tollen. Το «ξυράωι» του Ockham. Ο Αριςτοτζλθσ και ο
Αβερόθ. Σωματιδιακι ερμθνεία του Αριςτοτελικοφ ζργου ςτο περίωθμο αλχθμικό ζργο του
Geber Suma perfectionis
4. Ατομιςμόσ
5. 1450-1650μ.Χ.: Οι δυο ουμανιςμοί ςτθν Αναγζννθςθ (Ερμθτικι παράδοςθ.
Μυςτικιςμόσ και επιςτιμθ. Χθμικι ωιλοςοωία του Ραράκελςου. Μικρόκοςμοσ και Ιατρικι
κεωρία. Ουμανιςμόσ των γραμμάτωn. Θ ταξινόμθςθ τθσ ωφςθσ. Θ ροι του αίματοσ: Από τον
Βεςάλιο ςτον Χάρβευ. Οι εξελίξεισ ςτθν αςτρονομία. Τα μακθματικά πρότυπα. Θ αναηιτθςθ
των μακθματικϊν αρμονιϊν ςτο Σφμπαν. Ο Osiander για τα μακθματικά πρότυπα και τθν
αλικεια. Τι οδθγεί τον Copernicus ςτο θλιοςτατικό ςφςτθμα; Θ Ρυκαγόρεια δζςμευςθ του
Kepler
6. Σζλθ 16 - αρχζσ πρώτου μιςοφ 17 αιώνα: Η νζα επιςτθμονικι μζκοδοσ (Γαλιλαίοσ Το
βιβλίο τθσ ωφςθσ είναι γραμμζνο ςτθ γλϊςςα των μακθματικϊν. Κριτικι ςτον Αριςτοτζλθ. Θ
επιςτθμονικι μζκοδοσ του Γαλιλαίου y. Θ μζκοδοσ τθσ Ανάλυςθσ. Αωαίρεςθ, γενίκευςθ και
διαμόρωωςθ εννοιϊν) Μπζικον(Θ επιςτθμονικι μζκοδοσ του Μπζικον. Κριτικι ςτο
Αριςτοτζλθ), Καρτζςιοσ(Καξηεζηαλή κέζνδνο: Τν αλαπνδνγύξηζκα ηεο Μεζόδνπ ηνπ Μπέηθνλ,
Νεφτωνασ(Αναλυτικι μζκοδοσ και ςυςτθματικι απαγωγικοποίθςθ)
ου

ου

7: Η νεότερθ φιλοςοφία. Θεωρθτικόσ εμπειριςμόσ(John Locke, George Berkeley, David
Hume), Hπειρωτικόσ Ορκολογιςμόσ :( Baruch Spinoza, Gottfiefried Wilhelm Leibniz), Immanuel
Kant ( θ ςφνκεςθ των δυο παραδόςεων. O ςκεπτικιςμόσ του Θume θ βάςθ τθσ προβλθματικισ
Kant. Τα είδθ των κρίςεων. Αιςκθτικότθτα-διάνοια/νόθςθ.Αναλυτικζσ-ςυνκετικζσ κρίςεισ.
Apriori-a posteriori. Φαινόμενα-πράγματα κακαυτά. Θ υπερβατολογικι αιςκθτικι ι τα a priori
ςτοιχεία τθσ αιςκθτικότθτασ. Θ αναλυτικι των εννοιϊν ι τα a priori ςτοιχεία τθσ
διάνοιασ/νόθςθσ. Θ υπερβατολογικι παραγωγι των κατθγοριϊν. Θ αναλυτικι των αρχϊν. Οι
αναλογίεσ τθσ εμπειρίασ και θ επιςτιμθ τθσ μθχανικισ. Συςτθματικι οργάνωςθ των
εμπειρικϊν νόμων. Τελεολογικζσ ερμθνείεσ .Ο Καντ και θ χθμεία
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

 Από θαζέδξαο
Πξόζσπν κε πξόζσπν

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Ηιεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο.

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

 Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με
χριςθ power point .

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα

ΦόρτοσΕργαςίασ
Εξαμήνου

Δηαιέμεηο-Εηζεγήζεηο
Εθπαηδεπηηθέο
εξγαζίεο
Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

36
26

ΣφνολοΜακιματοσ

125

63

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Η αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ γίλεηαη κε γξαπηή
ηειηθή εμέηαζε (αμηνιόγεζε) ζηα ειιεληθά πνπ
πεξηιακβάλεη:
VI. Γξαπηή /πξνθνξηθή ηειηθή εμέηαζε πνπ
πεξηιακβάλεη:
o αλάπηπμε ζεκάησλ
o εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο
o απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο θξίζεσο
o επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Παξνπζίαζε Αηνκηθήο Εξγαζίαο
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ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :





Philosophy of Chemistry, Jaap van Brakel, Leuven University Press, second edition 2013
Φιλοςοφία και επιςτιμεσ-Από τον Πλάτωνα μζχρι τον Καντ, Ε. Μπόκαρθσ, Εκδ. ΟΤΣΟΠΙΑ,
2020
Mπαςελάρ-Επιςτιμθ και Αντικειμενικότθτα, Mary Tiles, Παν/κζσ Εκδ. Κριτθσ

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Science
HYLE : International Journal for Philosophy of Chemistry, Foundations of Chemistry
Journal of General Philosophy of Science
British Journal for the Philosophy of Science
Journal of Chemical Education
Annals of Science
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ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΕ 612
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ IΙ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΟΧΙ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ
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ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, δείθηε επηπέδνπ 6 ηνπ Επξσπατθνύ
Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ, νη θνηηεηέο ζα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ
παξαθάησ: τεχνολογία παραςκευισ λευκϊν, ερυκρϊν και ροηζ οίνων. Τεχνολογία
παραςκευισ γλυκϊν, αωρωδϊν, ενιςχυμζνων και αρωματιςμζνων οίνων. Ειδικζσ
τεχνικζσ ερυκρισ οινοποίθςθσ.
Ρροηυμωτικζσ κατεργαςίεσ. Διαφγαςθ και
ςτακεροποίθςθ οίνων. Ραλαίωςθ οίνων ςε δεξαμενζσ και βαρζλια. Συςκευαςία
οίνων. Τεχνολογία παραςκευισ τςίπουρου και μπράντυ. Διαχείριςθ αποβλιτων
οινοποιείων. ++++++
Οη θνηηεηέο ζα κπνξνύλ λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη αζθήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο ζεκαηνινγίεο ηνπ καζήκαηνο. Επηπιένλ, ζα κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ ζηε
βηβιηνγξαθία κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη
ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ. Απηνδύλακε εξγαζία. Άζθεζε θξηηηθήο θαη
απηνθξηηηθήο. Παξαγσγή ηεο ειεύζεξεο δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Τεχνολογία παραςκευισ λευκϊν, ερυκρϊν και ροηζ οίνων. Τεχνολογία παραςκευισ
γλυκϊν, αωρωδϊν, ενιςχυμζνων και αρωματιςμζνων οίνων. Ειδικζσ τεχνικζσ
ερυκρισ οινοποίθςθσ. Ρροηυμωτικζσ κατεργαςίεσ. Διαφγαςθ και ςτακεροποίθςθ
οίνων. Ραλαίωςθ οίνων ςε δεξαμενζσ και βαρζλια. Συςκευαςία οίνων. Τεχνολογία
παραςκευισ τςίπουρου και μπράντυ. Διαχείριςθ αποβλιτων οινοποιείων.
4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πξόζσπν κε πξόζσπν

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χριςθ power point ςτθ διδαςκαλία. Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθν
επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ , ςεμινάρια
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραωίασ,
ςυγγραωι εργαςίασ,
εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
26
99

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Σφνολο Μακιματοσ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

125

Γιώζζα αμηνιόγεζεο είλαη ε ειιεληθή.
Η ζπλνιηθή αμηνιόγεζε απνηειείηαη από α)
γξαπηή εμέηαζε (65 %) πνπ πεξηιακβάλεη
εξσηήζεηο αλάπηπμεο δνθηκίσλ, εξσηήζεηο
ζύληνκεο απάληεζεο, απάληεζε εξσηήζεσλ,
επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη αζθήζεσλ, θαη β)
γξαπηή εξγαζία, δεκόζηα παξνπζίαζε (35 %).

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΙΣΤΘΜΘ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΛΕΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΥΦΛΕΟΣ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΥΘΣ ΤΣΑΚΙΘΣ

ΨΥΧΑΛΟΣ ΦΙΛΙΡΡΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΘ
Ο.Ε.

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. American Journal of Enology and Viticulture
2. Australian Journal of Grape and Wine Research
3. South African Journal of Enology and Viticulture
4. Oeno One
5.Food Science
6. International Journal of Food Science and Technology

-υναφι βιβλία:
1. Wine Science, Jackson Ronald,Academic Press 2008.
2. Handbook of Enology Vol.1, Ribereau-Gayon P., Duburdieu D., Doneche B., Lonvaud A., Wiley 2001.
3. Handbook of Enology Vol.2, Ribereau-Gayon P., Glories Y. Maujean A., Duburdieu D., Wiley 2001.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(35)

ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΧΘΜΕΙΑΣ
ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

8

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

3

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθ δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Πχι
Ελλθνικι
Ναι
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(36)

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων 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

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, δείθηε επηπέδνπ 6 ηνπ Επξσπατθνύ
Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ, νη θνηηεηέο ζα κπνξνύλ λα επηηεινύλ δηάθνξεο ρεκηθέο,
βηνρεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο νίλσλ.
Οη θνηηεηέο ζα κπνξνύλ λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη αζθήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο ζεκαηνινγίεο ηνπ καζήκαηνο, θαη λα ζπζρεηίδνπλ αλαιπηηθά δεδνκέλα κε
ηδηόηεηεο νίλσλ όπσο θαη κε ηελ πνηόηεηα θαη αζθάιεηά ηνπο. Επηπιένλ, ζα κπνξνύλ
λα αλαδεηνύλ ζηε βηβιηνγξαθία κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ 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…
…….

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη
ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ. Απηνδύλακε εξγαζία. Άζθεζε θξηηηθήο θαη
απηνθξηηηθήο. Παξαγσγή ηεο ειεύζεξεο δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο.

(37)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γενικζσ αναλφςεισ γλεφκουσ και οίνου. Χρωματικά χαρακτθριςτικά και ωαινολικά
ςυςτατικά οίνων. Ζλεγχοσ ςτακερότθτασ οίνων.
Καλλιζργεια ηυμομφκθτα
οινοποίθςθσ και ηφμωςθ γλεφκουσ. Ρροςδιοριςμόσ οξζων ςε οίνουσ.
Ρροςδιοριςμόσ ενϊςεων αρϊματοσ οίνων. Οργανολθπτικι εξζταςθ οίνων.
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(38)

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ρρόςωπο με πρόςωπο.
Χριςθ power point ςτθ διδαςκαλία. Χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςτθν
επικοινωνία με τουσ ωοιτθτζσ.

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραςτηριότητα

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραωίασ,
ςυγγραωι εργαςιϊν

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
9
30
31

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Σφνολο Μακιματοσ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

75

Γιώζζα αμηνιόγεζεο είλαη ε ειιεληθή.
Η ζπλνιηθή αμηνιόγεζε απνηειείηαη από α)
γξαπηή εμέηαζε (50 %) πνπ πεξηιακβάλεη
εξσηήζεηο αλάπηπμεο δνθηκίσλ, εξσηήζεηο
ζύληνκεο απάληεζεο, απάληεζε εξσηήζεσλ,
επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη αζθήζεσλ, θαη β)
εξγαζηεξηαθή εξγαζία θαη αλαθνξά (50 %).

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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(39)

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
ΟΙΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΑ

Ε. ΟΤΦΛΕΡΟ

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΕ ΑΚΘΕΙ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Ε. ΟΤΦΛΕΡΟ

Ι. ΡΟΤΘ,
Χ. ΠΙΠΕΡΙΔΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΘΜΕΙΩΕΙ)

-υναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. American Journal of Enology and Viticulture
2. Australian Journal of Grape and Wine Research
3. South African Journal of Enology and Viticulture
4. Oeno One
5. Journal of Food Composition and Analysis
6. Food Chemistry
7. Food Research International
8. Journal of Agricultural and Food Chemistry

-υναφι βιβλία:
1. Methods for Analysis of Must and Wine, Ough C.S., Amerine M.A., Wiley 1988.
2. Wine Analysis and Production, Zoecklein B.W., Chapman and Hall 1994.
3. Chemical Analysis of Grapes and Wine Techniques and Concepts, Patrick Iland Wine Production, 2013.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου 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
Προσόντων 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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, δείκτη επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων, οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοούν τις βασικές αρχές των
παρακάτω: τεχνολογία παρασκευής προϊόντων γάλακτος, προϊόντων κρέατος,
άρτου και συναφών προϊόντων, προϊόντων φρούτων και λαχανικών, ελαίων και
λιπών, αλκοολούχων και αλκαλοειδούχων ευφραντικών, αναψυκτικών, και άλλων
τροφίμων.
Παρασκευή προϊόντων τροφίμων από μη συμβατικές πηγές, όπως και με χρήση
νέων διαδικασιών και τεχνολογιών.
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα,
αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων τροφίμων, έρευνα για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων, διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, καινοτομικά τρόφιμα,
επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες επιτυχημένων περιπτώσεων
Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλύουν προβλήματα και ασκήσεις που σχετίζονται με
τις θεματολογίες του μαθήματος. Επιπλέον, θα μπορούν να αναζητούν στη
βιβλιογραφία με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
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…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτοδύναμη εργασία. Άσκηση κριτικής και
αυτοκριτικής. Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τεχνολογία παρασκευής προϊόντων γάλακτος, προϊόντων κρέατος, άρτου και
συναφών προϊόντων, προϊόντων φρούτων και λαχανικών, ελαίων και λιπών,
αλκοολούχων και αλκαλοειδούχων ευφραντικών αναψυκτικών, και άλλων
τροφίμων. Διαχείριση αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων.
Παρασκευή προϊόντων τροφίμων από μη συμβατικές πηγές, όπως και με χρήση
νέων διαδικασιών και τεχνολογιών.
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων
τροφίμων, έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασία ανάπτυξης νέων
προϊόντων, καινοτομικά τρόφιμα, επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες επιτυχημένων
περιπτώσεων

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση power point στη διδασκαλία. Χρήση Τ.Π.Ε. στην
επικοινωνία με τους φοιτητές.

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα

Διαλέξεις , σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Μη καθοδηγούμενη
μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
56
24
45

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος
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,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.
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Γλώσσα αξιολόγηση είναι η ελληνική.
Η συνολική αξιολόγηση αποτελείται από α)
γραπτή εξέταση (70 %) που περιλαμβάνει
ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, ερωτήσεις
σύντομης απάντησης, απάντηση, και β) γραπτή
εργασία (30 %).

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Αρβανιτογιάννης Ι., Στράτακος Α.
UNIVERSITY STUDIO PRESS A.E.
ISBN: 978-960-12-2016-1
Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ: 12560794
2. «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»
Σφλώμος Κ., Βαρζάκας Θ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΤΡΑΣ
ISBN: 978-618-5309-70-1
Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ: 77271644

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Nutrition and Food Science, Emerald
2. Trends in Food Science and Technology, Elsevier
3. Food reviews international, Taylor & Francis
4. British food journal, Emerald
5. Journal of food engineering, Elsevier
6. European Journal of Innovation Management, Emerald Insight
7. Creativity and Innovation Management, Wiley Online Library
8. Journal of Product Innovation Management, Wiley Online Library
9. Technovation, Elsevier,
10. European journal of innovation management, Emerald

-Συναφή βιβλία
1. «Marketing αγροτικών προϊόντων και τροφίμων: οι ιδιαιτερότητες του κλάδου στρατηγικές – προγράμματα δράσης»,
Philippe Aurier – Lucier Sirieix, εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ (ISBN: 978-960-7860-80-4)
2. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων» Karl T. Ulrich – Steven D. Eppinger, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2018 (ISBN: 978-960418-489-7)
3. «Εισαγωγή στην Επιστήμη % την Τεχνολογία Τροφίμων» Σφλώμος Κωνσταντίνος – Βαρζάκας Θεόδωρος, εκδόσεις
ΤΣΟΤΡΑΣ, 2019 (ISBN: 978-618-5309-69-5)
4. «Διατροφή και χημεία τροφίμων» Γαλανοπούλου Ντία, Ζαμππετάκης Γιάννης, Μαυρή-Βαβαγιάννη Μαίρη, Σιαφάκα
Αθανασία,, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ (ISBN: 3930-0322)
5. «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» John Bessant – Joe Tidd, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2017 (ISBN: 978-960-418-603-7)
6. Food & Beverage Management, Bernard D., Lockwood A., Pantelidis I., Elsevier Science & Technology, 2008 (ISBN:
0750667303)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΧΗΥ 074
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων,
ανάπτυξης δεξιοτήτων.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ
http://www.chem.uoi.gr

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου 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
Προσόντων 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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, περιγραφικού δείκτη 6 του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις φυσικές διεργασίες
και τους CSTR αντιδραστήρες.
Γνώσεις
• Γνώση και ορθή κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και θεωριών που
σχετίζονται με τις φυσικές διεργασίες και τους CSTR αντιδραστήρες.
• Γνώση και κατανόηση των βασικών τμημάτων των αντίστοιχων διατάξεων και την
εκτέλεση των αντίστοιχων μετρήσεων.
• Γνώση και κατανόηση της επεξεργασίας των πειραματικών δεδομένων και την
εξαγωγή και αξιολόγηση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων.
• Γνώση και κατανόηση των εφαρμογών των αντίστοιχων διεργασιών στην βιομηχανική
παραγωγή.
• Γνώση στη χρήση και αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
Δεξιότητες
• Δεξιότητες στην επιλογή και χρήση της κατάλληλης εργαστηριακής διάταξης για την
πραγματοποίηση των αναγκαίων μετρήσεων.
• Δεξιότητες στην επεξεργασία των εργαστηριακών μετρήσεων για την εξαγωγή και
αξιολόγηση των αντίστοιχων συμπερασμάτων.
• Σύνθετες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μέσω ανάλυσης δεδομένων της διεθνούς
βιβλιογραφίας
Ικανότητες
• Ικανότητα στην ομαδική εργασία και την αλληλοεπίδρασης με άλλους φοιτητές αλλά
και στον αυτοτελή τρόπο εργασίας.
• Ικανότητα να αναλύει τις βιβλιογραφικές πηγές και να αξιοποιεί την κατάλληλη
μέθοδο με βάση τις υποδομές ενός χημικού εργαστηρίου
• Ικανότητα να επιλέγει και να εφαρμόζει τις πλέον κατάλληλες πειραματικές συνθήκες
για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος.
• Δυνατότητες εργασίας σε διεθνές περιβάλλον

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
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…
…….

Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια και στις οποίες
αποσκοπεί το μάθημα είναι:
• Θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.
• Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο των σπουδών και σε συναφή
μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας.
• Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών από τη διεθνή
βιβλιογραφία και χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών σχετικών με την παρουσίαση ερευνητικών
αποτελεσμάτων.
• Απόκτηση του κατάλληλου θεωρητικού και πρακτικού γνωστικού υπόβαθρου ώστε να είναι
δυνατή η περαιτέρω εκπαίδευση σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης και διδακτορικού.
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
• Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητική ανάπτυξη των εργαστηριακών ασκήσεων.
1. Αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας μετά πλήρους ανάδευσης.
2. Διήθηση.
3. Εναλλάκτης θερμότητας διπλού σωλήνα.
4. Ποιότητα ατμού.
5. Περιστροφικός ξηραντήρας.
6. Προσρόφηση σε στερεό.
7. Μελέτη τριβών κατά τη ροή ρευστών
8. Επίπλευση.
9. Ανάδευση.
10. Ρευστοποιημένη κλίνη.
11. Κατανομή μεγέθους σωματιδίων
12. Ελάττωση μεγέθους σωματιδίων – σφαιρόμυλος.
13. Έλεγχος καυσίμων και λιπαντικών

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, 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

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,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Πρόσωπο με πρόσωπο σε ομάδες φοιτητών 3-4 ατόμων.

• Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές
• Υποστήριξη της Εργαστηριακής εκπαίδευσης με
χρήση power point
Δραστηριότητα
Παράδοση Θεωρίας
Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή ομαδικής
εργασίας
Ατομική μελέτη,
προετοιμασία

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
13
52
40
20

Σύνολο Μαθήματος
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Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με
Α) προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
εργαστηριακής άσκησης που αφορά στο βαθμό
κατανόησης και αφομοίωσης της θεωρητικής γνώσης ,
των έλεγχο της εργαστηριακής δεξιότητας που απαιτείται
για την εκτέλεση των πειραμάτων και περιλαμβάνει:
o ερωτήσεις σύντομης απάντησης
o απαντήσεις σε ερωτήσεις κρίσεως
o Συμμετοχή και συνεργασία κατά την εκτέλεση
του πειραματικού μέρους.
o συγγραφή ομαδικής εργασίας (Περιλαμβάνει
καταχώρηση των πειραματικών αποτελεσμάτων,
επεξεργασία και κριτική εκτίμηση των

αποτελεσμάτων)
Από την αξιολόγηση των παραπάνω προκύπτει ο
Εργαστηριακός Βαθμός (ΕΒ) ως μέσος όρος των
επιμέρους εργαστηριακών ασκήσεων που εκτελεί ο
φοιτητής στη διάρκεια του εξαμήνου.
Β) Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
o ανάπτυξη θεμάτων
o ερωτήσεις σύντομης απάντησης
o απαντήσεις σε ερωτήσεις κρίσεως
o επίλυση προβλημάτων.
Από αυτή προκύπτει ο Βαθμός Γραπτής Εξέτασης (ΒΓΕ).
Ο τελικός βαθμός (ΤΒ) του μαθήματος προκύπτει
ΤΒ=0,6xΕΒ+0.4xΒΓΕ

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

