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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. ξεκίνησε τη
λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 (αρχικά με την ονομασία Τμήμα
Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων), ύστερα από πρόταση που
υποβλήθηκε στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ Ι, Διεύρυνση τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςΤΕΙ Κρήτης: Περιβάλλον, Μέτρο 2.6.Το Σεπτέμβριο του 2003 μετονομάστηκε σε Τμήμα
Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 222 από 17/09/2003) ενώ τον Ιούνιο του 2013
έλαβε τη σημερινή του ονομασία (ΠΔ 104/2013 – ΦΕΚ 137Α / 5-6-2013). Το Τμήμα
ανήκει στη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, στην οποία επίσης
ανήκουν τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Μουσικής
Τεχνολογιάς και Ακουστικής Τ.Ε. Οι πρώτοι πτυχιούχοι του Τμήματος αποφοίτησαν το
Σεπτέμβριο του 2003.
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος αφορά στην ορθολογική διαχείριση των
Φυσικών Πόρων & την προστασία του Περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής
διεπιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, το Τμήμα έχει σκοπό
την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν:
 τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,
 τις τεχνολογίες διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 την προστασία του περιβάλλοντος, τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη
διαχείριση της περιβαλλοντικής ρύπανσης,
 τη γεωφυσική και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, τη γεωπληροφορική, την
αειφόρο ανάπτυξη και
 τις κατασκευαστικές και σχεδιαστικές τεχνολογίες
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής
Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές
γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα, είτε σε
συνεργασία με επιστήμονες της ίδιας ή άλλων ειδικοτήτων, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο
τομέα σε:
 μετρήσεις του ηλιακού, αιολικού, γεωθερμικού και υδάτινου δυναμικού περιοχών,
καθώς και περιβαλλοντικών παραμέτρων, μεμονωμένα, ή συμμετέχοντας σε
ερευνητικές ομάδες, συντάσσοντας σχετικές μελέτες κατά περίπτωση.
 διερεύνηση, εντοπισμό και αξιολόγηση υπόγειων υδατικών πόρων, εκπονώντας
σχετικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες.
 ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, πρόληψη
και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
 σχεδιασμό και υποστήριξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 κατασκευή και υποστήριξη μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών
απορριμμάτων.
 σχεδιασμό, κατασκευή και υποστήριξη μονάδων επεξεργασίας και εμφιάλωσης
νερού.
 εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας υδατικών πόρων.
 μελέτη και υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές.
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 σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών
Συστημάτων (GIS), θεματικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει
από GIS.
Τόσο η διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, όσο και το
περιεχόμενο των παρεχόμενων μαθημάτων και εργαστηρίων πρέπει αφενός να
διασφαλίζουν την απόκτηση του απαραίτητου γνωσιακού υποβάθρου στους
αποφοίτους, ώστε αυτοί να δίνουν τη μάχη του ανταγωνισμού με τις καλύτερες δυνατές
προοπτικές στην ολοένα και απαιτητικότερη αγορά εργασίας, και αφετέρου να
ακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις σε διεθνές πεδίο. Το τελευταίο καθιστά
απαραίτητη την επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σε σχετικά
σύντομα χρονικά διαστήματα. Η εφαρμογή σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών,
συνδεδεμένου τόσο με τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και τα ερευνητικά
επιτεύγματα όσο και με τις απαιτήσεις της αγοράς όπως αυτές διαμορφώνονται,
αποτελεί ανελαστική ανάγκη για τη σωστή λειτουργία ενός ακαδημαϊκού Τμήματος στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
έχει εκπονήσει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών μέσα στα πλαίσια του γνωστικού
αντικειμένου του Τμήματος και τις κατευθύνσεις του, όπως αυτά περιγράφηκαν
παραπάνω.Ταυτόχρονα, εναρμονίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης και
τεχνολογίας στον τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων
καθώς και τις ανάγκες στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, στο νέο προτεινόμενο ΠΣ
έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές υποδείξεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της
εξωτερικής αξιολόγησηςτου Τμήματος που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης έχει την παρακάτω δομή:





Τα πρώτα πέντε εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν αποκλειστικά
υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
Στο έκτο και στο έβδομο εξάμηνο υπάρχουν από τρία υποχρεωτικά μαθήματα
κορμού και μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει
δύο από κάθε εξάμηνο. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του απαραίτητου
αριθμού μαθημάτων επιλογής, ο φοιτητής μπορεί επίσης να εκπονήσει την
πτυχιακή του εργασία.
Στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, σε χώρους εργσίας
με δραστηριότητα σχετική με τις κατευθύνσεις και τα αντικείμενα των
σπουδών του Τμήματος, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

Η κατανομή των μαθημάτων κορμού στα εξάμηνα σπουδών έγινε με βάση την
ακαδημαϊκή λογική της «βαθμιδωτής κατανομής της γνώσης» όπου μαθήματα
προηγούμενων εξαμήνων αποτελούν υπόβαθρο για μαθήματα επόμενων εξαμήνων,
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ώστε να διασφαλιζεται η ομαλή διεξαγωγή της εκπαίδευσης στο Τμήμα. Τα μαθήματα
επιλογής («Επιλογής Υποχρεωτικά») επίσης βασίζονται σε υπόβαθρο που σε μεγάλο
ποσοστό παρέχεται από μαθήματα διδασκόμενα σε προηγούμενα εξάμηνα.Σε ειδικές
περιπτώσεις αδυναμίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων επιλογής, το Τμήμα είναι
δυνατό να αναστείλει την πραγματοποίηση μέρους αυτών, μετά από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.Γενικά, τα μαθήματα, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία
μαθήματος διακρίνονται σε:
Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικο (Υ), Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Κατηγορία μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου (ΓΥ), Ειδικού Υποβάθρου (ΕιδΥ)
Σε όλα τα μαθήματα έχουν αποδοθεί πιστωτικές μονάδες και έχει υπολογιστεί ο
αντίστοιχος φόρτος εργασίας των φοιτητών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων που δηλώνει και παρακολουθεί ο
φοιτητής κάθε εξάμηνο είναι τριάντα (30), ενώ για την αποφοίτηση απαιτείται η συλλογή
240 πιστωτικών μονάδων, εκ των οποίων 20 προέρχοναι από την πτυχιακή εργασία και
10 από την πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα είτε είναι αμιγώς θεωρητικά, είτε περιέχουν
και εργαστηριακό μέρος, η παρακολούθηση του οποίου είναι υποχρεωτική, όπως
υποχρεωτική είναι και η συμμετοχή στις εξετάσεις του εργαστηρίου, σύμφωνα με τον
κανονσιμό σπουδών του Τμήματος. Σε αρκετά μαθήματα του νέου Προγράμματος
Σπουδών υπάρχουν επίσης διδακτικές ώρες αφιερωμένες σε ασκήσεις πράξεις οι οποίες
συνδυάζονται με το θεωρητικό μέρος του μαθήματος.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν επιπλέον μαθήματα (χωρίς
πιστωτικές μονάδες), από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ή από Προγράμματα
Σπουδών άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής του ΤΕΙ Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ. Τα
μαθημάτα αυτά, μετά την επιτυχή τους παρακολούθηση όπως αυτή αποτυπώνεται με τη
βαθμολογία στις εξετάσεις, αναφέρονται στα πιστοποιητικά σπουδών του απόφοιτου.

Μεταβατικές διατάξεις
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προβλέπεται να εφαρμοστεί σταδιακά
από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, αμέσως μετά την έγκρισή του από τα αρμόδια όργανα
του ΤΕΙ Κρήτης και την ΑΔΙΠ. Συνεπώς, θα υπάρχει σταδιακή αντικατάσταση των
μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών από αυτά του νέου προγράμματος,
με ολοκλήρωση της διαδικασίας μετά από επτά εξάμηνα από την έναρξη της εφαρμογής
του. Μετά την κατάργηση των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος, οι παλιοί
φοιτητές οι οποίοι οφείλουν κάποια από αυτά τα μαθήματα, μπορούν να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μαθήματα του νέου Προγράμματος Σπουδών
σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης που ακολουθεί.
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Πίνακας 1. Αντιστοίχηση μαθημάτων του παλαιού Προγράμματος Σπουδών με
μαθήματα του νέου Προγράμματος

Νέο πρόγραμμα σπουδών

Παλιό πρόγραμμα σπουδών

1ο εξάμηνο
Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι
ΓενικήΧημεία
ΓενικήΦυσική
Πληροφορική
Συστήματα CAD/CAM
Διαχείριση Οικοσυστημάτων

Μαθηματικά Ι (1ο εξ)
Χημεία Ι (1ο εξ)
Φυσική (1ο εξ)
Πληροφορική Ι (1ο εξ)
Σχέδιο - CAD (1ο εξ)
Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον (4ο εξ)

2ο εξάμηνο
Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ
Φυσικήγια Μηχανικούς Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Γεωλογία
Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία και
Βιοχημεία
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
Σχέδιογια Μηχανικούς Περιβάλλοντος

Μαθηματικά ΙΙ (2ο εξ)
Μετρολογία (4ο εξ)
Γεωλογία (3ο εξ)
Χημεία ΙΙ εργαστήριο (με το εργ. του νέου
μαθ.)

3ο εξάμηνο
Περιβαλλοντική Στατιστική και Αναλυτική
Μετρολογία
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
Περιβαλλοντική Ενόργανη Ανάλυση
Εισαγωγή στηΓεωφυσική
Έλεγχος Ποιότητας Νερού
ΤεχνικήΜηχανική και Κατασκευές
Αγγλικά

Περιβαλλοντική Στατιστική Ι (2ο εξ)
ΤεχνικήΘερμοδυναμική (2ο εξ)
Χημεία ΙΙΘεωρία (2ο εξ)
Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Νερού (7ο
εξ)
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες (3ο εξ)

4ο εξάμηνο
Περιβαλλοντική Εδαφολογία
Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων
ΟικολογικόςΣχεδιασμός
Μηχανική Ρευστώνστο Περιβάλλον
Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωφυσική

Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος
(6ο εξ)
Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
(5ο εξ)
Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων (5ο εξ)
Φαινόμενα Μεταφοράς (4ο εξ)
Γεωφυσική (4ο εξ)
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5ο εξάμηνο
Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών
Αποβλήτων
Ατμοσφαιρική ρύπανση (Υ)
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Υ)
Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία
Επεξεργασία Νερού
ΉπιεςΜορφέςΕνέργειας Ι

Ατμοσφαιρική Ρύπανση (6ο εξ)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - GIS (3ο
εξ)
Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία (6ο εξ)
Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού (7ο
εξ)
ΉπιεςΜορφέςΕνέργειας Ι (5ο εξ)

6ο εξάμηνο
ΦυσικοχημικέςΔιεργασίες (ΕΥ)
Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων
Αποβλήτων (Υ)
Τηλεπισκόπιση (Υ)
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΕΥ)
Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων ΑΠΕ
(ΕΥ)
Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ (Υ)
Οικολογία (ΕΥ)
Φυσικές Καταστροφές και Περιβαλλοντικοί
Κίνδυνοι (ΕΥ)

Τηλεπισκόπιση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας
(6ο εξ)
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (7ο εξ)
Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων ΑΠΕ
(7ο εξ)
ΉπιεςΜορφέςΕνέργειας ΙΙ (6ο εξ)
Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία (2ο
εξ)
Φυσικές Καταστροφές (6ο εξ)

7ο εξάμηνο
Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιομάζας (ΕΥ)
Ενεργειακή Διαχείριση και Εξοικονόμιση
Ενέργειας (ΕΥ)

Ενεργειακή Οικονομία (4ο εξ)

Αποκατάσταση Υδατικών και Εδαφικών Πόρων
(Υ)
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Συστημάτων ΑΠΕ (ΕΥ)

ΤεχνολογίεςΣύζευξηςΕνεργειακών Συστημάτων
(7ο εξ)

Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων στις
Γεωεπιστήμες (ΕΥ)
Περιβαλλοντικές Μελέτες και Συστήματα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Υ)
Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα (ΕΥ)
Υδρογεωλογία (Υ)
ΤεχνικήΣεισμολογία (ΕΥ)

Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και
Περιβαλλοντικών Συστημάτων (7ο εξ)
Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα (7ο εξ)
Υδρογεωλογία (5ο εξ)
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Μαθήματα του παλαιού Προγράμματος Σπουδών που δεν είναι δυνατό λόγω
διαφορετικότητας στα γνωστικά αντικείμενα να αντιστοιχιθούν με μαθήματα του νέου
Προγράμματος (μαθήματα της δεύτερης στήλης του Πίνακα 2) μπορεί μετά την
κατάργησή τους να αντικατασταθούν με κάποιο από τα μαθήματα του νέου
Προγράμματος που περιέχονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 2, με τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Μπορούν να επιλεγούν μαθήματα του νέου Προγράμματος Σπουδών τα οποία
δεν έχουν ήδη δηλωθεί προς αντιστοίχηση με άλλα μαθήματα του παλαιού
Προγράμματος Σπουδών. Δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχηθεί μάθημα του νέου
Προγράμματος Σπουδών σε περισσότερα από ένα μαθήματα του παλαιού.
2. Τα μαθήματα που επιλέγονται στον Πίνακα 2 πρέπει να έχουν τουλάχιστο ίδιο
αριθμό διδακτικών μονάδων με τα μαθήματα που αντικαθιστούν.
3. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την αποφοίτηση δεν
μπορεί να είναι μικρότερο απο 240, περιλαμβανομένων των πιστωτικών
μονάδων της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης.
Πίνακας 2. Μαθήματα του νέου Προγράμματος Σπουδών (αριστερή στήλη) που
διατίθενται για αντιστοίχιση με υπολοιπόμενα μαθήματα του παλαιού
Προγράμματος Σπουδών (δεξιά στήλη)
Μαθήματα νέου Προγράμματος
Σπουδών
Διαχείριση Οικοσυστημάτων (1ο εξ)
Τεχνική Μηχανική και Κατασκευές (3ο εξ)
Εισαγωγή στηΓεωφυσική (3ο εξ)
Μηχανική Ρευστώνστο περιβάλλον (4ο εξ)
Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων
Αποβλήτων (Υ) (6ο εξ)
Οικολογία (6ο εξ)
Αποκατάσταση Υδατικών και Εδαφικών
Πόρων (Υ) (7ο εξ)
Περιβαλλοντικές Μελέτες και Συστήματα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Υ) (7ο εξ)
Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων στις
Γεωεπιστήμες (ΕΥ) (7ο εξ)
Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιομάζας (7ο εξ)
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Συστημάτων ΑΠΕ (ΕΥ) (7ο εξ)

Υπολοιπόμενα μαθήματα παλαιού
Προγράμματος Σπουδών
Ενέργεια Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι (1ο
εξ)
ΗλεκτρικάΚυκλώματα (2ο εξ)
Πληροφορική ΙΙ (2ο εξ)
Αναλογικά-Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3ο εξ)
Κοινωνιολογική Προσέγγιση του
Περιβάλλοντος και των ΦΠ (3ο εξ)
Μικροελεγκτές (3ο εξ)
Μετεωρολογία - Κλιματολογία (5ο εξ)
Περιβαλλοντική Νομοθεσία (5ο εξ)
Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου
(5ο εξ)
Τεχνολογία Γεωτρήσεων και Αντλήσεων (5ο
εξ)
Περιβαλλοντική Διοίκηση (6ο εξ)

Οι φοιτητές που τελούν υπό αναστολή σπουδών, κατά την επαναδραστηριοποίησή τους
εντάσσονται στο νέο ή στο παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ανάλογα με τις
παρακάτω περιπτώσεις:
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1. Εάν πήραν αναστολή κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους,
κατά την επιστροφή τους εντάσσονται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών.
2. Εάν πήραν αναστολή κατά το τρίτο ή μεγαλύτερο εξάμηνο των σπουδών τους
εντάσσονται στο παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών.
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος
Μαθήματος
Μαθηματικά για
μηχανικούς Ι
Γενική Χημεία
Γενική Φυσική
Πληροφορική
Συστήματα
CAD/CAM
Διαχείριση
Οικοσυστημάτων
ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρία

Εργαστήριο

Είδος/Κατηγ
ΩΘ

ΩΑΠ

Π.Μ

ΩΕ

Υ/ΓΥ

3

1

5

Υ/ΓΥ
Υ/ΓΥ
Υ/ΓΥ

2
3
2

1
2
1

4
5
4

2
1
2

Υ/ΕιδΥ

2

1

4

2

Υ/ ΕιδΥ

2

2

4

14

8

26

7

Σύνολο
Ω
(Θ+Ε)

ΦΕ

Π.Μ

4

10

5

1
1
1

5
6
5

10
14
9

5
6
5

1

5

11

5

4

8

4

29

62

30

Π.Μ

4

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος
Μαθήματος
Μαθηματικά για
Μηχανικούς ΙΙ
Φυσική για Μηχ.
Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική
Γεωλογία
Περιβαλλοντική
Οργανική Χημεία
και Βιοχημεία
Περιβαλλοντική
Μικροβιολογία
Σχέδιογια Μηχ.
Περιβάλλοντος
ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρία
Είδος/Κατηγ

Εργαστήριο

Σύνολο

ΩΘ

ΩΑΠ

Π.Μ

ΩΕ

Π.Μ

Ω
(Θ+Ε)

ΦΕ

Π.Μ

Υ/ΕιδΥ

3

1

5

2

1

6

14

6

Υ/ΓΥ

2

1

4

2

1

5

12

5

Υ/ΕιδΥ

2

1

4

2

1

5

11

5

Υ/ΓΥ

2

2

4

2

1

6

11

5

Υ/ΕιδΥ

2

1

4

2

1

5

10

5

Υ/ΕιδΥ

2

3

2

1

4

9

4

24

12

6

31

67

30

13

6

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Θεωρία

Τίτλος
Μαθήματος

Είδος/Κατηγ

Περιβαλλοντική
Στατιστική και
Αναλυτική
Μετρολογία

Υ/ΓΥ

ΩΘ

2

ΩΑΠ

Εργαστήριο

Σύνολο

Π.Μ

ΩΕ

Π.Μ

Ω
(Θ+Ε)

ΦΕ

Π.Μ

3

2

1

4

10

4

11

Εφαρμοσμένη
Θερμοδυναμική
Περιβαλλοντική
Ενόργανη
Ανάλυση
Εισαγωγή στη
Γεωφυσική
Έλεγχος
Ποιότητας Νερού
Τεχνική
Μηχανική και
Κατασκευές
Αγγλικά
ΣΥΝΟΛΟ

Υ/ΓΥ

3

1

5

Υ/ΕιδΥ

2

1

Υ/ΕιδΥ

3

Υ/ΕιδΥ

2

Υ/ΕιδΥ

2

Υ/ΓΥ

1
15

6

14

6

4

3

8

4

1

5

5

9

5

1

4

2

1

5

10

5

3

2

1

4

9

4

4

2
28

4
64

2
30

1
5

2
26

2

8

1

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος
Μαθήματος
Περιβαλλοντική
Εδαφολογία
Διαχείριση και
Επεξεργασία
Υγρών
Αποβλήτων
Τεχνολογία
Εντοπισμού
Υδατικών Πόρων
Οικολογικός
Σχεδιασμός
Μηχανική
Ρευστών στο
Περιβάλλον
Εφαρμοσμένη
Περιβαλλοντική
Γεωφυσική
ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρία
Είδος/Κατηγ

Εργαστήριο

Σύνολο

ΩΘ

ΩΑΠ

Π.Μ

ΩΕ

Π.Μ

Ω
(Θ+Ε)

ΦΕ

Π.Μ

Υ/ΕιδΥ

2

1

4

2

1

5

10

5

Υ/ΕιδΥ

3

5

2

1

5

12

6

Υ/ΕιδΥ

2

2

4

4

9

4

Υ/ΕιδΥ

2

2

4

4

9

4

Υ/ΕιδΥ

3

Υ/ΕιδΥ

2
14

5

2

1

5

12

6

1

4

2

1

5

10

5

6

26

8

4

28

62

30

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος
Μαθήματος
Διαχείριση και
Επεξεργασία
Στερεών
Αποβλήτων
Ατμοσφαιρική

Θεωρία
Είδος/Κατηγ

ΩΘ

ΩΑΠ

Εργαστήριο

Σύνολο

Π.Μ

ΩΕ

Π.Μ

Ω
(Θ+Ε)

ΦΕ

Π.Μ

Υ/ΕιδΥ

2

3

2

1

4

9

4

Υ/ΕιδΥ

3

5

2

1

5

12

6

12

Ρύπανση
Συστήματα
Γεωγραφικών
Πληροφοριών
Περιβαλλοντική
Γεωτεχνολογία
Επεξεργασία
Νερού
Ήπιες Μορφές
Ενέργειας Ι
ΣΥΝΟΛΟ

Υ/ΕιδΥ

2

3

2

1

4

9

4

Υ/ΕιδΥ

3

5

2

1

5

12

6

Υ/ΕιδΥ

2

3

2

1

4

9

4

Υ/ΕιδΥ

4

6

4

12

6

26

63

30

16

0

25

10

5

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος
Μαθήματος
Διαχείριση
Τοξικών και
Επικίνδυνων
Αποβλήτων
Ήπιες Μορφές
Ενέργειας ΙΙ
Τηλεπισκόπιση
και Επεξεργασία
Δορυφορικών
εικόνων
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Σχεδιασμός και
Λειτουργία
Συστημάτων ΑΠΕ
Φυσικοχημικές
Διεργασίες
Οικολογία
Φυσικές
Καταστροφές και
Περιβαλλοντικοί
Κίνδυνοι
ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρία
Είδος/Κατηγ

Εργαστήριο

Σύνολο
Ω
(Θ+Ε)

ΦΕ

Π.Μ

5

12

6

1

5

12

6

1

5

12

6

6

5

12

6

2

6

5

12

6

3

2

6

5

12

6

ΕΥ/ΕιδΥ

3

2

6

5

12

6

ΕΥ/ΕιδΥ

3

2

6

5

12

6

ΩΘ

ΩΑΠ

Π.Μ

ΩΕ

Υ/ΕιδΥ

3

2

6

Υ/ΕιδΥ

3

5

2

Υ/ΕιδΥ

3

5

2

ΕΥ/ΕιδΥ

3

2

ΕΥ/ΕιδΥ

3

ΕΥ/ΕιδΥ

Π.Μ

Εκτός των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων επιλέγονται και 2 επιλογής: Σύνολο
ωρών: Θ 15, Θ+Ε 25 ΔΜ: 30, ΦΕ 60
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος
Μαθήματος
Υδρογεωλογία
Αποκατάσταση

Θεωρία
Είδος/Κατηγ
Υ/ΕιδΥ
Υ/ΕιδΥ

ΩΘ
3
3

Εργαστήριο

ΩΑΠ

Π.Μ

ΩΕ

Π.Μ

2

1

2

5
6

Σύνολο
Ω
(Θ+Ε)
5
5

ΦΕ

Π.Μ

12
12

6
6
13

Υδατικών και
Εδαφικών
Πόρων
Περιβαλλοντικές
Μελέτες και
Συστήματα
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
Τεχνολογίες
Αξιοποίησης
Βιομάζας
Μοντελοποίηση
και
Προσομοίωση
Συστημάτων ΑΠΕ
Εφαρμογή
Υπολογιστικών
Μεθόδων στις
Γεωεπιστήμες
Τεχνολογία και
Έλεγχος
Ποιότητας Αέρα
Ενεργειακή
Διαχείριση και
Εξοικονόμιση
Ενέργειας
Εφαρμοσμένη
και Τεχνική
Σεισμολογία
ΣΥΝΟΛΟ

Διατομεακό
Σεμινάριο Α’ εξαμ
Σεμινάριο Ξένης
Γλώσσας Δ’ εξαμ

Υ/ΕιδΥ

3

2

6

5

12

6

ΕΥ/ΕιδΥ

3

2

6

5

12

6

ΕΥ/ΕιδΥ

3

5

12

6

ΕΥ/ΕιδΥ

3

2

6

5

12

6

ΕΥ/ΕιδΥ

3

2

6

5

12

6

ΕΥ/ΕιδΥ

3

2

6

5

12

6

ΕΥ/ΕιδΥ

3

5

12

6

5

5

2

2

1

1

Εκτός των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων επιλέγονται και 2 επιλογής: Σύνολο
ωρών: Θ 15, Θ+Ε 25 ΔΜ: 30, ΦΕ 60
Προαιρετικά Μαθήματα Γενικής Υποδομής
2
2
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

1

Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
1
4

4
1
5

Διαλέξεις
Ασκήσεις Μαθήματος
ΣΥΝΟΛΟ
Υποχρεωτικό,
Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική), Με εργασία
https://eclass.chania.teicrete.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 Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Τα Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι αποτελούν τη βάση της θετικής εκπαίδευσης που οι
σπουδαστές θα λάβουν στο τμήμα ΜΦΠΠ και τα θεμέλια για την επιτυχή παρακολούθηση
των μαθημάτων που θα ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα. Η ύλη του μαθήματος
αποτελεί επιλογή από τα βασικά περιεχόμενα της Άλγεβρας και της Ανάλυσης παρέχοντας
τα εργαλεία κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων Μηχανικής που θα κληθούν οι
φοιτητές κατά τη διάρκεια της σπουδαστικής αλλά και της επαγγελματικής τους πορείας,
να αντιμετωπίσουν.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
 Να κατανοεί τις βασικές έννοιες της Άλγεβρας και της Ανάλυσης
 Να χρησιμοποιεί τα μαθηματικά εργαλεία που παρέχει η Άλγεβρα και η Ανάλυση στην
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αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων
Να οικοδομήσει σε σωστά μαθηματικά θεμέλια θετική συνδυαστική σκέψη για να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Τμήματος και του επαγγέλματος που θα επιλέξει



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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

3.











ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πραγματικοί Αριθμοί, Yποσύνολα αυτών και Σύστημα Συντεταγμένων.
Αναλυτική Γεωμετρία, Μιγαδικοί Αριθμοί και Διανύσματα.
Καμπύλες στο επίπεδο και το χώρο.
Γραμμική Άλγεβρα, Πίνακες.
Ιδιότητες πινάκων, πράξεις, ορίζουσες.
Γραμμικά συστήματα και επίλυση, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα.
Πραγματικές Συναρτήσεις.
Όρια και Συνέχεια.
Παράγωγοι .
Ολοκληρώματα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σε αίθουσα διδασκαλίας
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Αυτοτελής μελέτη
78
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
θεωρίας
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Ασκήσεις
13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

•

Σύνολο Μαθήματος

130
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

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

ΘΕΩΡΙΑ
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου (20%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1
Απειροστικός Λογισμός, τομ. Ι FINNEY R.L., WEIR M.D., GIORDANO F.R
2
Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, τ.1 T. Apostol ΑΤΛΑΝΤΙΣ 2007
3
Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές
GilbertStrang
ΙΤΕ / ΠΕΚ
4
Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός
SpivakMichael
ΙΤΕ / ΠΕΚ
5
Γενικά Μαθηματικά, Schaum' s series
F. Ayres, Schaum's series

ΙΤΕ / ΠΕΚ
Αθήνα
1995
2010
ΕΣΠΙ

2009

Ηράκλειο

Ηράκλειο
Ηράκλειο
1983
Αθήνα
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γενική Χημεία
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

1

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Γενικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
2
5

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
4
1
5

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP226/
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/EL313/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα “ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ” παρέχει στους φοιτητές το βασικό υπόβαθρο Χημείας που είναι
απαραίτητο για την επιτυχή παρακολούθηση σειράς μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Περιγράφονται οι βασικές χημικές έννοιες
(βασικά συστατικά της ύλης, στοιχειώδη σωματίδια, δομή της ύλης, ατομικά μοντέλα, ονοματολογία,
χημικές αντιδράσεις) έννοιες που σχετίζονται με τα χημικά διαλύματα και τη χημική ισορροπία
(ιδιότητες διαλυμάτων, χημική κινητική και ισορροπία) καθώς και στοιχεία θερμοχημείας και
οξειδοαναγωγικών διεργασιών. Το μάθημα αυτό (θεωρία και εργαστήριο), σε συνδυασμό με τα
μαθήματα «Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία και Βιοχημεία» και «Περιβαλλοντική Ενόργανη Ανάλυση»
αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των μαθημάτων "Διαχείριση και επεξεργασία υγρών
αποβλήτων ", "Έλεγχος Ποιότητας Νερού", “Ατμοσφαιρική ρύπανση και έλεγχος ποιότητας αέρα”,
”Περιβαλλοντική εδαφολογία”. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος παρέχει τη δυνατότητα
ανάπτυξης εργαστηριακών δεξιοτήτων και απόκτησης εργαστηριακής εμπειρίας και γνώσης,
απαραίτητα για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων που αναφέρονται παραπάνω, αλλά και
στην επαγγελματική ενασχόληση σε πολλούς τομείς σχετικούς με το πτυχίο του Τμήματος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει γνώση των σημαντικότερων αρχών Γενικής Χημείας οι οποίες αποτελούν υπόβαθρο για την
ενασχόληση με ζητήματα περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
 Ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της «Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής» σε επόμενα Εργαστηριακά
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μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ή άλλων προγραμμάτων σπουδών
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου.
 Αξιολογεί, αναλύει και υπολογίζει δεδομένα εργαστηριακών μετρήσεων και να συγγράφει
εργαστηριακές αναφορές.
 Διακρίνει ποιοτικά και να εκτιμά ποσοτικά τυχόν σφάλματα και τις πηγές τους. Να παρεμβαίνει στις
πειραματικές διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.
 Αξιολογεί αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων και συγκρίνει αυτά με μάρτυρες και
νομοθετημένα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
 Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις και εργαστηριακές
δεξιότητες στην μέτρηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων.
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

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας















Στοιχεία στατιστικής. Σφάλματα κατά τις μετρήσεις
Εισαγωγικές έννοιες Χημείας.
Ονοματολογία χημικών ενώσεων.
Δομή του ατόμου. Σύγχρονες ατομικές θεωρίες.
Περιοδικός πίνακας και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων.
Χημικός δεσμός.
Χημικές εξισώσεις και αντιδράσεις.
Οξέα, βάσεις και άλατα σε υδατικά διαλύματα.
Γενικά περί διαλυμάτων.
Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων.
Ταχύτητα χημικής αντίδρασης και χημική ισορροπία.
Ισορροπία ασθενών βάσεων και οξέων. Ιονισμός του νερού. Έννοια και μέτρηση pH.
Ρυθμιστικά διαλύματα. Υδρόλυση. Γινόμενο διαλυτότητας και σχηματισμός ιζημάτων.
Οξειδοαναγωγή.
Στοιχεία χημικής θερμοδυναμικής.

Περίγραμμα Εργαστηρίου





Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικός Αναλυτικός Ζυγός - Πειραματικά Σφάλματα
Διαλύματα
Στοιχειομετρία Χημικών Αντιδράσεων
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Προσθετικές Ιδιότητες
Τιτλοδότηση Διαλυμάτων, Πρωτεολυτικοί Δείκτες
Μέτρηση pH και αγωγιμότητας νερού.
Ρυθμιστικά διαλύματα.
Εκχύλιση
Σαπωνοποίηση.
Θερμοχημεία. Πειραματική επαλήθευση του νόμου του Hess
Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής.
Ογκομετρήσεις καθίζησης. Προσδιορισμός Χλωριόντων στο Νερό

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η
θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το
Εργαστηριακό μέρος στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (
e-class)
Χρήση Οργάνων Χημικής Ανάλυσης προηγμένης
τεχνολογίας, και Εξειδικευμένου Λογισμικού
Λειτουργίας Οργάνων Μέτρησης και Ακριβείας στο
Εργαστήριο
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Αυτοτελής μελέτη θεωρίας
Εβδομαδιαίες ατομικές
αναφορές αξιολόγησης
εργαστηριακών ασκήσεων
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
13
26
52
13

130

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
Σε περίπτωση παρακολούθησης της Θεωρίας ή του
Εργαστηρίου του μαθήματος από μη Ελληνόφωνους
φοιτητές, οι παραπάνω εξετάσεις πραγματοποιούνται και
στην Αγγλική γλώσσα.
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία
Θεωρία
1. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-Θεωρία & Εφαρμογές, 2η έκδοση, 2008, ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ
(Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων
Επιστημών Χανίων.
2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (10η Διεθνής Έκδοση, 2014) DarrellEbbing, StevenGammon
εκδόσειςΤΡΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
3. General Chemistry: The Essential Concepts, 7η έκδοση, 2014, Raymond Chang, εκδόσεις
McGraw Hill. (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
4. ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, 1995, Μ. ΛΑΛΙΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ, Σ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ (Καλύπτει
100% της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Χανίων.
Εργαστήριο


Ν. Λυδάκης - Σημαντήρης (2009). Γενική Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση, Θέματα και
Εργαστηριακές Ασκήσεις, εκδόσεις Τζιόλα, 2η έκδοση. (Καλύπτει 100% της διδακτέας
ύλης).

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Σημειώσεις του διδάσκοντα και το πλήρες υλικό των διαλέξεων της θεωρίας και των
εισαγωγικών παρουσιάσεων των εργαστηρίων, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της
πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γενική Φυσική
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

1

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
ΣΥΝΟΛΟ:
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Γενικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5
1
6

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5
1
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)

https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP101/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα της “Γενικής Φυσικής” στοχεύει:
(α) να δημιουργήσει τη βασική επιστημονική υποδομή σε φοιτητές που θα συνεχίσουν τις σπουδές
τους στο αντικείμενο των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος και
(β) να παρουσιάσει θεμελιώδεις έννοιες της Φυσικής και τον τρόπο που αυτές δύνανται να
χρησιμοποιηθούν στην επίλυση διαφόρων τεχνικών ή/και περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η κατανόηση και μελέτη του περιβάλλοντος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε φυσικές έννοιες και νόμους
και υπό αυτή την έννοια το μάθημα θέτει τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν τα μαθήματα
κατευθύνσεων.
Στα πλαίσια του εργαστηρίου επιδιώκεται η εισαγωγή στην έννοια των μετρήσεων ακρίβειας διαφόρων
φυσικών μεγεθών με τη χρήση κατάλληλου πειραματικού εξοπλισμού και η κατανόηση της
αβεβαιότητάς και των διαφόρων τύπων σφαλμάτων που υπεισέρχονται στις μετρήσεις.
Επίσης, επιδιώκεται η ανάλυση πειραματικών δεδομένων και η παρουσίαση τους σε μορφή τεχνικήςεπιστημονικής αναφοράς. Η ενασχόληση σε ομάδες εργασίας στα πλαίσια διεξαγωγής των
εργαστηριακών μαθημάτων ενισχύει την εποικοδομητική συνεργασία για τη λήψη και την ανάλυση
πειραματικών δεδομένων, καθώς και την εξαγωγή ποιοτικών/ποσοτικών συμπερασμάτων.
Ο φοιτητής στο τέλος του 1ου εξαμήνου με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος (θεωρητικό και
εργαστηριακό μέρος) θα πρέπει κατ’ ελάχιστο:
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1.

να έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα χρήσης της επιστήμης της φυσικής στην περιγραφή και
μελέτη του περιβάλλοντος
2. να έχει γνώση στοιχείων κινηματικής-δυναμικής, ηλεκτρισμού-μαγνητισμού, μηχανικών και
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
3. να έχει αναπτύξει κριτική/φυσική σκέψη και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες έννοιες για την
περιγραφή και ανάλυση προβλημάτων που αφορούν σε θεμελιώδεις έννοιες της φυσικής και
διαφόρων σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών.
4. να έχει αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων φυσικής γνωρίζοντας τις κατάλληλες
μαθηματικές τεχνικές για την επίλυση τους
5. να έχει αποκτήσει ευχέρεια σε υπολογισμούς-εκτιμήσεις φυσικών μεγεθών και να μπορεί να
εκτιμήσει πηγές σφαλμάτων στην πειραματική διαδικασία.
6. να έχει αναπτύξει βασικές πειραματικές δεξιότητες μέσω της πρακτικής άσκησης στο εργαστηριακό
μέρος του μαθήματος αναφορικά με τη λήψη πειραματικών δεδομένων ακριβείας και να είναι σε
θέση να αναλύσει τα δεδομένα αυτά κάνοντας χρήση γραφημάτων και επιστημονικών
υπολογισμών.
7. να μπορεί να αξιολογήσει την ορθότητα των αποτελεσμάτων και αναλύσεών του στο εργαστήριο.
8. να μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να οργανώσει και να ολοκληρώσει τα
εργαστηριακά πειράματα.
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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη Εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ
 Φυσικές ποσότητες, πρότυπα και συστήματα μονάδων μέτρησης. Διανυσματικά και βαθμωτά
μεγέθη. Ανάλυση, άθροιση και πολλαπλασιασμός (βαθμωτό, εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο)
διανυσμάτων. Διαστατική ανάλυση.
 Κίνηση σε μία διάσταση. Μέση και στιγμιαία ταχύτητα και επιτάχυνση. Μελέτη μονοδιάστατης
κίνησης με σταθερή επιτάχυνση. Ελεύθερη πτώση – εξισώσεις κίνησης. Κίνηση σε δύο διαστάσεις.
Μελέτη κίνησης βλήματος. Κυκλική κίνηση.
 Νόμοι του Newton. Εφαρμογές στην ισορροπία και την κίνηση των σωμάτων.
 Έργο σταθερής και μεταβλητής δύναμης. Νόμος ελαστικότητας του Hooke. Κινητική ενέργεια και
θεώρημα έργου – ενέργειας. Ισχύς.
 Ορμή, διατήρηση ορμής, κρούσεις, ώθηση.
 Περιστροφική κίνηση. Γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση. Δυναμική της περιστροφικής κίνησης.
 Ισορροπία στερεού σώματος και ελαστικότητα.
 Βαρύτητα, βαρυτικό πεδίο και βαρυτική δυναμική ενέργεια. Κίνηση δορυφόρων.
 Περιοδικές κινήσεις – Ταλαντώσεις. Θεμελιώδεις έννοιες, εξισώσεις περιγραφής, απλό εκκρεμές,
Φθίνουσες ταλαντώσεις, Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις – συντονισμός. Σύνθεση αρμονικών
κινήσεων, διακροτήματα.
 Μηχανικά κύματα Θεμελιώδεις έννοιες κυματικής, αρμονικά κύματα και μαθηματική περιγραφή

23





τους. Κυματική εξίσωση. Ταχύτητες διάδοσης εγκάρσιων και διαμηκών κυμάτων. Επαλληλία
κυμάτων, συμβολή – στάσιμα κύματα. Ένταση κύματος. Απορρόφηση κυμάτων από υλικά.
Ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρικό πεδίο. Ηλεκτρικό δυναμικό. Νόμος του Gauss. Αγωγοί, μονωτές και
διηλεκτρικά. Ρεύμα, αντίσταση, αγωγιμότητα. Κυκλώματα συνεχούς.
Μαγνητικό πεδίο και μαγνητικές δυνάμεις. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, αυτεπαγωγή, αμοιβαία
επαγωγή. Εναλλασσόμενο ρεύμα.
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Περιγραφή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Ανάκλαση, διάθλαση,
συμβολή, περίθλαση, πόλωση φωτός. Φαινόμενο ολικής ανάκλασης. Γεωμετρική οπτική.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 Μετρήσεις, αβεβαιότητα μετρήσεων, σημαντικά ψηφία, στρογγυλοποίηση αποτελεσμάτων
 Στοιχεία στατιστικής ανάλυσης μετρήσεων με τη χρήση επιστημονικής αριθμομηχανής ή/και
υπολογιστικών φύλλων εργασίας.
 Γραφική αναπαράσταση πειραματικών δεδομένων. Χρήση χιλιοστομετρικού, λογαριθμικού και
ημιλογαριθμικού χαρτιού.
 Μέτρηση θεμελιωδών φυσικών μεγεθών (μήκος, μάζα, χρόνος, θερμοκρασία) με όργανα ακρίβειας
(μικρόμετρο, διαστημόμετρο, μηχανικός και ηλεκτρονικός ζυγός, ηλεκτρονικό χρονόμετρο,
θερμόμετρα αντιστάσεως Pt100, θερμοζεύγη)
 Πειράματα κινηματικής με χρήση Η/Υ (ευθύγραμμες κινήσεις με σταθερή ταχύτητα και σταθερή
επιτάχυνση, απλές αρμονικές ταλαντώσεις).

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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Στην τάξη με καθ’ έδρας διδασκαλία και επίδειξη
εργαστηριακών πειραμάτων, πειραματικές ασκήσεις στο
εργαστήριο.
Εξειδικευμένο Λογισμικό προσομοίωσης πειραμάτων φυσικής.
Χρήση πειραματικών διατάξεων συνδεδεμένων με Η/Υ και
κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό για τη συλλογή και
ανάλυση πειραματικών δεδομένων στο εργαστήριο.
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class όπου διατίθεται συμπληρωματικό
εκπαιδευτικό υλικό και μπορούν να υποβάλλονται οι ατομικές
εργασίες (εργαστηριακές αναφορές και ασκήσεις πολλαπλών
επιλογών).
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου καθώς και μέσω της πλατφόρμας e-class.
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Ασκήσεις πράξης που
26
εστιάζουν στην εφαρμογή
των θεωρητικών εννοιών
και κατάλληλων
μεθοδολογιών για την
επίλυση προβλημάτων
γενικής φυσικής
Εργαστηριακές ασκήσεις

12

Ομαδική Εργασία σε
εργαστηριακές ασκήσεις
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου

12
98
187
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εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
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.

Η αξιολόγηση για το σύνολο του μαθήματος (θεωρία και
εργαστηριακό μέρος) περιλαμβάνει:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (55 %) με ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής και επίλυση σύνθετων προβλημάτων γενικής
φυσικής
ΙΙ. σετ ερωτήσεων/ασκήσεων πολλαπλών επιλογών κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου (15 %)
ΙΙΙ. γραπτήπρόοδο στα μέσα του εξαμήνου (20 %).
IV. Ατομικές γραπτές εργασίες στα πλαίσια των
εργαστηριακών ασκήσεων (10 %)
Η αξιολόγηση γίνεται στα ελληνικά εκτός αν πρόκειται για
φοιτητές Erasmus οπότε η εξέταση γίνεται στην αγγλική με την
ίδια ακριβώς διαδικασία που αναφέρθηκε.
Σε φοιτητές με πρόβλημα δυσλεξίας, δίνεται επιπλέον η
δυνατότητα της προφορικής εξέτασης, όπου αυτό είναι εφικτό.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Συγγράμματα του “ΕΥΔΟΞΟΣ”
Για τη θεωρία:
1. Πανεπιστημιακή Φυσική με Σύγχρονη Φυσική, Τόμος Α, Μηχανική-Κύματα, Young – Freedman,
Εκδόσεις Παπαζήση, 2009.
2. Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς: μηχανική, ταλαντώσεις και μηχανικά κύματα,
θερμοδυναμική, σχετικότητα, R. Serway, J. W. Jewett, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012.
3. Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμος Α, Μηχανική-θερμοδυναμική, Η. D. Young, Εκδόσεις Παπαζήση,
1994.
4. Φυσική, Τόμος Α, Halliday-Resnick-Krane, Εκδόσεις Πνευματικός, 2009.
Για το εργαστήριο:
1. 1. ΣΑΛΤΑΣ, Β. 2015. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4611.
Άλλη συμπληρωματική βιβλιογραφία:
1.

Σημειώσεις διδάσκοντα (eclass.chania.teicrete.gr/FP105/)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πληροφορική
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

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

Διαλέξεις και ασκήσεις πράξεις
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό,
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Γενικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2
5

4
1
5

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP102/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην λειτουργία και ορθή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα
λειτουργικά συστήματα, τις δυνατότητες σύγχρονων εφαρμογών αλλά και την ανάπτυξη δικών τους
εφαρμογών στο MATLAB.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να μπορεί να:
 Κατανοήσει τη λειτουργία των Η/Υ
 Χρησιμοποιεί, αναγνωρίζει, χειρίζεται και εισάγει διαφορετικούς τύπους αρχείων σε λογισμικά
πακέτα.
 Υπολογίζει βασικές μαθηματικές/στατιστικές και λογικές πράξεις.
 Επικοινωνεί με άλλους χρήστες και να χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.
 Συντάσσει σωστά τεχνικές αναφορές εργαστηρίου ή τεχνικές εκθέσεις και να τις παρουσιάζει.
 Δημιουργεί γραφήματα, πίνακες, να αναλύει δεδομένα και βάσεις δεδομένων.
 Αναζητεί πληροφορίες σε διαδίκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.
 Να κατανοεί τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και να αναπτύσσει εφαρμογές
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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

•

Αυτόνομη Εργασία

•

Ομαδική Εργασία

•

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

•

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ










Θεωρία:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Υλικό μέρος (Hardware)
Το διάδικο σύστημα και οι βασικές λειτουργίες του Η/Υ
Λειτουργικά Συστήματα, Βασικές γνώσεις λειτουργίας και Προγράμματα
Υπηρεσίες διαδικτύου, Ασφαλής Πλοήγηση και προστασία, το Ηλ/κο ταχυδρομείο
Διαχείριση Δεδομένων
Χρήση Τεχνολογιών Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
Το Ms-Office. Δημιουργία και επεξεργασία:
o αναφορών
o τεχνικών λογιστικών φύλλων
o παρουσιάσεων
o βάσεων δεδομένων
Το περιβάλλον του τεχνικού λογισμικού MATLAB
o Εισαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων διαφόρων τύπων
o Υλοποίηση εφαρμογών και δια-επικοινωνία λογισμικού
o Ανάπτυξη χαρακτηριστικών εφαρμογών επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων
Εργαστήριο:











Η/Υ - Υλικό μέρος (Hardware)
Λειτουργικά Συστήματα
Βασικές γνώσεις λειτουργίας και Προγράμματα
Λειτουργικά Συστήματα, Βασικές γνώσεις λειτουργίας και Προγράμματα
Υπηρεσίες διαδικτύου, Ασφαλής Πλοήγηση και προστασία, το Ηλ/κο ταχυδρομείο
Διαχείριση Δεδομένων, διαδίκτυο και Τεχνολογίες Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
Το Ms-Office. Δημιουργία και επεξεργασία:
o αναφορών
o τεχνικών λογιστικών φύλλων
o παρουσιάσεων
o βάσεων δεδομένων
Το περιβάλλον του τεχνικού λογισμικού MATLAB
o Εισαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων διαφόρων τύπων
o Υλοποίηση εφαρμογών και δια-επικοινωνία λογισμικού
o Ανάπτυξη χαρακτηριστικών εφαρμογών επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία του μαθήματος πραγματοποιείται σε αίθουσα
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. διδασκαλίας, ενώ το Εργαστηριακό μέρος στο Εργαστήριο
Γεωπληροφορικής ή/και CAD.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένων λογισμικών στο Εργαστήριο
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
26
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Εργαστηριακές ασκήσεις
26
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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.

Εκπόνηση μελέτης
Αυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

30
30
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Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Τελική εξέταση σε εξειδικευμένα λογισμικά (80%)
Β) Βαθμολόγηση εβδομαδιαίων ατομικών εργαστηριακών
ασκήσεων και επίδοσης (20%)
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Θεωρία
1. Εισαγωγή στη Πληροφορική, 9η Έκδοση, BeekmanBen,GeorgeBeekman, 2010, Εκδ. Γκιούρδας,
Αθήνα
2. Εισαγωγή στην πληροφορική, Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy,Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ
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2014,Αθήνα
3. 7 σε 1 Windows 8 - Office 2013. Βήμα προς Βήμα, Γκλάβα Μαίρη, ΔΙΣΙΓΜΑ, 2014
4. Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό, Πάγκαλος Γεώργιος, 2009, Εκδ.
Αδελφων Κυριακιδη, Αθήνα
5. Matlab για Επιστήμονες και Μηχανικούς Τσιάντος Βασίλειος
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ &
ΥΙΟΙ Α.Ε. 2015
Αθήνα
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Συστήματα CAD/CAM
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

1

Συστήματα CAD/CAM

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

Θεωρία μαθήματος και Ασκήσεις Πράξεις
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικής Υποδομής

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2
5

4
1
5

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχει
ένας μηχανικός στα σύγχρονα συστήματα CAD/CAM, στην τεχνολογία μελέτης, σχεδίασης και
παραγωγής με τη χρήση υπολογιστή τόσο σε επίπεδο εφαρμογής, όσο και σε επίπεδο
θεωρίας. Το μάθημα αυτό (θεωρία και εργαστήριο) τοποθετεί τις βάσεις για την υλοποίηση
των μαθημάτων "Σχεδίαση για μηχανικούς περιβάλλοντος , “Οικολογικός Σχεδιασμός ” και "
Προσομοίωση & Μοντελοποίηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων ". Το
εργαστηριακό μέρος του μαθήματος παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων σχεδίασης
σε Η/Υ και απόκτησης εργαστηριακής εμπειρίας και γνώσης με μεγάλη ζήτηση στην αγορά
εργασίας.
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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
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Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών








ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στα συστήματα CAD/CAM, 3Δ μοντέλα προϊόντων και χρήσεις, χρήση τεχνολογίας
σχεδιομελέτης & παραγωγής με Η/Υ, εργαλεία CAD για τη σχεδιομελέτη & παραγωγή,
βιομηχανικός σχεδιασμός, εργαλεία CAM, είδη εργαλειομηχανών, μελέτη &
προγραμματισμός κατεργασιών, έλεγχος κατεργασίας, σχεδιασμός, αντίστροφη σχεδίαση,
μοντελοποίηση, ανάλυση λειτουργικών ιδιοτήτων, εξέλιξη συστημάτων CAD, Βιομηχανικοί
τομείς χρήσης τεχνολογίας CAD/CAM, τυπική εφαρμογή συστημάτων CAD/CAM σε
βιομηχανικό περιβάλλον, εισαγωγή στην τρισδιάστατη σχεδίαση, παραμετρική
μοντελοποίηση με χαρακτηριστικά, στερεά μοντέλα ελασμάτων, τεκμηρίωση σχεδίων,
δημιουργία και διαχείριση συναρμολογήσεων, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων
CAD.
Στο εργαστήριο θα διδαχτούν οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού AUTOCAD 2014. Πιο
αναλυτικά θα περιλαμβάνει: Περιγραφή του περιβάλλοντος σχεδίασης, Διαχείριση αρχείων,
Εντολές διαχείρισης οθόνης, Απόλυτες, σχετικές καρτεσιανές συντεταγμένες, πολικές
συντεταγμένες, εντολές σχεδίασης και επεξεργασίας, διαστασιολόγιση, διαγραμμίσεις,
εισαγωγή κειμένου, layers, παρουσίαση και εκτύπωση σχεδίων
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη και στο εργαστήριο Σχεδιομελέτης &
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. Κατεργασιών
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Σχεδίασης στο
Εργαστήριο
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
26
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Εργαστηριακές Ασκήσεις
26
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Ασκήσεις Πράξης
13
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Αυτοτελής μελέτη
62
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
θεωρίας
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
31

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

εβδομαδιαίες ατομικές
αναφορές αξιολόγησης
εργαστηριακών
ασκήσεων
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

13

140

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

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%)
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Εξέταση στο εργαστήριο (Η/Υ) (100%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Θεωρία



Ν. Μπιλάλης & Ε. Μαραβελάκης, 2014, «Συστήματα CAD/CAM& Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση», Β’
Έκδοση, Κριτική.
Kunwoo Lee, Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.

Εργαστήριο



Κάππος Γιάννης Θ., Εισαγωγή στο AutoCAD 2015, Έκδοση Κλειδάριθμος 2015.
Αντωνιάδης Αριστομένης, Μηχανολογικό Σχέδιο, Εκδόσεις Τζιόλας, 2η έκδοση 2014
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διαχείριση Οικοσυστημάτων
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

1

Διαχείριση Οικοσυστημάτων

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις & Ασκήσεις Πράξης)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
4

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4
4

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ
Νέο μάθημα

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί να :
1. γνωρίζει την δομή και λειτουργία των οικοσυστημάτων
2. γνωρίζει το νομικό καθεστώς προστατευόμενων οικοσυστημάτων
3. μελετά και να αξιολογεί τους κινδύνους υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
3. αξιολογεί την εφαρμογή των κανόνων της φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας και
υδατοκαλλιεργειών
4. αξιολογεί την αλληλεπίδραση των οικοσυστημάτων
Δεξιότητες
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί
1. συντάσσει περιβαλλοντικές μελέτες
2. εντοπίζει και αξιολογεί τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των οικοσυστημάτων
3. συντάσσει διαχειριστικά σχέδια για αγροτικά και υδατικά οικοσυστήματα
4. αναλαμβάνει τον συντονισμό επιστημονικών ομάδων για την προστασία και αξιοποίηση
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οικοσυστημάτων
5. συντάσσει σχέδια αποκατάστασης ρύπανσης οικοσυστημάτων
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

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 Αυτόνομη Εργασία
 Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ανάλυση έννοιας, δομής και λειτουργίας του Αγροτικού Οικοσυστήματος. Διαχείριση των
υδατικών και εδαφικών πόρων στο αγροτικό οικοσύστημα. Επίδραση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και των αγροχημικών στο αγροοικοσύστημα. Ρύπανση και αποκατάσταση
αγροοικοσυστημάτων.
Βιοσυγκέντρωση.
Βιομεγέθυνση.
Υδατικό
αποτύπωμα.
Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία. Κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής. Γεωργία και αειφόρος
ανάπτυξη.
Ανάλυση έννοιας, δομής και λειτουργίας του Υδάτινου Οικοσυστήματος. Ποτάμια και λιμναία
οικοσυστήματα. Θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα. Ρύπανση και ευτροφισμός.
Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων. Νομικό πλαίσιο προστασίας υγροτόπων. Λειτουργίες
και αξίες των υγροτόπων. Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 και
Συνθήκης Ramsar. Αλληλεπιδράσεις των αγροτικών και
υδάτινων οικοσυστημάτων.
Φυτοεξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων. Διαχείριση σκευασμάτων και συσκευασιών
αγροχημικών.
Ασκήσεις Πράξης
Νομοθεσία για την ρύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος
Νομικό καθεστώς ΦΥΣΗ 2000 & Συνθήκης Ramsar
Ενεργειακά φυτά - Παραγωγή βιοκαυσίμων
Εφαρμογή των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων στην γεωργία.
Η επίδραση των υδροπονικών καλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον.
Η επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον
Μελέτη προσομοίωσης των αποτελεσμάτων της όξινης βροχής στο φυσικό περιβάλλον.
Αποκατάσταση ρυπασμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων
Αποκατάσταση ρυπασμένων ποτάμιων και λιμναίων οικοσυστημάτων.
Τουριστική ανάπτυξη και προστασία οικοσυστημάτων
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Οι διαλέξεις του μαθήματος πραγματοποιούνται σε
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. αίθουσα διδασκαλίας, ενώ οι ασκήσεις πράξης (εφόσον
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απαιτείται) στο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών
& Εδαφικών Πόρων
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και στην
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
με τους φοιτητές
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης
 Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
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

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
26
Ασκήσεις Πράξης
13
Αυτοτελής μελέτη
36
θεωρίας
Εκπόνηση και παρουσίαση
25
μελέτης (project),
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
Σύνολο Μαθήματος
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
(25 ώρες φόρτου
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
100
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εργασίας ανά πιστωτική
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
μονάδα)
ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει
ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία ΙΙ. Εκπόνηση μελέτης (project) με παρουσίαση και
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
προφορική εξέταση, (40%)
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ασκήσεις Πράξης
Εκπόνηση εφαρμοσμένης μελέτης με παρουσίαση και
προφορική εξέταση.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. MakofskiW. &KarlinE. 1997. Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα Εκδόσεις ΙΩΝ
2. Πολυράκης Ι. 2003. Περιβαλλοντική Γεωργία . Εκδόσεις Ψύχαλου.
3. Miller. G.T. 1999. Περιβάλλον Ι & ΙΙ . Εκδόσεις ΙΩΝ
4. Γεράκης Π. & Τσιούρης Σ. 2010. Γεωργία και Υγρότοποι. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία
5. Αραμπατζής Γ. & Πολύζος Σ. 2014. Φυσικοί Πόροι, Περιβάλλον & Ανάπτυξη. Εκδόσεις
ΤΖΙΟΛΑ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

2

Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙI

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

4
2
6

5
1
6

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Εργαστήριο μαθήματος
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Όχι
Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική), Με εργασία
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Τα Μαθηματικά για Μηχανικούς IΙ αποτελούν τη συνέχεια των Μαθηματικών για Μηχανικούς
Ι και ολοκλήρωση του Μαθηματικού υπόβαθρου που απαιτείται να έχει ο Πτυχιούχος του
Τμήματος ώστε να ανταπεξέλθει στην επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων που θα
ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα αλλά και στη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία.
Η ύλη του μαθήματος επικεντρώνεται στην ανάλυση και κατανόηση των μαθηματικών
εργαλείων που χρειάζονται για την περιγραφή και μελέτη όλων σχεδόν των μηχανολογικών
προβλημάτων, ειδικά στις διαφορικές εξισώσεις (ΔΕ) και μεθόδους επίλυσης αυτών. Αυτός
είναι και ο λόγος που στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και σε συνέχεια του
μαθήματος Μαθηματικών για Μηχανικούς Ι, τα παραπάνω εφαρμόζονται στο υπολογιστικό
περιβάλλον του MATLAB.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
 Να κατανοεί τη μαθηματική φύση προβλημάτων μηχανικής και να τα επιλύει με τη χρήση
των κατάλληλων μαθηματικών εργαλείων.
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 Να μελετά προβλήματα πολλών μεταβλητών και να τα αναλύει με τη βοήθεια
υπολογιστικών μεθόδων.
 Να χρησιμοποιεί τις ΔΕ ως εργαλεία περιγραφής και επίλυσης προβλημάτων μηχανικής.
 Να αντιλαμβάνεται και να αναλύει φαινόμενα μεταβολών.
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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας













Συναρτήσεις περισσοτέρων μεταβλητών
Μερικές παράγωγοι και Γεωμετρική ερμηνεία
Παραγώγιση σύνθετων συναρτήσεων και Πεπλεγμένη παραγώγιση
Το ολικό διαφορικό και Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης
Μελέτη ακρότατων
Διαφορικές εξισώσεις, Γεωμετρική ερμηνεία και Εφ. Στη Μηχανική
Διαφορικές εξισώσεις άμεσα ολοκληρώσιμες.
Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης
Ομογενείς , Μη Ομογενείς Εξισώσεις, Χωριζόμενες, Ακριβείς
Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις 2ης τάξης
Γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις σε περιβαλλοντολογικά προβλήματα
μηχανικής (Laplace, Poisson, θερμοκρασιακά, διάδοσης, διάχυσης)

Περίγραμμα Εργαστηρίου











Εισαγωγή στο Matlab
Eξισώσεις, πολυώνυμα, γραφικές παραστάσεις-Επίλυση εξισώσεων
Πίνακες, πράξεις με πίνακες, ορίζουσες, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα
Επεξεργασία δεδομένων με πίνακες σε περιβαλλοντολογικά προβλήματα μηχανικής
Γραμμικά συστήματα, Μέθοδος Gauss και Gauss-Seidel
Συναρτήσεις μιας και περισσότερων μεταβλητών-Απεικόνιση συναρτήσεων στο
επίπεδο και το χώρο
Παραγώγιση και Ολοκλήρωση Συναρτήσεων, Μερικές παράγωγοι, Διαφορικό
Μελέτη συμπεριφοράς συναρτήσεων μιας και περισσότερων μεταβλητών (ακρότατα,
ασύμπτωτες, γεωμετρική και φυσική ερμηνεία)
Συμπεριφορά συναρτήσεων στο χώρο και εφαρμογές σε περιβαλλοντολογικά
προβλήματα μηχανικής
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Επίλυση συνήθη διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης (ομογενείς και μη)
Επίλυση συνήθη διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης-Μετατροπή σε σύστημα
διαφορικών πρώτης τάξης
Γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις σε περιβαλλοντολογικά προβλήματα
μηχανικής (Laplace, Poisson, εξίσωση θερμότητας)

Η ύλη του μαθήματος όσον αφορά το εργαστήριο περιλαμβάνει ασκήσεις σε κάθε μία
από της παραπάνω ενότητες στο περιβάλλον του Matlab.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία του μαθήματος πραγματοποιείται σε αίθουσα
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ το Εργαστηριακό μέρος στο Εργαστήριο
εκπαίδευση κ.λπ.
Γεωπληροφορικής ή/και CAD.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Εφαρμογή του θεωρητικού μέρους σε προβλήματα
εφαρμογής στο εργαστηριακό μέρος στο
υπολογιστικό περιβάλλον του Matlab
• Ασκήσεις εφαρμογής σε αριθμητικά προβλήματα
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
46
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Εργαστηριακές
26
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Ασκήσεις
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Αυτοτελής
92
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
Μελέτηθεωρίας
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Eβδομαδιαίες ατομικές
13
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
αναφορές αξιολόγησης
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
εργαστηριακών
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
ασκήσεων
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
Σύνολο Μαθήματος
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
(25 ώρες φόρτου
ECTS
177
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Θεωρία μαθήματος
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, περιλαμβάνει:
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία -Επίλυση προβλημάτων
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια

ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Τελική εξέταση σε εξειδικευμένα λογισμικά (80%)
Β) Βαθμολόγηση εβδομαδιαίων ατομικών εργαστηριακών
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αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

ασκήσεων και επίδοσης (20%)
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1

Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, τ.ΙΙ T. Apostol
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
2002
ΑΘΗΝΑ
2
Διανυσματικός Λογισμός Tromba&Marsden
ΙΤΕ / ΠΕΚ
2010
Ηράκλειο
3
Μαθηματικά ΙΙ Θ.Γ. Λόκκα
ΔΙΣΙΓΜΑ 2014
4
Απειροστικός Λογισμός, τομ. ΙΙ
FINNEYR.L., WEIRM.D., GIORDANOF.R
ΙΤΕ
/
2009
Ηράκλειο
5
Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις
Bronson ΕΣΠΙ
1978
ΑΘΗΝΑ
6
MATLAB ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
BIRANADRIAN, BREINERMOSHE
ΤΖΙΟΛΑΣ
7.
Introduction to MATLAB 7
Etter D., Kuncicky D. and Moore H. 2004) Pearson
Education Limited

ΠΕΚ
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Φυσική για Μηχανικούς Περιβάλλοντος
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

3

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
ΣΥΝΟΛΟ:
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Γενικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2
5

4
1
5

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)

https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP301/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα της “Φυσικής για Μηχανικούς Περιβάλλοντος” στοχεύει:
(α) να παρουσιάσει μέσα από τους νόμους της φυσικής και σχετικών θεμελιωδών εννοιών τον τρόπο με
τον οποίο μπορούν να περιγραφούν διάφορα περιβαλλοντικά φαινόμενα και προβλήματα καθώς και
τους τρόπους επίλυσης τους
(β) να δημιουργήσει τη βασική επιστημονική υποδομή πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν τα μαθήματα
κατευθύνσεων στα επόμενα εξάμηνα σπουδών
Στα πλαίσια του εργαστηρίου επιδιώκεται αφενός, η εις βάθος κατανόηση των εννοιών και νόμων που
εισάγονται στη θεωρία για την περιγραφή και μελέτη του περιβάλλοντος μέσω της πειραματικής τους
επαλήθευσης και αφετέρου, η εξοικείωση των φοιτητών με την πειραματική μεθοδολογία μετρήσεων
περιβαλλοντικών παραμέτρων. Επιπλέον, επιδιώκεται η ανάλυση πειραματικών δεδομένων και η
παρουσίαση τους σε μορφή τεχνικής-επιστημονικής αναφοράς. Η ενασχόληση σε ομάδες εργασίας στα
πλαίσια διεξαγωγής των εργαστηριακών πειραμάτων ενισχύει την εποικοδομητική συνεργασία για τη
λήψη και την ανάλυση πειραματικών δεδομένων, καθώς και την εξαγωγή ποιοτικών/ποσοτικών
συμπερασμάτων.
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Ο φοιτητής στο τέλος του 3ου εξαμήνου με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος (θεωρητικό και
εργαστηριακό μέρος) θα πρέπει κατ’ ελάχιστο:
 να έχει γνώση σε θέματα που αφορούν στις διαφορετικές πηγές ενέργειας και των φυσικών
αρχών που τις διέπουν, σε θέματα φυσικής εδάφους, ηχορύπανσης, κ.ά.
 να έχει αναπτύξει κριτική/φυσική σκέψη και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες έννοιες και
νόμους της φυσικής για την περιγραφή και ανάλυση περιβαλλοντικών φαινομένων και
προβλημάτων
 να έχει αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που αφορούν στο περιβάλλον
γνωρίζοντας τις κατάλληλες μαθηματικές τεχνικές για την επίλυση τους
 να μπορεί να εκτιμήσει και να αξιολογήσει πηγές σφαλμάτων στην πειραματική διαδικασία
λήψης μετρήσεων περιβαλλοντικών και άλλων παραμέτρων.
 να έχει αναπτύξει βασικές πειραματικές δεξιότητες μέσω της πρακτικής άσκησης στο
εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αναφορικά με τη λήψη πειραματικών δεδομένων
ακριβείας και να είναι σε θέση να τις αναλύσει κάνοντας χρήση γραφημάτων και
επιστημονικών υπολογισμών.
 να μπορεί να αξιολογήσει την ορθότητα των αποτελεσμάτων και αναλύσεών του στο
εργαστήριο
 να μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την οργάνωση και υλοποίηση των
εργαστηριακών πειραμάτων και να συντάξει τεχνική αναφορά.
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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ
 Δυνάμεις στη φύση και είδη κινήσεων (τριβές, βαρύτητα, ψευδο-δυνάμεις, οριακή ταχύτητα,
ταχύτητα διαφυγής, τροχιές δορυφόρων, κ.ά.)
 Πηγές ενέργειας. Ηλιακή ακτινοβολία (ηλιακό φάσμα και ηλιακή σταθερά). Φυσικοί νόμοι της
ακτινοβολίας. Γήινη ακτινοβολία. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Φάσματα απορρόφησης και
εκπομπής ατμοσφαιρικών αερίων. Ισοζύγιο ακτινοβολίας και απλά μοντέλα του φαινομένου.
Συστήματα μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια (συλλέκτες,
φωτοβολταϊκό φαινόμενο). Αιολική ενέργεια. Κινητική ενέργεια ανέμου και μέγιστη διαθέσιμη
ισχύς. Απόδοση αιολικών μηχανών. Πυρηνική ενέργεια. Μηχανισμοί σχάσης και ελεγχόμενης
σύντηξης. Απορρόφηση ραδιενέργειας από την ύλη. Φυσική και ανθρωπογενής ραδιενεργός
ρύπανση.
 Άλλες πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρική, παλίρροιες, γεωθερμική, κ.ά.)
 Στοιχεία Φυσικής του εδάφους. Θερμικές ιδιότητες και μεταφορά θερμότητας στο έδαφος.
 Ελαστικές ιδιότητες γεωυλικών. Διάδοση ελαστικών κυμάτων και μη καταστροφικός έλεγχος.
 Ο ήχος στην ατμόσφαιρα. Ηχορύπανση (πηγές θορύβου και τρόποι περιορισμού).
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 Ασφάλεια εργαστηρίου – Ανασκόπηση βασικών εννοιών ανάλυσης πειραματικών δεδομένων.
 Μελέτη κινήσεων (ελεύθερη πτώση σωμάτων – πτώση με αντίσταση του αέρα).
 Δυνάμεις τριβής – εφαρμογή στην κίνηση προσκόλλησης–ολίσθησης (σεισμική κίνηση).
 Μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης του ήχου στον αέρα.
 Μελέτη μηχανικών ταλαντώσεων με απόσβεση – Εφαρμογή στη λειτουργία σεισμομέτρου μίας
συνιστώσας.
 Πειράματα ραδιενέργειας (μετρητής Geiger-Muller, πειράματα απορρόφησης από την ύλη,
μέτρηση ραδιενέργειας περιβάλλοντος, στατιστικά φαινόμενα).
 Μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων υλικών με τη χρήση διάταξης μέτρησης της καμπύλης τάσης –
παραμόρφωσης τους.
 Πειραματική μελέτη της θερμικής διαστολής διαφόρων μετάλλων.
 Μέτρηση μεταβολών εντάσεων φωτισμού – νόμος αντιστρόφου τετραγώνου.
 Πειραματική μελέτη του φωτοηλεκτρικού και του φωτοβολταϊκού φαινομένου.
 Μελέτη γραμμικών και συνεχών φασμάτων με οπτικό φασματοσκόπιο.
 Μέτρηση μαγνητικού πεδίου της γης.
 Μελέτη διαφόρων αισθητήρων μέτρησης θερμοκρασίας (θερμοζεύγη, thermistor, Pt100, κ.ά, αρχή
λειτουργίας, απόκριση).
 Μέτρηση εδαφικής υγρασίας.

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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Στην τάξη με καθ’ έδρας διδασκαλία και επίδειξη επιλεγμένων
εργαστηριακών πειραμάτων για την καλύτερη κατανόηση των
θεωρητικών εννοιών.
Στο εργαστήριο όπου διεξάγονται 11 δίωρες εργαστηριακές
ασκήσεις
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class όπου διατίθεται συμπληρωματικό
εκπαιδευτικό υλικό και μπορούν να υποβάλλονται οι ατομικές
εργασίες (εργαστηριακές αναφορές και ασκήσεις πολλαπλών
επιλογών).
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου καθώς και μέσω της πλατφόρμας e-class.
Εξειδικευμένο Λογισμικό προσομοίωσης και μελέτης φυσικών
συστημάτων. Χρήση πειραματικών διατάξεων συνδεδεμένων
με Η/Υ και κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό για τη συλλογή
και ανάλυση πειραματικών δεδομένων στο εργαστήριο.
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
26
Ασκήσεις Πράξης που
13
εστιάζουν στην εφαρμογή
των θεωρητικών εννοιών
και κατάλληλων
μεθοδολογιών για την
περιγραφή διαφόρων
φυσικών φαινομένων και
την επίλυση
περιβαλλοντικών
προβλημάτων
Εργαστηριακές ασκήσεις
26
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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.

προετοιμασία
26
εργαστηριακών ασκήσεων
και σύνταξη τεχνικής
αναφοράς
Αυτοτελής Μελέτη
65
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
156
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
Η αξιολόγηση για το σύνολο του μαθήματος (θεωρία και
εργαστηριακό μέρος) περιλαμβάνει:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (55%) με ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής και επίλυση σύνθετων προβλημάτων
ΙΙ. γραπτήπρόοδο στα μέσα του εξαμήνου (20 %).
IΙΙ. Ομαδικές εργασίες στα πλαίσια των εργαστηριακών
ασκήσεων (25%)
Η αξιολόγηση γίνεται στα ελληνικά εκτός αν πρόκειται για
φοιτητές Erasmus οπότε η εξέταση γίνεται στην αγγλική με την
ίδια ακριβώς διαδικασία που αναφέρθηκε.
Σε φοιτητές με πρόβλημα δυσλεξίας, δίνεται επιπλέον η
δυνατότητα της προφορικής εξέτασης, όπου αυτό είναι εφικτό.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Συγγράμματα του “ΕΥΔΟΞΟΣ”:
Για τη θεωρία:
 Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Φυσική, Αργυρίου-Γιαννούλη, Εκδόσεις Αράκυνθος, 2010.
 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Ν., 2015. ΔΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΩΝ. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο
στο: http://hdl.handle.net/11419/5407
Για το εργαστήριο:
 ΣΑΛΤΑΣ, Β. 2015. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4611
Άλλη συμπληρωματική βιβλιογραφία:
 Introduction to Environmental Physics: Planet Earth, Life and Climate, N. Mason, P. Hughes,
2002.
 Environmental Physics, Clare Smith, Taylor & Francis Group, 2005.
 Environmental Soil Physics, D. Hillel, Academic Press, 1998.
 Σημειώσειςδιδάσκοντα (eclass.chania.teicrete.gr/FP###/)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Περιβαλλοντική Γεωλογία
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

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

Θεωρία Μαθήματοςκαι Ασκήσεις πράξης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, ΕιδικούΥποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2
5

4
1
5

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/courses

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα για μια πληθώρα μαθημάτων που προσφέρονται
από το σύνολο των επιστημονικών κατευθύνσεων του τμήματος Μηχ. Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος.Η μελέτη και η ανάλυση των γεωλογικών διαδικασιών που συντελούν στην
διαμόρφωση του αναγλύφου της επιφάνειας της γης αλλά και της υπεδάφειας δομής συμβάλει στην
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην
εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της γεωλογίας του περιβάλλοντος και στην εκμάθηση
των βασικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων/μελετών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο
αντικείμενο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει κατανόησει τις βασικές αρχές της γεωλογίας.
 Μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις για την εργασία στην ύπαιθρο.
 Έχει αναπτύξει την ικανότητα του προσανατολισμού.
 Κατανοεί τοπογραφικούς και γεωλογικούς χάρτες.
 Αναγνωρίζει γεωλογικούς σχηματισμούς.
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 Κατανοεί, περιγράφει και κατηγοριοποιεί το ανάγλυφο περιοχών και να εκτιμά τους πιθανούς
κινδύνους.
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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Χρήση νέων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
Εισαγωγή. Δομή της Γης. Τα υλικά της γης. Γεωλογικοί κύκλοι. Ηφαιστειότητα και Πλουτωνισμός. Τύποι
ηφαιστείων και κρατήρων, Τα ηφαίστεια της Ελλάδας. Λιθοποίηση και διαγένεση. Πυριγενή,
ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα. Ενδογενείς γεωλογικές διεργασίες. Γεωλογικός χρόνος,
λιθοστρωματογραφικές και χρονοστρωματογραφικές ενότητες. Η εξέλιξη και η μαρτυρία των
απολιθωμάτων.
Παλαιοκλιματολογία και ενδείξεις κλίματος. Τεκτονική ανάλυση, ταξινόμηση
ρηγμάτων, πτυχών, επωθήσεις και εφιππεύσεις, μικροτεκτονική. Οι σεισμοί ως γεωλογικό φαινόμενο,
παραμορφώσεις του φλοιού και τεκτονική των πλακών. Οι ήπειροι και οι ωκεανοί, μετακίνηση ηπείρων
και διάνοιξη ωκεανών. Γεωλογία της Ελλάδας. Γεωλογία Περιβαλλόντων.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τοπογραφικοί χάρτες, κατασκευή, χρήση (Ορισμός και διαίρεση της χαρτογραφίας, κλίμακες,
Προβολές χαρτών, Γεωδαιτικές προβολές, Κριτήρια για τη χρησιμοποίηση των προβολών)
Διαμόρφωση χαρτών και γνωρίσματα των στοιχείων τους
Τοπογραφικοί χάρτες (Τριγωνισμός, μέτρηση αποστάσεων, Υψομετρία, Περιεχόμενο χαρτών,
απεικόνιση αναγλύφου, κ.α.)
Γεωλογικοί χάρτες
GPS (Εισαγωγή. Τα μέρη του συστήματος GPS. Ο χρόνος GPS . Το δορυφορικό σήμα. Οι
παρατηρήσεις GPS . Δέκτες GPS. Σφάλματα και επιδράσεις. Προσδιορισμοί θέσεων με το GPS .
Χρήση του GPS στην πράξη. Δυνατότητες και εφαρμογές.
Προσανατολισμός (ορίζοντας, είδη οριζόντων, ορατότητα, κ.α.) στην ύπαιθρο
Χρήση γεωλογικής πυξίδας.
Κατηγορίες και χαρακτηριστικά Μορφοαναγλύφου
Μεταβολές αναγλύφου και αιτίες
Γεωμετρικά στοιχεία γεωλογικών δομών
Γεωλογικές επαφές, ασυμφωνίες
Αναγνώριση και ταξινόμηση γεωλογικών σχηματισμών και λοιπών επιφανειακών στοιχείων στην
ύπαιθρο.
Μακροσκοπική και μικροσκοπική αναγνώριση πετρωμάτων και ορυκτών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

1. Στην τάξη με καθ’ έδρας διδασκαλία και παράλληλη
υποστήριξη με φωτογραφικό-πολυμεσικό υλικό.
2. Στο εργαστήριο όπου διεξάγονται τουλάχιστον 11 δίωρες
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εργαστηριακές ασκήσεις
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία

•

Εξειδικευμένες εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση
οργάνων ακριβείας και χρήση λογισμικού
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και μέσω της
πλατφόρμας e-class.

•
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

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
13

Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης που
εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης σε
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
μικρότερες ομάδες
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
φοιτητών
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
Εργαστηριακές ασκήσεις
26
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
Αυτοτελής μελέτη
78
ECTS
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
143
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Θεωρία μαθήματος
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, περιλαμβάνει:
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
- Ολοκληρωμένη ανάπτυξη θέματος
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, - Περιγραφή της γεωλογικής ιστορίας μια περιοχής από
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
εικόνα
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Επίλυση προβλήματος
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

ΙΙ. Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
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Η αξιολόγηση γίνεται στα ελληνικά εκτός αν πρόκειται
για φοιτητές Erasmus οπότε η εξέταση γίνεται στην
αγγλική με την ίδια ακριβώς διαδικασία που
αναφέρθηκε.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δούτσος Θ., 2001 Γεωλογία: Αρχές και Εφαρμογές, LeaderBooks, Αθήνα.
Σαββίδης Σεραφείμ, Environmental Engineering Geology. Κοζάνη 2006.
Σημειώσεις εργαστηρίου Γεωλογίας, Κόκκινου Ε., 2007
Chernicoff S., 1999 Geology, Houghton Mifflin Co, Boston.
Beazly M., 1980 Anatomy of the Earth.
Tarburck E.J., Lutgens K.F. 1997 Earth Science, Prentice Hall.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία και Βιοχημεία
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

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

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Γενικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4
2
6

4
1
5

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος “Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία και Βιοχημεία” είναι η κατανόηση και η
δυνατότητα χρήσης των βασικών αρχών Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας από τους φοιτητές του
Τμήματος. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει ένα γενικό περίγραμμα γνώσεων Οργανικής Χημείας και
Βιοχημείας το οποίο χωρίς να εμβαθύνει και να εξειδικεύεται παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο στους
δύο αυτούς κλάδους της επιστήμης για τους πτυχιούχους Μηχανικούς Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος. Συνοπτικά, η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε δύο μέρη: Βασικές αρχές Οργανικής
Χημείας και Εισαγωγή στη Βιοχημεία. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στη χημεία
του άνθρακα, ονοματολογία των οργανικών ενώσεων, βασικές ομάδες οργανικών μορίων, μηχανισμούς
οργανικών αντιδράσεων, οργανικές ενώσεις με βαρύνουσα περιβαλλοντική επίδραση και μηχανισμούς
αντιδράσεων των ενώσεων αυτών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στη χημεία
των βιολογικών μορίων (αμινοξέα, λίπη, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα), σχέση δομήςλειτουργίας των βιολογικών μορίων, βασικές βιοχημικές διεργασίες (π.χ. φωτοσύνθεση, αναπνοή),
λειτουργία και αναπαραγωγή βιολογικών συστημάτων, επίδραση ρύπανσης στα βιολογικά συστήματα
από τη σκοπιά της Βιοχημείας. Η ύλη του μαθήματος υποστηρίζει μαθήματα επόμενων εξαμήνων όπως
«Διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων», «Ατμοσφαιρική ρύπανση και έλεγχος ποιότητας
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αέρα», «Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων».
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει γνώση των σημαντικότερων αρχών Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας με εφαρμογές στην
προστασία του Περιβάλλοντος.
 Αξιολογεί, αναλύει και υπολογίζει δεδομένα εργαστηριακών μετρήσεων και συγγράφει
εργαστηριακές αναφορές.
 Διακρίνει ποιοτικά και να εκτιμά ποσοτικά τυχόν σφάλματα και τις πηγές τους. Να παρεμβαίνει στις
πειραματικές διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.
 Αξιολογεί αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων και συγκρίνει αυτά με μάρτυρες και
νομοθετημένα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
 Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις και εργαστηριακές
δεξιότητες στην μέτρηση και αξιολόγηση οργανικών ρύπων στο περιβάλλον, στην εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, στην επίδραση ανόργανων και
οργανικών ρύπων στην χλωρίδα και πανίδα οικοσυστημάτων.
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

Λήψη αποφάσεων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
















Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία
Τετραεδρική δομή του άνθρακα
Πολικότητα στα οργανικά μόρια
Ιδιότητες των οργανικών ενώσεων
Χαρακτηριστικές ομάδες
Ονοματολογία οργανικών ενώσεων
Ισομέρεια
Βασικές ομάδες οργανικών ενώσεων
Βασικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων
Τοξικότητα οργανικών ενώσεων
Η χημεία των ζωντανών οργανισμών
Κατηγορίες βιολογικών μορίων
Αμινοξέα-πεπτίδια-πρωτεΐνες
Υδατάνδρακες
Λιπίδια
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 Νουκλεϊκά οξέα, DNA – RNA
 Γενετικός κώδικας – Αντιγραφή, μετάφραση, μεταγραφή – σύνθεση πρωτεϊνών
 Μεταβολισμός και παραγωγή ενέργειας
Περίγραμμα Εργαστηρίου
 Απομόνωση καφεΐνης από τσάι
 Απομόνωση και καθαρισμός λυκοπένιου με υγροχρωματογραφία
 Προσδιορισμός συντηρητικών στο κρασί με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας
 Απομόνωση και χαρακτηρισμός μυοσίνης
 Προσδιορισμός ολικών φαινολών σε υδατικά δείγματα
 Διαχωρισμός μίγματος με κλασματική απόσταξη
 Ενζυμική παρασκευή αιθανόλης από σάκχαρα (2 εργαστηριακές ασκήσεις)
 Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων
 Βιοδείκτες: Ενζυμικές αντιδράσεις ως δείκτες ρύπανσης
 Ανίχνευση πρωτεϊνών με ηλεκτροφόρηση με πηκτή πολυακρυλαμιδίου
 Κοπή ανασυνδυασμένου πλασμδιακού DNA με ενδονουκλεάση και ανίχνευση θραυσμάτων με
ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης (2 εργαστηριακές ασκήσεις)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το
εκπαίδευση κ.λπ.
Εργαστηριακό μέρος στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης
με τους φοιτητές
e-class
• Χρήση Οργάνων Χημικής Ανάλυσης προηγμένης
τεχνολογίας, και Εξειδικευμένου Λογισμικού
Λειτουργίας Οργάνων Μέτρησης και Ακριβείας στο
Εργαστήριο
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Αυτοτελής μελέτη θεωρίας
Εβδομαδιαίες ατομικές
αναφορές αξιολόγησης
εργαστηριακών ασκήσεων
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
26
26
52
13
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Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
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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.

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
Σε περίπτωση παρακολούθησης της Θεωρίας ή του
Εργαστηρίου του μαθήματος από μη Ελληνόφωνους
φοιτητές, οι παραπάνω εξετάσεις πραγματοποιούνται και
στην Αγγλική γλώσσα.
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θεωρία

 ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ,
JOHNMCMURRY,
ΙΔΡΥΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
&
ΕΡΕΥΝΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης της Οργανικής
Χημείας), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.
 GENERAL, ORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY, J. G. SMITH, McGRAW HILL, 2013
(Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, BERG J.M., TYMOCZKO J.L., STRYER LUBERT,ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης της Βιοχημείας),
Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.
 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, Κ.Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Εκδόσεις Δημόπουλος, 2009.
(Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης της Βιοχημείας)
 LEHNINGER, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, D. NELSON, M. COX, BROKEN HILL PUBLISHERS
LTD. (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης της Βιοχημείας)
Εργαστήριο
 Ν. Λυδάκης - Σημαντήρης (2017). Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας,

Εργαστηριακές Σημειώσεις, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης –Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων (Καλύπτει 100% της διδακτέας
ύλης).
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Σημειώσεις του διδάσκοντα και το πλήρες υλικό των διαλέξεων της θεωρίας και των
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εισαγωγικών παρουσιάσεων των εργαστηρίων, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της
πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

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

Θεωρία μαθήματος και Ασκήσεις πράξης
Εργαστήριο μαθήματος
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2
5

4
1
5

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες βασικές γνώσεις Γενικής
Μικροβιολογίας, Βιοχημείας και Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας με εφαρμογές στην προστασία του
Περιβάλλοντος (βιοαποικοδόμηση, βιοεξυγίανση, παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας).
Στα πλαίσια του μαθήματος αποκτάται μια καλύτερη κατανόηση της βιοποικιλότητας του βιοτικού
μικρόκοσμου και του τρόπου ανάπτυξης των μικροοργανισμών και μεταβολισμού τους οργανικών και
ανόργανων ενώσεων. Μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων διδάσκονται οι βασικότερες
μικροβιολογικές τεχνικές απομόνωσης, καλλιέργειας, ανάλυσης και προσδιορισμού της συγκέντρωσης
ου
μικροβίων. Οι παρεχόμενες γνώσεις υποστηρίζουν τα μαθήματα ειδικότητας του 4 εξαμήνου
ου
«Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων» και του 7 εξαμήνου «Τεχνολογία και Έλεγχος
Ποιότητας Αέρα».
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει γνώση των σημαντικότερων αρχών Γενικής Μικροβιολογίας, Βιοχημείας και Περιβαλλοντικής
Μικροβιολογίας με εφαρμογές στην προστασία του Περιβάλλοντος.
 Έχει κατανόηση για το ρόλο και τη συνεισφορά των μικροοργανισμών στην ανακύκλωση των
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στοιχείων του φλοιού της γης, στην βιοτεχνολογική παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης
αξίας, στη βιοαποικοδόμηση τοξικών ρύπων, στη βιοεξυγίανση του φυσικού περιβάλλοντος, στην
υγεία και την οικολογική ισορροπία.
 Χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους δειγματοληψίας, καλλιέργειας και μέτρησης μικροβίων σε
αποστειρωμένες και ασφαλείς συνθήκες.
 Αναλύει και υπολογίζει δεδομένα εργαστηριακών μετρήσεων και συγγράφει εργαστηριακές
αναφορές.
 Αξιολογεί αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων και συγκρίνει αυτά με μάρτυρες και
νομοθετημένα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
 Έχει την ικανότητα να αξιολογεί και να συσχετίζει αποτελέσματα μικροβιακών μετρήσεων με την
ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος (αέρα, νερού, εδάφους), με φαινόμενα μόλυνσης και
επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
 Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις και εργαστηριακές
δεξιότητες στην μέτρηση και αξιολόγηση μικροβιακών δεικτών και παραμέτρων, στη μελέτη της
χρήσης βιολογικών τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων/λυματολάσπης και άλλων
βιολογικών μεθόδων βιοεξυγίανσης, καθώς και στη μελέτη της ποιότητας του τελικού
αποδέκτη/φυσικού περιβάλλοντος.
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

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
Εισαγωγή στην Μικροβιολογία (Μικροβιολογία, Χημική σύσταση του κυττάρου, μακρομόρια,
Βιοποικιλότητα μικροοργανισμών, Εξελικτική πορεία των μικροοργανισμών και δημιουργία της ζωής,
Κύκλοι άνθρακα & αζώτου), Ταξινόμηση μικροοργανισμών, Ανατομία προκαρυωτικών & ευκαρυωτικών
κυττάρων, Μεταβολισμός ετερότροφων οργανισμών (Μεταβολισμός, ένζυμα, βιοχημικά μονοπάτια,
γλυκόλυση, μεταβολισμός πυροσταφυλικού οξέος, κύκλος του Krebs, κύκλος των φωσφορικών
πεντόζων, οξειδωτική φωσφορυλίωση), Θρέψη και φυσιολογία μικροοργανισμών (Θρεπτικές
απαιτήσεις των μικροοργανισμών, Τροφική κατάταξη μικροοργανισμών), Ανάπτυξη μικροοργανισμών
(Μικροβιακή ανάπτυξη σε κλειστή και συνεχή καλλιέργεια, μέτρηση μικροβιακής ανάπτυξης),
Εφαρμογές της Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος,
Μικροοργανισμοί σε συστήματα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (Υποχρεωτικά αερόβιοι
χημειοετερότροφοι και χημειοαυτότροφοι μικροοργανισμοί, ανοργανοποίηση του αζώτου, βακτηριακή
οξείδωση του θείου και του σιδήρου, μικροβιακή αφομοίωση φωσφορικού, βιοεκχύλιση ορυκτών),
Μικροοργανισμοί σε συστήματα αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (Υποχρεωτικά αναερόβιοι
χημειοετερότροφοι και χημειοαυτότροφοι μικροοργανισμοί, οξεογόνοι, οξικογόνοι, μεθανιογόνοι
μικροοργανισμοί, απονιτροποίηση, αποθειϊκοποίηση), Βιοαποικοδόμηση ξενοβιοτικών χημικών
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ενώσεων (Βιοαποικοδόμηση αρωματικών ενώσεων, εντομοκτόνων κ.ά.).
Περίγραμμα Εργαστηρίου











Εισαγωγή στη Μικροβιολογία – Όργανα, σκεύη, ασφαλείς συνθήκες εργασίας
Θρέψη μικροβίων - Παρασκευή θρεπτικών υποστρωμάτων – αποστείρωση
Εμβολιασμός αερόβιων, προαιρετικά αναερόβιων, αναερόβιων Μικροβίων
Ανάπτυξη υγρών και στερεών καλλιεργειών - Συντήρηση Μικροβίων
Μικροσκόπιο – Βιοκοικιλότητα Μικροοργανισμών
Προσδιορισμός μικροβίων – βιοχημικές μέθοδοι- ειδικές ικανότητες
Δειγματοληψία μικροβίων από περιβαλλοντικά δείγματα νερού, εδάφους, απομόνωση
καθαρών καλλιεργειών
Δειγματοληψία αερομεταφερόμενων ετερότροφων, αυτότροφων μικροβίων
Καμπύλη βακτηριακής ανάπτυξης – Φασματοφωτόμετρο
Καμπύλη μυκητιακής ανάπτυξης – Ξηρή βιομάζα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το
εκπαίδευση κ.λπ.
Εργαστήριο στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και
Βιοχημικών Διεργασιών
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης και Ακριβείας στο Εργαστήριο
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με χρήση
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση αποριών
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
26
Εργαστηριακές Ασκήσεις
26
Ασκήσεις Πράξης
13
Αυτοτελής μελέτη
52
Εβδομαδιαίες ατομικές
αναφορές αξιολόγησης
εργαστηριακών ασκήσεων
Σύνολο Μαθήματος
(25 -30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

13

130

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία
Θεωρία

 Ε. Κατσίβελα και Ν. Καλογεράκης, 2015. «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία»,
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,
(Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).

 Α. Αϊβαζίδης, 2000. «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία», Εκδόσεις Εταιρεία Αξιοποίησης και
Διαχείρισης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Ξάνθη. (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης),
Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.

 C. J. Hurst, 2002. Manual of Environmental Microbiology, ASM Press, Washington.
(Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Χανίων.
Εργαστήριο
 Ε. Κατσίβελα (2015). Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Εργαστηριακές Σημειώσεις,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης –Σχολή Εφαρμοσμένων
Επιστημών Χανίων (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 C. J. Hurst, 2002. Manual of Environmental Microbiology, ASM Press, Washington.
(Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Χανίων.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σχέδιο για Μηχανικούς Περιβάλλοντος
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧ. Φ.Π.& Π.
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

2

Σχέδιο για Μηχανικούς Περιβάλλοντος

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

2
2
4

3
1
4

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει
να κατέχει ένας σύγχρονος μηχανικός περιβάλλοντος σε θέματα σχεδίασης με την βοήθεια
Η/Υ. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε
εφαρμογές CAD με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
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
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•
•
•
•
•

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εφαρμογές συστημάτων CAD για:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων
μελέτες πρασίνου
διαμορφώσεις και αναπλάσεις περιβάλλοντος χώρου
περιβαλλοντική αποκατάσταση
βασικέςτοπογραφικές εφαρμογές
σχεδίαση ψηφιακών μοντέλων εδάφους και εφαρμογές τους
δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους
δημιουργία σχεδίων εκμετάλλευσης φυσικών πόρων
μετρήσεις εμβαδών & όγκων σε ορυχεία

Στο εργαστήριο θα διδαχτούν οι προχωρημένες λειτουργίες του λογισμικού AUTOCAD
2014, με εξειδικευμένα plugins σε μελέτες εφαρμογών που διδάχτηκαν στο θεωρητικό
μέρος.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Σχεδίασης στο
Εργαστήριο
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
26
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Εργαστηριακές Ασκήσεις
26
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Συγγραφή
εργασίας
15
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Αυτοτελής μελέτη
38
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
θεωρίας
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Ασκήσεις Πράξης
15
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Σύνολο Μαθήματος
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
120
(25-30 ώρες φόρτου
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
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συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

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

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%)
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Εξέταση στο εργαστήριο (Η/Υ) (50%)
Εργαστηριακή Εργασία - Δημόσια Παρουσίαση (50%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:





Κάππος, Γιάννης Θ., Δουλέψτε με το Autocad 2014, Εκδότης: Κλειδάριθμος, ISBN10: 9604616056
Bradley Cantrell, Natalie Yates, Modeling the Environment: Techniques and Tools for the 3D
Illustration of Dynamic Landscapes, John Wiley & Sons, 2012
Barry Starke, John Ormsbee Simonds, Landscape Architecture, Fifth Edition: A Manual of
Environmental Planning and Design 5th Edition
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Περιβαλλοντική Στατιστική και Αναλυτική Μετρολογία
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Διαλέξεις
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Σύνολο
Υποχρεωτικό,
Γενικού Υποβάθρου,

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

2
2
4

3
1
4

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP182/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό παρέχει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο στην Περιβαλλοντική Στατιστική και την
επεξεργασία δεδομένων. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις στατιστικές
έννοιες και η εκμάθηση των γενικών όρων στατιστικής, η γνώση της στατιστικής επεξεργασίας
περιβαλλοντικών δεδομένων και η κατάλληλη παρουσίασή τους. Για την καλύτερη κατανόηση των
εννοιών, ο φοιτητής θα παρακολουθεί και μια ώρα ασκήσεων στον πίνακα, με λύση παραδειγμάτων με
πραγματικά δεδομένα. Στο εργαστηριακό τμήμα ο φοιτητής εκπαιδεύεται στη χρήση υπολογιστή
εφαρμόζοντας λογισμικά πακέτα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Κατανοεί τις βασικές μαθηματικές/στατιστικές έννοιες.
 Επεργάζεται στατιστικά και να αναλύει περιβαλλοντικά δεδομένα.
 Διαχωρίζει τα δεδομένα ανάλογα με τη χρονική/χωρική κλίμακα και την συσχέτιση μεταξύ τους.
 Παρουσίαζει κατάλληλα τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων του.
 Χρησιμοποιεί Η/Υ για την εφαρμογή στατιστικών πακέτων επεξεργασίας.
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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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ














Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Στατιστική και το Περιβάλλον
Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων στο εργαστήριο και στο πεδίο
Βασικές έννοιες (Στατιστικός Πληθυσμός-Μονάδες-Μεταβλητές)
Μέθοδοι Συλλογής Στοιχείων, Πηγές Συλλογής Δεδομένων
Κλίμακες (Χωρική-Χρονική)
Είδη δεδομένων (Συνεχή-Διακριτά-Χρονικά-Μεταβαλλόμενα-Εξαρτώμενα-Αναλογικά)
Είδη Μεταβλητών
Σχετικά Σφάλματα - Διάδοση Σφαλμάτων – Σύνθετα Σφάλματα
Κριτήρια Αποδοχής Αποτελέσματος
Εισαγωγή στην Ανάλυση Σφαλμάτων
Προσαρμογή καμπύλης σε Πειραματικά Δεδομένα με τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων
Εφαρμογή Στατιστικής σε περιβαλλοντικά δεδομένα Ι
Εφαρμογή Στατιστικής σε περιβαλλοντικά δεδομένα ΙΙ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία του μαθήματος πραγματοποιείται σε αίθουσα
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ το Εργαστηριακό μέρος στο Εργαστήριο
εκπαίδευση κ.λπ.
Γεωπληροφορικής.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένων λογισμικών στο Εργαστήριο
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
26
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Φροντιστήριο
13
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Εργαστηριακές
ασκήσεις
26
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
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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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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.

Εκπόνηση μελέτης
Αυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

30
30
125

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Τελική εξέταση σε εξειδικευμένα λογισμικά (80%)
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%)
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θεωρία
7.
8.

Ζιούτας
Χ.
Γεώργιος,
"Πιθανότητες
και
Στοιχεία
Στατιστικής
για
Μηχανικούς", εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2003
Barnett V, Environmental Statistics: Methods and Applications, Wiley Series in Probability and
Statistics, 2005
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
ΣΥΝΟΛΟ:
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Γενικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ο

3

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
2
6

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5
1
6

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)

https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP105/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα της “ Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής” στοχεύει:
(α) να δημιουργήσει τη βασική επιστημονική υποδομή σε φοιτητές που θα συνεχίσουν τις σπουδές
τους στο αντικείμενο των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος και
(β) να παρουσιάσει τους νόμους της Θερμοδυναμικής και θεμελιώδεις έννοιες, καθώς και τον τρόπο
που αυτές χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το περιβάλλον και να επιλύσουν διάφορα τεχνικά
ή/και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Με τον τρόπο αυτό τίθεται η βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν τα μαθήματα κατευθύνσεων στα
επόμενα εξάμηνα.
Στα πλαίσια του εργαστηρίου επιδιώκεται αφενός, η εις βάθος κατανόηση των εννοιών και νόμων που
εισάγονται στη θεωρία, μέσω της πειραματικής τους επαλήθευσης και αφετέρου, η εξοικείωση των
φοιτητών με την πειραματική μεθοδολογία. Επιπλέον, επιδιώκεται η ανάλυση πειραματικών
δεδομένων και η παρουσίαση τους σε μορφή τεχνικής-επιστημονικής αναφοράς. Η ενασχόληση σε
ομάδες εργασίας στα πλαίσια διεξαγωγής των εργαστηριακών πειραμάτων ενισχύει την
εποικοδομητική συνεργασία για τη λήψη και την ανάλυση πειραματικών δεδομένων, καθώς και την
εξαγωγή ποιοτικών/ποσοτικών συμπερασμάτων.
Ο φοιτητής στο τέλος του 2ου εξαμήνου με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος (θεωρητικό και
εργαστηριακό μέρος) θα πρέπει κατ’ ελάχιστο:
 να έχει γνώση των θερμοδυναμικών νόμων και άλλων θερμοδυναμικών εννοιών και του τρόπου με
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τον οποίο εφαρμόζονται στην μελέτη διαφόρων θερμοδυναμικών συστημάτων
να έχει αναπτύξει κριτική/φυσική σκέψη και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες έννοιες και νόμους
για την περιγραφή και ανάλυση προβλημάτων που αφορούν σε θεμελιώδεις έννοιες της
θερμοδυναμικής και διαφόρων σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών.

να έχει αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων τεχνικής θερμοδυναμικής γνωρίζοντας τις
κατάλληλες μαθηματικές τεχνικές για την επίλυση τους

να έχει αποκτήσει ευχέρεια σε υπολογισμούς-εκτιμήσεις θερμοδυναμικών μεγεθών και να μπορεί
να εκτιμήσει πηγές σφαλμάτων στην πειραματική διαδικασία.

να έχει αναπτύξει βασικές πειραματικές δεξιότητες μέσω της πρακτικής άσκησης στο
εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αναφορικά με τη λήψη πειραματικών δεδομένων ακριβείας
και να είναι σε θέση να τις αναλύσει κάνοντας χρήση γραφημάτων και επιστημονικών
υπολογισμών.

να μπορεί να αξιολογήσει την ορθότητα των αποτελεσμάτων και αναλύσεων του στο εργαστήριο

να μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την οργάνωση και υλοποίηση των
εργαστηριακών πειραμάτων θερμοδυναμικής και να συντάξει σύντομη εργαστηριακή αναφορά.
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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ
 Εισαγωγικές έννοιες: θερμοδυναμικά συστήματα, πίεση, θερμοκρασία, θερμική κίνηση, μέτρηση
θερμοκρασίας, Μηδενικός Νόμος της θερμοδυναμικής, θερμοκρασιακές κλίμακες.
 Νόμοι των ιδανικών αερίων. Νόμοι Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, Charles, νόμος πολύτροπης
μεταβολής. Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων. Μεταβολές της καταστάσεως ιδανικού αερίου.
Ισόθερμη, ισόχωρη, ισοβαρής, αδιαβατική μεταβολή. Κυκλικές μεταβολές.
 Θερμότητα – Θερμιδομετρία. Εσωτερική ενέργεια, θερμότητα και έργο. Θεμελιώδης νόμος της
θερμιδομετρίας. Ειδική θερμότητα, θερμοχωρητικότητα. Μέτρηση ειδικής θερμότητας στερεών.
Μεταφορά θερμότητας (αγωγή, συναγωγή, θερμική ακτινοβολία) και εφαρμογές.
ος
 1 Θερμοδυναμικός Νόμος για κλειστό σύστημα. Εφαρμογές σε απλές μεταβολές ιδανικών αερίων
(ισόθερμη, ισόχωρη, ισοβαρής, αδιαβατική μεταβολή). Γενίκευση για ανοικτά συστήματα.
 Μετατροπές Φάσεως. Τήξη, πήξη, εξαέρωση. Μέτρηση της θερμότητας τήξης του πάγου. Τάση
κορεσμένων ατμών. Λανθάνουσα θερμότητα τήξεως και εξαερώσεως. Ισορροπία φάσεων – τριπλό
σημείο. Υγροποίηση αερίων με συμπίεση. Ισόθερμες του Andrews, καμπύλη κόρου – ατμοί.
Εξίσωση Clausius-Clapeyron.
 Πραγματικά αέρια. Καταστατική εξίσωση van der Waals. Άλλες καταστατικές εξισώσεις.
ος
 2 Θερμοδυναμικός Νόμος. Θερμικές και Ψυκτικές μηχανές – απόδοση τους. Μηχανές εσωτερικής
καύσεως. Κύκλοι ισχύος αερίων. Κύκλος του Otto. Κύκλος του Diesel. Μικτός κύκλος. Κύκλος JouleBrayton. Κύκλος του Stirling. Διάγραμμα P-V ψυκτικής μηχανής. Κύκλος του Carnot. Θεώρημα του
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Clausius. Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.
Θερμοδυναμικός ορισμός της εντροπίας. Υπολογισμός της μεταβολής της εντροπίας σε διάφορες
ος
θερμοδυναμικές μεταβολές. 3 Θερμοδυναμικός Νόμος. Εφαρμογές. Εντροπικά διαγράμματα.
Ενθαλπία. Διαγράμματα Molier.
Εξέργεια. Μεταβολή της εξέργειας ενός συστήματος. Μεταφορά εξέργειας μέσω θερμότητας και
έργου. Ισοζύγιο της εξέργειας για κλειστά συστήματα.
Κύκλοι ισχύος ατμού και συνδυασμένοι κύκλοι ισχύος. Ιδανικός κύκλος Rankine, κύκλοι με
αναθέρμανση και αναγέννηση.
θερμοδυναμικά δυναμικά. Σχέσεις του Maxwell.
Θερμοδυναμικές έννοιες της ατμόσφαιρας. Θερμοκρασία και πίεση στην κατώτερη ατμόσφαιρα.
Απόλυτη και σχετική υγρασία. Θερμοκρασιακή αναστροφή. Συνθήκες θερμικής άνεσης. Διεργασίες
κλιματισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 Ασφάλεια εργαστηρίου. Ανασκόπηση μεθόδων παρουσίασης και ανάλυσης πειραματικών
δεδομένων.
 Πειραματική επαλήθευση των νόμων ιδανικών αερίων (νόμοι Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, Charles).
 Υπολογισμός ειδικής θερμότητας μετάλλων με τη μέθοδο των μιγμάτων και τη χρήση
θερμιδόμετρου με νερό.
 Τάση ατμών νερού σε υψηλές θερμοκρασίες. Ανύψωση του σημείου ζέσεως του νερού.
 Μελέτη αδιαβατικής μεταβολής αερίων.
 Μελέτη κυκλικών μεταβολών αερίων – κύκλος Otto.
 Ηλεκτρική θερμική αντλία συμπίεσης νερού – νερού και αέρα νερού.
 Μελέτη της διάδοσης θερμότητας με αγωγή κατά μήκος μεταλλικής ράβδου.
 Μελέτη της θερμικής ακτινοβολίας σωμάτων (νόμοι Stefan-Boltzman, αντιστρόφου τετραγώνου,
κλπ).
 Μελέτη μεταβολών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας σε ελεγχόμενο χώρο.

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

Στην τάξη με καθ’ έδρας διδασκαλία και επίδειξη επιλεγμένων
εργαστηριακών πειραμάτων.
Στο εργαστήριο όπου διεξάγονται 11 δίωρες εργαστηριακές
ασκήσεις
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class όπου διατίθεται συμπληρωματικό
εκπαιδευτικό υλικό και μπορούν να υποβάλλονται οι ατομικές
εργασίες (εργαστηριακές αναφορές και ασκήσεις πολλαπλών
επιλογών).
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου καθώς και μέσω της πλατφόρμας e-class.

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.

Εξειδικευμένο Λογισμικό προσομοίωσης και μελέτης
θερμοδυναμικών συστημάτων
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Ασκήσεις Πράξης που
εστιάζουν στην εφαρμογή
των θεωρητικών εννοιών
13
και κατάλληλων
μεθοδολογιών για την
επίλυση προβλημάτων σε
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

θερμοδυναμικά
συστήματα
Εργαστηριακές ασκήσεις
προετοιμασία
εργαστηριακών ασκήσεων
Αυτοτελής μελέτη

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.

26
7
91

Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
176
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
Η αξιολόγηση για το σύνολο του μαθήματος (θεωρία και
εργαστηριακό μέρος) περιλαμβάνει:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) με ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής και επίλυση σύνθετων προβλημάτων
ΙΙ. σετ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου (10 %)
ΙΙΙ. γραπτή πρόοδο στα μέσα του εξαμήνου (20 %).
IV. Ομαδικές εργασίες στα πλαίσια των εργαστηριακών
ασκήσεων (20%)
Η αξιολόγηση γίνεται στα ελληνικά εκτός αν πρόκειται για
φοιτητές Erasmus οπότε η εξέταση γίνεται στην αγγλική με την
ίδια ακριβώς διαδικασία που αναφέρθηκε.
Σε φοιτητές με πρόβλημα δυσλεξίας, δίνεται επιπλέον η
δυνατότητα της προφορικής εξέτασης, όπου αυτό είναι εφικτό.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Συγγράμματα του “ΕΥΔΟΞΟΣ”:
5. Θερμοδυναμική και προχωρημένη Θερμοδυναμική, Απόστολος Πολυζάκης [κωδ. ΕΥΔ.: 33155128]
6. Θερμοδυναμική για Μηχανικούς, Cengel Yunus A., Boles Michael A. [κωδ. ΕΥΔ.: 18548940]
7. Θερμοδυναμική, Gyftopoulos E., Beretta Gian P. [κωδ. ΕΥΔ.: 18548693]
8. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι: Θεωρία και ασκήσεις, Γιάννης Θ. Κάππος [κωδ. ΕΥΔ.: 13756]
Άλλη συμπληρωματική βιβλιογραφία:
th
2. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.J. Moran and H.N Shapiro, 5 ed. 2006.
3. Τεχνική Θερμοδυναμική, Κ.Χ.Λέφα, 1986, Εκδόσεις Φοίβος.
4. Πανεπιστημιακή Φυσική, H. D. Young, Τόμος Α, Κεφ. 15 – 18.
5. Γενική Φυσική – Θερμότητα, Κ. Δ. Αλεξόπουλος, Δ. Ι. Μαρίνος, Εκδόσεις Ολυμπία 1996.
6. Σημειώσεις διδάσκοντα (eclass.chania.teicrete.gr/FP105/)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Περιβαλλοντική Ενόργανη Ανάλυση
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
4
4

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ”παρέχει στους φοιτητές το βασικό υπόβαθρο
Χημείας που είναι απαραίτητο για την επιτυχή παρακολούθηση σειράς μαθημάτων του Προγράμματος
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Περιγράφονται οι βασικές
αρχές φασματοσκοπίας και σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι ποιοτικής ανίχνευσης και ποσοτικού
προσδιορισμού διαφόρων παραμέτρων, με έμφαση στον χαρακτηρισμό και στον ποσοτικό
προσδιορισμό ενώσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά σε
μεθόδους διαχωρισμού και καθαρισμού ενώσεων από σύνθετα δείγματα, με σύγχρονες μεθόδους
χρωματογραφίας. Η ύλη επίσης περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση χρωματογραφικών και
φασματοσκοπικών μεθόδων.Το μάθημα αυτό (θεωρία και ασκήσεις πράξης), σε συνδυασμό με
ταμαθήματα «Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία και Βιοχημεία» και «Γενική Χημεία» αποτελούν
σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των μαθημάτων "Διαχείριση και επεξεργασία υγρών
αποβλήτων", "Διαχείριση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων", "Έλεγχος Ποιότητας
Νερού",“Ατμοσφαιρική ρύπανση”,“Τεχνολογία και έλεγχος ποιότητας αέρα”, και ”Περιβαλλοντική
εδαφολογία”.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει γνώση των σημαντικότερων αρχών φασματοσκοπίας και χρωματογραφίας,οι οποίες αποτελούν
υπόβαθρο για την ενασχόληση με ζητήματα περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
 Αναλύει και υπολογίζει δεδομένα εργαστηριακών μετρήσεων.
 Αξιολογεί αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων και συγκρίνει αυτά με μάρτυρες και
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νομοθετημένα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
 Διακρίνει ποιοτικά και να εκτιμά ποσοτικά τυχόν σφάλματα και τις πηγές τους. Να παρεμβαίνει στις
πειραματικές διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.
 Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις στην μέτρηση και
αξιολόγησηπεριβαλλοντικών παραμέτρων.
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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
 Εισαγωγή στην ενόργανη ανάλυση
 Κριτήρια επιλογής μεθόδου ανάλυσης
 Εισαγωγή στη φασματοφωτομετρία
 Εφαρμογές της φασματοφωτομετρίας
 Οργανολογία στη φασματοφωτομετρία
 Εισαγωγή στην ατομική φασματοσκοπία
 Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης
 Φασματομετρία μάζας
 Φασματομετρία επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος
 Φασματομετρία επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος σε συνδυασμό με φασματόμετρο μάζας
 Μοριακή φασματοσκοπία
 Φασματοσκοπία υπεριώδους και ορατού
 Εισαγωγή στις τεχνικές διαχωρισμού
 Αεριοχρωματογραφία
 Υγροχρωματογραφία
 Εισαγωγή στις τεχνικές ηλεκτροφόρησης, Ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς
Περίγραμμα Ασκήσεων Πράξης
 Διάδοση αβεβαιότητας από τυχαία και συστηματικά σφάλματα
 Καμπύλες βαθμονόμησης
 Χρήση της στατιστικής στη χημική ανάλυση
 Δειγματοληψία και προετοιμασία δείγματος για ενόργανη ανάλυση
 Ιδιότητες του φωτός
 Φασματοφωτομετρική ανάλυση μίγματος
 Ραδιοχρονολόγηση
 Επιδεικτική παρουσίαση ανάλυσης βιολογικού δείγματος με υγροχρωματογραφία υψηλής
απόδοσης
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις πράξης του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ για
εκπαίδευση κ.λπ.
επιδεικτική εφαρμογή της θεωρίας θα χρησιμοποιηθεί το
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών
Διεργασιών
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης
με τους φοιτητές
e-class
• Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης και Ακριβείας στο Εργαστήριο
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης

Αυτοτελής μελέτη θεωρίας
Επίλυση προβλημάτων
σχετικών με την ύλη του
μαθήμτος, που
παρουσιάζονται στις
ασκήσεις πράξεις
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
13

52
13

104

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
Σε περίπτωση παρακολούθησης της Θεωρίας ή του
Εργαστηρίου του μαθήματος από μη Ελληνόφωνους
φοιτητές, οι παραπάνω εξετάσεις πραγματοποιούνται και
στην Αγγλική γλώσσα.
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία
 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, τ. Β, D. HARRIS, 2010, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων
Επιστημών Χανίων.
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 ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 6Η έκδοση 2007, D.A. SKOOG, F.J. HOLLER, S.R. CROUCH,
εκδόσεις Κωσταράκη (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης –
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.
 Ν. Λυδάκης - Σημαντήρης (2009). Γενική Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση, Θέματα και
Εργαστηριακές Ασκήσεις, εκδόσεις Τζιόλα, 2η έκδοση. (Καλύπτει 50% της διδακτέας ύλης).
 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (10η Διεθνής Έκδοση, 2014) Darrell Ebbing, Steven Gammon
εκδόσειςΤΡΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Καλύπτει 50% της διδακτέας ύλης).
 General Chemistry: The Essential Concepts, 7ηέκδοση, 2014, Raymond Chang, εκδόσεις
McGraw Hill. (Καλύπτει50% τηςδιδακτέαςύλης).
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
 Σημειώσεις του διδάσκοντα και το πλήρες υλικό των διαλέξεων της θεωρίας και των
ειδικών θεμάτων που συζητούνται στις ασκήεις πράξεις, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω
της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εισαγωγή στη Γεωφυσική
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

3

Εισαγωγή στη Γεωφυσική

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

Θεωρία μαθήματος και Ασκήσεις Πράξης
Σύνολο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

4

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Υποχρεωτικό
Ειδικού Υποβάθρου

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική) και με δυνατότητα εργασίας

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό αποτελεί το βασικό μαθησιακό υπόβαθρο για την κατανόηση της Γής και του
Γεωπεριβάλλοντος και τη διερεύνηση των γεωδομών περιβαλλοντικού και οικονομικού
ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής κατανοεί τις βασικές γνώσεις επί των
κύριων αντικειμένων της Γεωφυσικής ως και παρουσίαση της δομής, σύστασης και φυσικής
λειτουργίας της Γης. Σκοπός του μαθήματος είναι η προσφορά βασικών γνώσεων επί των
κύριων αντικειμένων της Γεωφυσικής και ολοκληρωμένη παρουσίαση της δομής, σύστασης και
φυσικής λειτουργίας της Γης. Εκτίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων από τα
οποία απαρτίζεται ο πλανήτης Γή και η λειτουργία και μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις που
διαμορφώνουν την εξέλιξη της Γης και το Γεωπεριβάλλον (Γεωσύστημα).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εικόνα της δομής
και λειτουργίας του πλανήτη και θα έχουν εντρυφήσει στις αλληλεπιδράσεις και ισορροπίες
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των (γεω)συστημάτων που διαμορφώνουν την δυναμική του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και
τους κινδύνους που το απειλούν ή απορρέουν από αυτό. Θα έχει καταδειχθεί ο ρόλος και
συμβολή της Γεωφυσικής στην μελέτη του Γεωσυστήματος.
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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α) Δομή και σύσταση του Εσωτερικού της Γής: Κατανομή πίεσης, θερμοκρασίας, πυκνότητας,
μηχανικών ιδιοτήτων (ελαστικές σταθερές, σεισμικές ταχύτητες) και ηλεκτρικών ιδιοτήτων.
Παραμόρφωση και κινηματική της λιθόσφαιρας (σεισμολογικές και άλλες γεωφυσικές μέθοδοι
καθορισμού της παραμόρφωσης και της κινηματικής της λιθόσφαιρας)
Β). Θερμότητα του εσωτερικού της Γής: Θεμελιώδεις έννοιες (Θερμική Ροή, Ειδική Αγωγιμότητα,
Θερμική Αγωγιμότητα, Διάδοση Θερμότητας)· προέλευση και πηγές της θερμότητας
(πρωτογενής, ραδιογενής, ενδογενείς και εξωγενείς)· φυσική ραδιενέργεια και κατανομή
ραδιενεργών στοιχείων· ροή θερμότητας και θερμική μεταφορά στο εσωτερικό της Γης.
Γ) Το Γήινο Βαρυτικό Πεδίο: Οι έννοιες του δυναμικού και της έντασης του πεδίου βαρύτητας·
κανονικό σφαιροειδές και γεωειδές· μεταβολές της έντασης του γήινου βαρυτικού πεδίου·
Ισοστασία, μοντέλα Ισοστασίας· ελαστικές παλίρροιες· στοιχεία Γεωδαισίας και εισαγωγή στην
δορυφορική Γεωδαισία (Αρχή GPS).
Δ) Το Γήινο Μαγνητικό Πεδίο: Μαγνητικά μεγέθη· γεωμετρία και στοιχεία του γήινου
μαγνητικού πεδίου (ΓΜΠ)·προέλευση ΓΜΠ· μεταβολές και αίτια μεταβολών του ΓΜΠ
(ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες)· αναστροφέςτου ΓΜΠ· στοιχεία Παλαιομαγνητισμού.
Ε) Γεω‐Ηλεκτρομαγνητισμός: φυσικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μαγνητικές διαταραχές,
·ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός· Στοιχεία Ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας – διάδοση ΗΜ Ενέργειας
στο εσωτερικό της Γής· Τελλουρικά ρεύματα.
ΣΤ) Φυσική ραδιενέργεια και μέθοδοι ραδιοχρονολόγηση
Ζ) Δημιουργία και εξέλιξη της Γης: εισαγωγή στα φυσικά Γεωσυστήματα, αλληλεπιδράσεις
Γεωσυστημάτων.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η χρήση τεχνολογιών Π και Ε γίνεται α) για την
παρουσίαση των διαλέξεων β) για την αναζήτηση
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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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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.

βιβλιογραφίας από τους φοιτητές και για το e-class γ) για
την επικοινωνία με τους φοιτητές.
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Ασκήσεις
Συγγραφή εργασίας
Μελέτη & Ανάλυση
βιβλιογραφίας
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

26
13
35
46

120

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%), που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Επίλυση Προβλημάτων, (10%) κατά την διάρκεια των
παραδόσεων
ΙΙΙ. Γραπτή ομαδική εργασία(20%)
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ , ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ Β. & ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ Κ., Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
 Whole Earth Geophysics , R. Lillie, 1998
 Fundamentals of Geophysics, W. Lowrie , 1999
 The Solid Earth, C. M. R. Fowler, 1998
 Introduction to the physics of the Earth's interior, J. P. Poirier, 2010
 Essentials of Geophysics, MIT Course Number 12.201 / 12.501
http://ocw.mit.edu/courses/earth-atmospheric-and-planetary-sciences/12-201-essentials-ofgeophysics-fall-2004/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Έλεγχος Ποιότητας Νερού
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

3

Έλεγχος Ποιότητας Νερού

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις & Ασκήσεις Πράξης)
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
2
5

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4
1
5

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP199/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί να :
1. κατανοεί και να επιλέγει τα κατάλληλα κριτήρια ελέγχου της ποιότητας των υδατικών
πόρων ανάλογα με την χρήση τους
2. διακρίνει την σπουδαιότητα των ορίων των παραμέτρων ποιότητας του νερού
3. εκτιμά τον κίνδυνο της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από την παραβίαση
της ισχύουσας νομοθεσίας για τον έλεγχο ποιότητας υδάτων
4. συνδυάζει όλους τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους για την εκτίμηση της
ποιότητας των υδατικών πόρων.
Δεξιότητες
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί
1. πραγματοποιεί την εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων νερού
2. επεξεργάζεται και αξιολογεί τα in situ δεδομένα και τα εργαστηριακά αποτελέσματα
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3. εντοπίζει την ρυπογόνο δραστηριότητα και προτείνει τα μέτρα αντιμετώπισης
4. προτείνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υπόγειων και επιφανειακών
υδάτων
5. σχεδιάζει και αναπτύσσει σενάρια αντιμετώπισης περιβαλλοντικής υποβάθμισης
υδατικών πόρων
6. συμμετέχει σε διεπιστημονικές ομάδες περιβαλλοντικών μελετών, τεχνικών έργων
δικτύων ύδρευσης,
7. υποστηρίζει μονάδες επεξεργασίας και εμφιάλωσης νερού
8. υποστηρίζει συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων δικτύων ύδρευσης
9. υποστηρίζει εξειδικευμένα Εργαστήρια Περιβαλλοντικών Αναλύσεων
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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Αυτόνομη Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία
Υδρολογικός κύκλος. Φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού. Βασικές αρχές χημείας νερού.
Φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες στα νερά. Επιφανειακά και υπόγεια νερά.
Θαλασσινό νερό. Πόσιμο νερό. Μέσα και μέθοδοι δειγματοληψίας νερού. Φυσικοχημικά και
χημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ποιοτικά χαρακτηριστικά πόσιμου νερού. Ποιοτικά
χαρακτηριστικά νερού κολύμβησης. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού άρδευσης. Φυσικά, χημικά
και βιολογικά χαρακτηριστικά φυσικών και ρυπασμένων υδάτων. Παράγοντες ρύπανσης και
επίδραση της ρύπανσης στα χαρακτηριστικά του νερού. Ευτροφισμός. Βαρέα μέταλλα. Τοξικές
οργανικές ενώσεις. Νομοθεσία.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 Εισαγωγή - Γενικές αρχές λειτουργίας του εργαστηρίου
 Δειγματοληψία και διατήρηση δειγμάτων
 Προσδιορισμός pH, EC, οξύτητας, αλκαλικότητας, θολερότητας, σκληρότητας
 Προσδιορισμός βαθμού υφαλμύρωσης (EC, Na+, Cl-)
 Προσδιορισμός επιπέδου χλωρίωσης (Cl2)
 Προσδιορισμός συγκέντρωσης ιόντων NO3-, NH4+ PO4- ,SO4-2, Ca2+, K+
 Προσδιορισμός DO, BOD, COD
 Μικροβιολογικός έλεγχος νερού.
 Προσδιορισμός συγκέντρωσης φαινολικών ενώσεων, απορρυπαντικών,
φυτοφαρμάκων, τοξικών οργανικών ενώσεων.
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 Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα
 Προσδιορισμός συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Οι διαλέξεις του μαθήματος πραγματοποιούνται σε
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το εργαστηριακό μέρος στο
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών & Εδαφικών
Πόρων
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και στην
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
με τους φοιτητές
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης
 Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
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

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
26
Εργαστηριακές Ασκήσεις
26
Ασκήσεις Πράξης
13
Αυτοτελής μελέτη
35
θεωρίας
Ατομικές εργασίες
15
εργαστηριακών
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
ασκήσεων
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
Εκπόνηση και
10
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
παρουσίαση μελέτης
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
(project),
ECTS
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
125
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει
ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία ΙΙ. Εκπόνηση μελέτης (project) με δημόσια παρουσίαση και
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
προφορική εξέταση, (40%)
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.

Εργαστηριακές Ασκήσεις
Ι . Αξιολόγηση των ατομικών εργασιών που υποβάλλονται
για κάθε εργαστηριακή άσκηση. Η πραγματοποίηση της
εργαστηριακής άσκησης και η υποβολή της αντίστοιχης
εργαστηριακής εργασίας αποτελούν on/off κριτήρια για
την εκτίμηση της επιτυχούς παρακολούθησης κάθε
εργαστηριακής άσκησης ( 50 % ) .
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ΙΙ. Τελική προφορική εξέταση σε εργαστηριακά δείγματα (
50 % ).
Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην τελική εξέταση η
επιτυχής παρακολούθηση του 80% των εργαστηριακών
ασκήσεων
Οι εξετάσεις γίνονται στην ελληνική γλώσσα και δίνεται η
δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θεωρία
 Υδραυλική Περιβάλλοντος και Ποιότητα Επιφανειακών Υδάτων. 2010. Αντωνόπουλος
Βασ. Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.
 Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού. 2001. Μ Μήτρακας Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
 Λιμνολογία . 2005. Α Σίνης. Εκδόσεις University Studio Press
 Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. 2004. Κουιμτζής Θ., Φυτιάνος Κ., Σαμαρά
Κωσταντίου Κ, Βουτσά Δ. University Studio Press
Εργαστήριο
 Έλεγχος Ποιότητας Νερού. 2001. Ζανάκη Κ. Εκδόσεις ΙΩΝ. (Καλύπτει 100% της
διδακτέας ύλης)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τεχνική Μηχανική και Κατασκευές
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

3

Τεχνική Μηχανική και Κατασκευές

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

2
2
4

3
1
4

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική) , Με εργασία
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα εστιάζει στη μηχανική συμπεριφορά των υλικών και των κατεργασιών για την
κατασκευή στοιχείων μηχανών και μηχανολογικών συστημάτων, δίδοντας έμφαση σε
περιβαλλοντικά μηχανικά συστήματα και κυρίως Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στο φοιτητή τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τον
τρόπο, τη μέθοδο και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση μιας κατασκευής,
να τη βελτιώσει ή να την επανασχεδιάσει και να την ανακατασκευάσει, προσδίδοντας σε αυτή
τις επιθυμητές μηχανικές και λειτουργικές ιδιότητες. Αναλύεται η ελαστοπλαστική και
θερμομηχανική συμπεριφορά των υλικών και κυρίως των μετάλλων αλλά και οι συμβατικές
και ψηφιακές μέθοδοι κατεργασίας τους. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές
καλούνται να κατασκευάσουν κομμάτια (parts) αλλά και συναρμολογήματα (assemblies)
περιβαλλοντικών μηχανολογικών συστημάτων με τη χρήση συμβατικών και ψηφιακά
καθοδηγούμενων (CNC με τη χρήση G-Code/CAM) εργαλειομηχανών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
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να αναγνωρίσει τον τρόπο, τη μέθοδο και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για
την υλοποίηση μιας κατασκευής
να τη βελτιώσει ή να την επανασχεδιάσει και να την ανακατασκευάσει,
προσδίδοντας σε αυτή τις επιθυμητές μηχανικές ιδιότητες
να επιλέξει την κατάλληλη κατεργασία σε κατασκευές ή ανακατασκευές και
βελτιώσεις μηχανολογικών στοιχείων και συστημάτων

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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
 Επιστήμη και συμπεριφορά υλικών.
 Υλικά κατασκευών και ιδιότητές. Στοιχεία ονοματολογίας. Μέταλλα, κράματα, πλαστικά,












κεραμικά, σύνθετα υλικά.
Μηχανική παραμορφωσίμων σωμάτων.
Δυνάμεις, τάσεις και παραμορφώσεις
Μορφοποίηση με αρχέγονες κατεργασίες και μεθόδους.
Εργαλειομηχανές συμβατικές και μη.
Κατεργασίες με αφαίρεση υλικού (τόρνευση, φρεζάρισμα, διάτρηση, λείανση κ.λπ.).
Διαμόρφωση υλικών (έλαση, κοίλανση, απότμηση κ.λπ.).
Συνδέσεις, ενώσεις και συγκολλήσεις.
Κατεργασίες με εργαλειομηχανές αριθμητικού ελέγχου (CNC).
G-κώδικες και συστήματα CAM .
Μοντελοποίηση και έλεγχος κατασκευών με προηγμένα συστήματα CAD/CAM/CAE/FEM
σε δύο και τρεις διαστάσεις.

Περίγραμμα Εργαστηρίου
 Κανόνες λειτουργίας- ασφαλείας εργαστηρίου. Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Κατεργασιών.






Μηχανολογικά μεγέθη, Μετρήσεις, Ακρίβεια. Η εφαρμογή τους στις Κατεργασίες.
Εισαγωγή στις κατεργασίες με αφαίρεση υλικού. Ανάθεση εξαμηνιαίας εργασίας μελέτης
και κατασκευής περιβαλλοντικού μηχανολογικού συστήματος αποτελούμενο από στοιχεία
μηχανών που θα κατασκευαστούν στο εργαστήριο.
Τόρνευση, κύρια χαρακτηριστικά εργαλειομηχανής, συνθήκες κοπής.
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Μελέτη και κατασκευή δοκιμίου σε εργαλειομηχανή τόρνου.
Φρεζάρισμα, κύρια χαρακτηριστικά εργαλειομηχανής, συνθήκες κοπής.
Γραναζοκοπή και συστήματα μετάδοσης κίνησης, σχέσεις μετάδοσης, υπολογισμοί .
Μελέτη και κατασκευή δοκιμίου σε εργαλειομηχανή γραναζοκοπής.
Εισαγωγή στις εργαλειομηχανές αριθμητικού ελέγχου CNC. G&M codes.
Παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής G&M -codes.
Συστήματα προσομοίωσης και εξαγωγής κώδικα CAM για CNC εργαλειομηχανές.
Σχεδιομελέτη και κοπή δοκιμίου σε κάθετο κέντρο κατεργασιών CNC.
Ολοκλήρωση της σχεδιομελέτης και κατασκευής της εξαμηνιαίας εργασίας.

Η ύλη του μαθήματος όσον αφορά το εργαστήριο περιλαμβάνει ασκήσεις σε κάθε μία από
της παραπάνω ενότητες . Οι φοιτητές καλούνται να κατασκευάσουν κομμάτια (parts) αλλά και
συναρμολογήματα (assemblies) μηχανολογικών συστημάτων με έμφαση στις ΑΠΕ με τη
χρήση συμβατικών και ψηφιακά καθοδηγούμενων (CNC με τη χρήση G-Code/CAM)
εργαλειομηχανών κυρίως με κατεργασίες αφαίρεσης υλικού.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία παραδίδεται σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. Εργαστηριακό μέρος στο Εργαστήριο Προσομοιώσεων
και Μηχανολογικών Κατασκευών CPPL
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένων Λογισμικών G-κωδικα, CAD
και CAM στο Εργαστήριο
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών και στο εργαστήριο για την υλοποίηση των
κατασκευών που αναλαμβάνουν στα πλαίσια της
εργασίας τους αλλά και της Διπλωματικής τους
• Άμεση εφαρμογή του θεωρητικού μέρους σε
μηχανολογικές κατασκευές στο εργαστηριακό μέρος
με βοήθεια λογισμικών και εφαρμογή CNC και
συμβατικές εργαλειομηχανές.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
26
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Εργαστηριακές Ασκήσεις
26
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Αυτοτελής
μελέτη
52
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
θεωρίας
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
Εβδομαδιαίες ατομικές
13
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
αναφορές
αξιολόγησης
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
εργαστηριακών
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
ασκήσεων
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
Σύνολο Μαθήματος
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
(25-30 ώρες φόρτου
117
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
εργασίας
ανά
πιστωτική
ECTS
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μονάδα)
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.

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με θέματα τεχνικής
μηχανικής, κατεργασιών και κατασκευών
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εργαστηριακών αναφορών
(20%) που περιλαμβάνουν:
- Ανάλυση δεδομένων, επίλυση μηχανολογικών
προβλημάτων και προετοιμασία εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση επίδοσης κατά την διάρκεια υλοποίησης
του εργαστηρίου.
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σημειώσεις Θεωρίας του διδάσκοντα Β.Δημητρίου: Κατασκευαστικές Τεχνολογίες &Τεχνική
Μηχανική - Θεωρία. (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης), και
Σημειώσεις Εργαστηρίου των διδασκόντων Β.Δημητρίου, Θ.Παπαδουλή, Ε.Βαριαντζά:
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες &Τεχνική Μηχανική - Εργαστήριο.
(Καλύπτει 100% της
διδακτέας ύλης).

1

Τεχνολογία Μηχανολογικών
Κατασκευών

H. Manfred, I.
Eckhard, K. Ullrich

ΠΑΡΙΚΟΥ Σ.

1999

2

Τεχνολογία Μηχανουργείου
& Εφαρμοστηρίου

H. Manfred, I.
Eckhard, K. Ullrich

ΠΑΡΙΚΟΥ Σ.

2004

3

Τεχνολογία Μηχανουργικών
Υλικών

Ι. Βελαώρας

ΠΑΡΙΚΟΥ Σ.

2005

4

Μηχανική Παραμορφώσιμων
Σωμάτων Ι

Γ. Τσαμασφύρος

Αθανασόπουλος
& Σία

1990
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Αγγλικά
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

3

Αγγλικά

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

2
2

2
2

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Γενικού Υποβάθρου

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική) , Με εργασία
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην εκμάθηση της αγγλικής ορολογίας που σχετίζεται με τις
επιστήμες περιβάλλοντος με σκοπό:
1) Την ανάπτυξη δεξιότητας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας ως απαραίτητου
επαγγελματικού εργαλείου για τους νέους επιστήμονες,
2) Τη γνώση και την κατανόηση της απαραίτητης για τον επιστήμονα περιβάλλοντος
αγγλικής ορολογίας,
3) Τη δυνατότητα των φοιτητών να έχουν ευχερή πρόσβαση στην διεθνή επιστημονική
βιβλιογραφία και
4) Τη δυνατότητα των φοιτητών να παρακολουθούν σεμινάρια στην αγγλική αλλά και
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλική μέσω προγραμμάτων φοιτητικών ανταλλαγών με
άλλες χώρες.
Προϋπόθεση η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate.
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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
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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

•
•
•

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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη περιλαμβάνει
α) Βασική περιγραφή της γραμματικής και σύνταξης της αγγλικής γλώσσας,
β) Δομή παραγράφου,
γ) Είδη γραψίματος με έμφαση στη δομή της ακαδημαϊκής εργασίας σε σύγκριση με τη δομή
του report,
δ) Ανάπτυξη της ικανότητας της κριτικής σκέψης που αποτελεί βάση για τη σωστή
επεξεργασία άρθρων και άλλων κειμένων με ειδικό περιεχόμενο,
ε) Αγγλική ορολογία και χρήση περιβαλλοντικών όρων
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία παραδίδεται σε αίθουσα διδασκαλίας
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
13
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Ασκήσεις Πράξης
13
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Αυτοτελής μελέτη
26
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
θεωρίας
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
Σύνολο Μαθήματος
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
(25-30 ώρες φόρτου
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
52
εργασίας ανά πιστωτική
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
μονάδα)
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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,

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
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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.

Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Περιβαλλοντική Εδαφολογία
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

4

Περιβαλλοντική Εδαφολογία

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις & Ασκήσεις Πράξης)
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
2
5

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4
1
5

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP197/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί να :
1. προσδιορίζει με εργαστηριακές αναλύσεις τα χαρακτηριστικά του εδάφους
2. κατανοεί και να αναλύει τα εργαστηριακά αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων
3. προβλέπει τους κινδύνους υποβάθμισης των εδαφικών πόρων
4. εκτιμά την περιβαλλοντική υποβάθμιση του εδάφους
Δεξιότητες
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:
1. πραγματοποιεί την εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων εδάφους
2. επεξεργάζεται και αξιολογεί τα in situ δεδομένα και τα εργαστηριακά αποτελέσματα
3. εντοπίζει την εδαφική ρύπανση και προτείνει τα μέτρα αντιμετώπισης
4 σχεδιάζει και αναπτύσσει σενάρια αντιμετώπισης περιβαλλοντικής υποβάθμισης
εδαφικών πόρων
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5. συμμετέχει σε διεπιστημονικές ομάδες περιβαλλοντικών μελετών
6. υποστηρίζει εξειδικευμένα Εργαστήρια Περιβαλλοντικών Αναλύσεων
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

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 Αυτόνομη Εργασία
 Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία
Γενικά για το έδαφος. Η γένεση και η εξέλιξη των εδαφών. Η ταξινόμηση των εδαφών. Στοιχεία
χαρτογράφησης των εδαφών και αξιολόγησης της γης. Τα οργανικά και ανόργανα συστατικά
του εδάφους. Το νερό και ο αέρας του εδάφους. Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους
(μηχανική σύσταση, δομή, συνεκτικότητα, φαινομενικό και πραγματικό ειδικό βάρος, πορώδες,
χρώμα, ιονική ανταλλαγή, pH, βαθμός κορεσμού από βάσεις, ρυθμιστική ικανότητα). Διάβρωση
εδαφών (παράγοντες δημιουργίας και μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας). Ερημοποίηση
εδαφών. Παθογένεια εδαφών: Οξινα Εδάφη, Νατριωμένα Εδάφη, Αλκαλιωμένα Εδάφη,
Αλατούχα Εδάφη. Συνθήκες δημιουργίας - Πρόληψη – Βελτίωση. Ρύπανση εδαφών : Πηγές
ρύπανσης, Κατηγορίες ρύπων, Κίνηση ρύπων στο έδαφος.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 Δειγματοληψία εδάφους
 Μηχανική σύσταση του εδάφους
 Προσδιορισμός pH- EC
 Εκχύλισμα κορεσμού - Υδατοδιαλυτά άλατα
 Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων - Ανταλλάξιμα κατιόντα
 Προσδιορισμός ελεύθερου και ενεργού ανθρακικού ασβεστίου
 Προσδιορισμός οργανικής ουσίας του εδάφους
 Προσδιορισμός συγκέντρωσης νιτρικών και ολικού αζώτου Κjeldahl,
 Προσδιορισμός αφομοιώσιμου φωσφόρου
 Προσδιορισμός υδραυλικής αγωγιμότητας
 Προσδιορισμός συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Οι διαλέξεις του μαθήματος πραγματοποιούνται σε
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το εργαστηριακό μέρος στο
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών & Εδαφικών
Πόρων
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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.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
26
Εργαστηριακές Ασκήσεις
26
Ασκήσεις Πράξης
13
Αυτοτελής μελέτη
35
θεωρίας
Ατομικές εργασίες
15
εργαστηριακών
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
ασκήσεων
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
Εκπόνηση και
10
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
παρουσίαση μελέτης
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
(project),
ECTS
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
125
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει
ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία ΙΙ. Εκπόνηση μελέτης (project) με δημόσια παρουσίαση και
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
προφορική εξέταση, (40%)
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.

Εργαστηριακές Ασκήσεις
Ι . Αξιολόγηση των ατομικών εργασιών που υποβάλλονται
για κάθε εργαστηριακή άσκηση. Η πραγματοποίηση της
εργαστηριακής άσκησης και η υποβολή της αντίστοιχης
εργαστηριακής εργασίας αποτελούν on/off κριτήρια για
την εκτίμηση της επιτυχούς παρακολούθησης κάθε
εργαστηριακής άσκησης ( 50 % ) .
ΙΙ. Τελική προφορική εξέταση σε εργαστηριακά δείγματα (
50 % ).
Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην τελική εξέταση η
επιτυχής παρακολούθηση του 80% των εργαστηριακών
ασκήσεων
Οι εξετάσεις γίνονται στην ελληνική γλώσσα και δίνεται η
δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θεωρία
 Εδαφολογία . 2003.Σινάκης Κ . (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης)
 Εδαφολογία. Η φύση και οι ιδιότητες των εδαφών. 2011. Νyle Brady, Ray Weil. Person .
Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ. . (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης)
 Αειφορική διαχείριση εδαφικών πόρων και αποβλήτων. 2η έκδοση 2015.
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης. Εκδόσεις Τζιόλα. (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης)
Εργαστήριο
 Εργαστηριακές ασκήσεις. 2003. Σινάνης Κ. (Διαθέσιμο στην διεύθυνση ΚΑΛΛΙΠΟΣ :
 https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3500) . (Καλύπτει 100% της διδακτέας
ύλης).
 2. Αειφορική διαχείριση εδαφικών πόρων και αποβλήτων. 2η έκδοση 2015.
Καλαβρουζιώτης Ιωάννης. Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ. (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2
5

5
1
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP153/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τις απαραίτητες γνώσεις που
αναφέρονται στις Τεχνολογίες Επεξεργασίας και Διαχείρισης των Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Το
μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την μετέπειτα
επαγγελματική τους δραστηριότητα σε μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Ένα
σημαντικό τμήμα του μαθήματος αυτού ασχολείται με την Βιολογική Επεξεργασία των Αστικών Υγρών
Αποβλήτων. Αυτό το κομμάτι του μαθήματος σχετίζεται άμεσα με τις γνώσεις που προσφέρονται από
ου
το υποχρεωτικό μάθημα του 2 εξαμήνου «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία», στο οποίο αποκτάται μια
καλύτερη κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης και μεταβολισμού των μικροοργανισμών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει γνώση των σημαντικότερων εφαρμοζόμενων τεχνολογιών επεξεργασίας και διαχείρισης
αστικών υγρών αποβλήτων, λυματολάσπης και των παραγόμενων προϊόντων (επεξεργασμένο νερό,
λάσπη, βιοαέριο) και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 Έχει κατανόηση για τις βασικές αρχές και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα τόσο κατά τη συλλογή,
επεξεργασία, διαχείριση, τελική διάθεση υγρών, στερεών και αερίων, καθώς και την αλληλεπίδραση
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της ρύπανσης και μόλυνσης του νερού και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος, στην υγεία και
την οικολογική ισορροπία.
 Χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων των
υγρών αποβλήτων και της λυματολάσπης.
 Αναλύει και υπολογίζει δεδομένα εργαστηριακών μετρήσεων και συγγράφει εργαστηριακές
αναφορές.
 Αξιολογεί αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων και συγκρίνει αυτά με νομοθετημένα ανώτατα
επιτρεπτά όρια, με νέες τεχνολογίες, με χρήση εναλλακτικών διεργασιών επεξεργασίας.
 Έχει την ικανότητα να αξιολογεί και να συσχετίζει εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, νομοθετικά μέτρα,
χρήση νέων τεχνολογιών, ποιότητα τελικού αποδέκτη (νερού, εδάφους), φαινόμενα
ρύπανσης/μόλυνσης και επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
 Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις και εργαστηριακές
δεξιότητες στην μέτρηση και αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων, στη μελέτη
της χρήσης τεχνολογιών επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών αποβλήτων/λυματολάσπης και στη
μελέτη της βελτίωσης της ποιότητας του τελικού αποδέκτη/φυσικού περιβάλλοντος.
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

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, Νομοθετικό Πλαίσιο, Φυσικά, Χημικά και Βιολογικά Ποιοτικά
χαρακτηριστικά των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων (στερεά, οργανικά και ανόργανα συστατικά,
παθογόνοι μικροοργανισμοί), Χαρακτηριστικά των Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων, Προκαταρκτική
Μηχανική Επεξεργασία των Υγρών Αστικών Αποβλήτων (εσχάρωση, εξάμμωση, λιποσυλλογή),
Πρωτοβάθμια Καθίζηση, Δευτεροβάθμια Βιολογική Επεξεργασία Υγρών Αστικών Αποβλήτων (Αερισμός,
Μείωση του οργανικού φορτίου, Μεταβολισμός αερόβιων ετερότροφων και αυτότροφων βακτηρίων),
Παρατεταμένος Αερισμός, Οξειδωτικοί Τάφροι, Δευτεροβάθμια Καθίζηση, Τριτοβάθμια Επεξεργασία
Υγρών Αστικών Αποβλήτων (Αερόβια, Ανοξική και Αναερόβια Επεξεργασία αζώτου και φωσφόρου,
μεταβολισμός αζώτου και φωσφόρου), Απολύμανση (χλωρίωση, οζόνωση, απολύμανση με UV
ακτινοβολία), Επεξεργασία της Περίσσειας Λάσπης (Πάχυνση, Αερόβια και Αναερόβια Σταθεροποίηση,
Μεθανιογένεση, Αφυδάτωση, Ξήρανση), Τελική Διάθεση και Επαναχρησιμοποίηση των
Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων και Επεξεργασμένης Λυματολάσπης
Περίγραμμα Εργαστηρίου
Εκπαιδευτική Επίσκεψη
 Επίσκεψη στη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας των Υγρών Αστικών Αποβλήτων Χανίων.
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Δειγματοληψία από τις διαφορετικές φάσεις της Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων.
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Υγρών Αποβλήτων










Προσδιορισμός των ολικών αιωρούμενων στερεών
Προσδιορισμός του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου
Προσδιορισμός του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου
Προσδιορισμός των ολικών κολοβακτηρίων και θερμοανθεκτικών κοπρανώδων κολοβακτηρίων
Προσδιορισμός των θερμοανθεκτικών κοπρανώδων εντερόκοκκων
Προσδιορισμός του δείκτη όγκου λάσπης
Προσδιορισμός των λιπών και ελαίων
Προσδιορισμός των ανιονικών απορρυπαντικών
Δείκτης Βλαστικότητας Λάσπης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η
θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το
Εργαστήριο στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και
Βιοχημικών Διεργασιών
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης και Ακριβείας στο Εργαστήριο
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ατομικές
αναφορές αξιολόγησης
εργαστηριακών ασκήσεων
Εκπαιδευτική επίσκεψη
Αυτοτελής Μελέτη

Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
24
7

2
78

150

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία
Θεωρία
1) Στ. Τζώνης (2004).Επεξεργασία Λυμάτων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, ISBN 960-7530-51-9
(Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης), Εύδοξος 9642.
2) .Metcalf & Eddy (2006). Μηχανική Υγρών Αποβλήτων, Α’ Τόμος. Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη,
ISBN SET 960-418-108-4 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης), Εύδοξος 9377.
3) Α. Ι. Στάμου. (2004). Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Αποβλήτων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα,
ISBN 960-7510-16-X (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή
Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.

Εργαστήριο
 Ε. Κατσίβελα, Ε. Τερζής και Θ. Μανιός (2015). Εργαστήριο Τεχνολογίας Διαχείρισης Υγρών
Αποβλήτων, Εργαστηριακές Σημειώσεις, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης –Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
 American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment
th
Federation (1998). Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20 Edition,
American Public Health Association, New York, USA (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης),
Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.
 Α. Ι. Στάμου. (2004). Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Αποβλήτων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα,
ISBN 960-7510-16-X (Καλύπτει 40% της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή
Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.
 Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ.Φυτιάνος, Δ. Βουτσά (2004). Έλεγχος Ρύπανσης
Περιβάλλοντος. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-1350-3 (Καλύπτει 30%
της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.
 Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου (1994). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Ζήτη,
Θεσσαλονίκη, ISBN 960-431-278-2 (Καλύπτει 30% της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης –
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΣΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

NEO
MΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

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

Θεωρία (Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξεις)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό,
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4
4

4
4

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
http://soupios.chania.teicrete.gr/wrdm.htm

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές το βασικό υπόβαθρο των τεχνολογιών που εφαρμόζονται για
τον εντοπισμό υδατικών πόρων. Σχετίζεται άμεσα με τα μαθήματα της Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας,
Περιβαλλοτνικής Γεωτεχνολογίας και Γεωφυσικής και σειρά άλλων μαθημάτων του Προγράμματος
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. Περιγράφονται οι βασικές
έννοιες της υδρογεωλογίας, της δορυφορικής επισκόπησης, της υδρογεωφυσικής, των
υδρογεωτρήσεων και των διαγραφιών. Το μάθημα αυτό, σε συνδυασμό με τα μαθήματα «Διαχείρισης
Υδατικών Πόρων» την «Υδρογεωλογία» αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των
μαθημάτων, «Γεωλογίας» και «Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής» και άλλων γεωπεριβαλλοντικών
μαθημάτων. Οι γνώσεις που παρέχονται είναι απαραίτηττες στην μελλοντική επαγγελματική
ενασχόληση των αποφοίτων μας σε πολλούς τομείς σχετικούς με το πτυχίο του Τμήματος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει γνώση των σημαντικότερων αρχών της υδρογεωφυσικής και των τεχνολογιών εντοπισμού των
υδατικών πόρων οι οποίες αποτελούν υπόβαθρο για την ενασχόληση με ζητήματα περιβάλλοντος
και φυσικών πόρων.
 Αναλύει και υπολογίζει δεδομένα μετρήσεων και συγγράφει αναφορές.
 Αξιολογεί αποτελέσματα ασκήσεων με ανάλογους υπολογισμούς και συγκρίνει αυτά με τιμές που
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ορίζει η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία αλλά και νομοθεσία για περιπτώσεις ρύπανσης
υπεδάφους και υδροφόρου.
 Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες στην μέτρηση
και αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων.
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

Σύνταξη τεχνικών μελετών σε θέματα συναφή με την γεωλογία, την υδρογεωλογία, την
υδρογεωφυσική και την διαχείριση των υδατικών πόρων.
Αυτόνομη εργασία και Ομαδική εργασία (ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης)
Κατανόηση των μεθοδολογιών της εφαρμοσμένης γεωφυσικής και εφαρμογή τους στις
μελέτες εντοπισμού υδατικών πόρων και την παρακολούθηση της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος.
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (κατασκευή των έργων με τη μικρότερη περιβαλλοντική
επιβάρυνση)
Κατανόηση της εφαρμογής των ΓΣΠ στις γεωεπιστήμες και ειδικότερα στη τεχνολογία
εντοπισμού υδατικών πόρων.
Σχεδιασμός και διαχείριση τεχνικών και έργων υδροληψίας.
Λήψη αποφάσεων για τη βέλτιστη εκτέλεση ενός τεχνικού έργου, την επίδραση του νερού στα
τεχνικά και τη βέλτιστη επίλυση τεχνικών προβλημάτων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση απαραίτητων
τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ














Εισαγωγή,
Γεωλογία (Γεωλογικοί χάρτες, Χαρτογράφηση υπόγειων υδάτων, Γεωλογική έρευνα, Γεωλογικά
Χαρακτηριστικά των Υδροφόρων Στρωμάτων, Ορυκτολογική Σύσταση των Υδροφορέων και
Ποιότητα του Υπόγειου Νερού),
Τηλεπισκόπηση (Τεχνικές και μέσα, Αεροφωτογραφίες, Δορυφορικές εικόνες, ραντάρ,
φωτογεωλογία, φωτοερμηνεία, διαγνωστικά στοιχεία, Εφαρμογές της φωτογεωλογίας, χρήση ΓΣΠ
στη τεχνολογία εντοπισμού υδατικών πόρων και τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας των
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων),
Ραβδοσκοπία (Εισαγωγή, εφαρμογή της μεθόδου, ερμηνεία του φαινομένου, εμπορική χρήση της
μεθόδου, κ.α.),
Γεωτρήσεις (υπόγεια υδρογεωλογική έρευνα, σχεδιασμός γεωτρητικού προγράμματος),
Γεωφυσικές μέθοδοι διασκόπησης (Ηλεκτρικές, Ηλεκτρομαγνητικές, Σεισμικές, Βαρυτικές,
Μαγνητικές, Ραδιομετρικές),
Τύποι γεωτρυπάνων και γεωτρήσεων
Υδρογεωτρήσεις
Ρηχές γεωτρήσεις γεωτεχνικού χαρακτηρισμού του υπεδάφους
Βαθιές γεωτρήσεις (πετρελαϊκές και γεωθερμίας)
Σωλήνωση, χαλίκωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση των γεωτρήσεων
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Διαγραφίες (πλεονεκτήματα, περιορισμοί, σχεδιασμός, ανάλυση, οικονομοτεχνική, τεχνικές
διαγραφίας)
Σχετική νομοθεσία

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία του μαθήματος πραγματοποιείται σε
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. αίθουσα διδασκαλίας
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου
να αντιστοιχεί στα standards 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

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών στη Διδασκαλία.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
προσωπικής ιστοσελίδας του διδάσκοντα
Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού επεξεργασίας
των γεωπεριβαλλοντικών δεδομένων
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης
Αυτοτελής Μελέτη
θεωρίας
Εβδομαδιαίες ατομικές
αναφορές αξιολόγησης
ασκήσεων
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
26
52
13
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Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
 Γραπτή εξέταση
 Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
 Επίλυση προβλημάτων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.
2.
3.
4.

Τεχνολογίες Εντοπισμού Υδατικών Πόρων (Σημειώσεις - Π. ΣΟΥΠΙΟΣ)
Investigation of Groundwater Resources, THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, School of
Civil and Environmental Engineering
Geophysical Techniques in Groundwater Studies, THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES,
School of Civil and Environmental Engineering
An Integrated Geophysical and Hydraulic Investigation to Characterize a Fractured-Rock Aquifer,
Norwalk, Connecticut - water-Resources Investigations Report 01-4133 - USGS
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5.

6.

Techniques of Water-Resources Investigations of the United States Geological Survey Chapter
D2 - APPLICATION OF SEISMIC-REFRACTION TECHNIQUES TO HYDROLOGIC STUDIES By F .P .
Haeni - USGS
Σημειώσεις Ασκήσεων Τεχνολογιών Εντοπισμού Υδατικών Πόρων (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - Π. ΣΟΥΠΙΟΣ)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Οικολογικός Σχεδιασμός
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

4

Οικολογικός Σχεδιασμός

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης)
4
4
Σύνολο
4
4
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει δεξιότητες και γνώσεις πάνω στη βασική
φιλοσοφία του οικολογικού σχεδιασμού που είναι: μείωση των: αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον, καθ’ όλη τη διάρκεια: του κύκλου ζωής του προϊόντος, μέσω του καλύτερου
σχεδιασμού του. Η διαχείριση του περιβάλλοντος τα τελευταία 30 χρόνια μετακινήθηκε
σταδιακά από τον έλεγχο των αποβλήτων στην ελαχιστοποίηση αυτών καθώς και σε
καθαρότερες διεργασίες παραγωγής. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το σχεδιασμό
προϊόντων καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές τους επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Υλικά, σχήμα, βάρος, κατασκευαστική διεργασία, αντοχή κ.τ.λ. είναι κρίσιμες πτυχές που
πρέπει να εξεταστούν με λεπτομέρεια για να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος που προκύπτουν. Ο Οικολογικός Σχεδιασμός
(γνωστός και ως Σχεδιασμός για το Περιβάλλον (DfE), ή Πράσινος Σχεδιασμός ή
Περιβαλλοντικά Προσαρμοσμένος Σχεδιασμός) αποτελεί την συστηματική αναγνώριση των
περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον σχεδιασμό των προϊόντων ώστε να επιτυγχάνεται η
περιβαλλοντική του συμμόρφωση σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να:
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•
•

Εφαρμόσουν τις βασικές αρχές οικολογικής σχεδίασης ενός προϊόντος.
Αποτιμήσουν το περιβαλλοντικό και ενεργειακό κόστος ενός προϊόντος σε όλο τον κύκλο
ζωής του.
Μειώσουν το ενεργειακό κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη σχεδίαση,
παραγωγή και τη χρήση ενός προϊόντος.

•

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

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στις Αρχές Σχεδίασης και Ανάπτυξης Προϊόντων, διαδικασία ανάπτυξης, τον
προγραμματισμό ανάπτυξης, τις απαιτήσεις των χρηστών, τη δημιουργία ιδεών, την επιλογή
ιδεών, τη δοκιμή των επιλεγμένων ιδεών και την σχεδίαση για το περιβάλλον, Αρχές
Οικολογικού Σχεδιασμού (Ο.Σ.) και Καινοτομία. Σημεία Συνάντησης μεταξύ Συστημάτων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Οικολογικού Σχεδιασμού. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
προϊόντων. Εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα για την εφαρμογή του οικολογικού
σχεδιασμού. Εφαρμογή οικολογικού σχεδιασμού στις επιχειρήσεις, παραδείγματα. Ποσοτικές
και ποιοτικές μέθοδοι για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υλικά, Ενέργεια και
τοξικότητα, εργαλεία για την αξιολόγηση διαφόρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός
προϊόντος, Αποσυναρμολόγηση του προϊόντος και επιπτώσεις στο περιβάλλον, φιλικές προς
το περιβάλλον συσκευασίες προϊόντων. Οικολογική σήμανση, Κανονισμοί και οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού σε, Συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού, Εξοπλισμός
θέρμανσης (Ηλεκτρικός και ορυκτών καυσίμων), Εξοπλισμός παρασκευής τροφίμων,
Βιομηχανικοί και εργαστηριακοί κλίβανοι και φούρνοι, Εργαλειομηχανές, Εξοπλισμός δυκτίων,
επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης, Εξοπλισμός
ήχου και εικόνας, Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί νερό.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
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

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
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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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Διαλέξεις
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Συγγραφή εργασίας
Αυτοτελής μελέτη
θεωρίας

Εξαμήνου
26
26
20
48

Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

120

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

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (70%)
Εργασία - Δημόσια Παρουσίαση (30%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Product Design for the Environment: A Life Cycle Approach (2006), by Fabio Giudice, Guido La Rosa, Antonino Risitano,
CRC Press



Green Design (2006) by Poole, Buzz, Mark Batty Publisher



EcoDesign: The Sourcebook (2002), by Alastair Fuad-Luke, Chronicle Books



EcoDesign: A Manual for Ecological Design (2006), by Ken Yeang, Wiley, John & Sons



Experimental EcoDesign (2005), Cara,Brower, Rachel,Mallory, Rotovision



Environmentally-Friendly Product Development (2004), Springer-Verlag London Ltd



The Eco-Design Handbook (2005), Alastair,Fuad-Luke, Thames & Hudson Ltd
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μηχανική Ρευστών στο Περιβάλλον
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

4

Μηχανική Ρευστών στο Περιβάλλον

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
2
5

5
1
6

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική) , Με εργασία
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα εστιάζει στη συμπεριφορά των ρευστών, τόσο τη στατική όσο και τη δυναμική.
Αναλύονται οι μηχανικές ιδιότητες των ρευστών καθώς και οι τρόποι διαχείρισης αλλά και
εκμετάλλευσης τους στο φυσικό περιβάλλον και σε εργαστηριακούς χώρους. Η ανάλυση της
αεροδυναμικής και υδροδυναμικής συμπεριφοράς των κατασκευών και η εκμετάλλευση των
περιβαλλοντικών φυσικών φαινομένων για την παραγωγή και μεταφορά ενέργειας αποτελούν
τον πυρήνα του μαθήματος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 κατανοήσει να μελετήσει και να αναλύσει τη συμπεριφορά, τόσο στατική όσο και
δυναμική, των ρευστών
 χρησιμοποιήσει τις ιδιότητες των ρευστών τόσο για την παραγωγή όσο και τη μεταφορά
ενέργειας

εφαρμόσει τις αρχές ρευστομηχανικής σε οποιαδήποτε μηχανολογική ή/και
περιβαλλοντική εφαρμογή τις χρειαστεί
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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

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
 Εισαγωγή στη ρευστομηχανική.
 Μηχανικές ιδιότητες ρευστών
 Στατική των Ρευστών, Υδροστατική πίεση, Ατμοσφαιρική πίεση
 Συνεκτικότητα, Συμπιεστότητα
 Υδροστατική Δύναμη, Άνωση
 Δυναμική των Ρευστών, Φράγματα, Δεξαμενές
 Εξίσωση συνέχειας
 Εξίσωση Bernoulli
 Ροή σε αγωγούς, Οριακό στρώμα, Ολοκληρωτικό θεώρημα της Ορμής
 Αεροδυναμική, Ανεμοπτερύγια και Εφαρμογές
 Αντλίες
 Εφαρμοσμένη και υπολογιστική ρευστομηχανική
Περίγραμμα Εργαστηρίου













Ασφάλεια και χρήση εργαστηρίου
Μετρήσεις βασικών ιδιοτήτων ρευστών
Άνωση, πυκνότητα και βάρος
Πείραμα υδροστατικής πίεσης σε βυθισμένη επιφάνεια
Πείραμα ολοκληρωτικού θεωρήματος ορμής με διάταξη ανακλαστήρων δέσμης νερού
Ροή ρευστών σε αγωγούς – Εξίσωση συνέχειας
Στατική, δυναμική και πίεση ανακοπής - Μετρήσεις
Εξίσωση Bernoulli σε συγκλίνων-αποκλίνων αγωγό
Πείραμα πτώσης πίεσης σε ευθύγραμμο κυλινδρικό αγωγό
Πτώση πίεσης σε συστήματα σωληνώσεων
Υπολογιστική ρευστομηχανική

Η ύλη του μαθήματος όσον αφορά το εργαστήριο περιλαμβάνει ασκήσεις σε κάθε μία από
της παραπάνω ενότητες τόσο σε πειραματικές διατάξεις όσο και σε προσομοιώσεις σε ειδικό
υπολογιστικό περιβάλλον.
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το
εκπαίδευση κ.λπ.
Εργαστηριακό μέρος στο Εργαστήριο Προσομοιώσεων &
Μηχανολογικών Κατασκευών CPPL
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων εφαρμογής.
• Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους σε πειραματικές
διατάξεις στο εργαστηριακό μέρος, καθώς και σε
υπολογιστικά πειράματα προσομοιώσεων.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Εργαστηριακές Ασκήσεις
26
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Αυτοτελής
μελέτη
78
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
θεωρίας
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
Eβδομαδιαίες ατομικές
13
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
αναφορές αξιολόγησης
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
εργαστηριακών
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
ασκήσεων
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
Σύνολο Μαθήματος
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
(25-30 ώρες φόρτου
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
156
εργασίας ανά πιστωτική
ECTS
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Θεωρία μαθήματος
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, περιλαμβάνει:
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία - Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, - Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, - Επίλυση προβλημάτων
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.

ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
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πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

Αυλωνίτης Α.
Σταμάτης
Αυλωνίτης Α.
Δημήτρης

2

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Κορωνάκης
Περικλής

ΠΑΡΙΚΟΥ Σ.

2005

3

Μηχανική των Ρευστών και
Υδραυλική

Ranald V. Giles

ΕΣΠΙ

1998

4

Εφαρμοσμένη
Ρευστομηχανική

Κορωνάκης
Περικλής

ΠΑΡΙΚΟΥ Σ.

2006

ΠΑΡΙΚΟΥ Σ.

2006

Αθήνα

Αθήνα

Αθήνα
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωφυσική
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

4

Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωφυσική

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2

4
1

5

5

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική) και με δυνατότητα εργασίας

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις απαραίτητες και εξειδικευμένες γνώσεις και
δεξιότητες για την γεωφυσική διερεύνηση και ερμηνεία σύνθετων δομών και περιβαλλοντικών
συνθηκών. Εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων σε απτά – πρακτικά προβλήματα
ακαδημαϊκού, περιβαλλοντικού, τεχνικού, γεωλογικού και οικονομικού‐γεωλογικού
ενδιαφέροντος προσφέρονται κατά την διάρκεια του μαθήματος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει την δυνατότητα
να κατανοούν την φύση και τα πλεονεκτήματα και περιορισμούς των βασικών γεωφυσικών
μεθόδων έρευνας. Να κατανοούν την φιλοσοφία και τεχνικές επίλυσης γεωτεχνικών και
γεωεπιστημονικών προβλημάτων με γεωφυσικές μεθοδολογίες και την συνεισφορά των
γεωλογικών μεθόδων στην γεωφυσική ερμηνευτική διαδικασία. Θα μπορούν να προβούν σε
ορθολογιστικό σχεδιασμό της έρευνας και επιλογή των καταλλήλων μεθόδων. Τέλος, αποκτούν
δεξιότητες στην χρήση λογισμικού για την επεξεργασία και ερμηνεία γεωφυσικών και
τεχνικο‐γεωφυσικών δεδομένων.
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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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
Α) Βασικές αρχές και περιορισμοί των γεωφυσικών μεθόδων διασκόπησης,·βασικές αρχές επεξεργασίας
και ερμηνείας γεωφυσικών δεδομένων· εισαγωγή στο ευθύ και αντίστροφο πρόβλημα.
Β) Μέθοδοι σεισμικής διάθλασης και ανάκλασης: Εισαγωγή ‐ θεωρητική θεμελίωση, μέτρηση,
επεξεργασία και ερμηνεία· παραδείγματα και εφαρμογές σε προβλήματα περιβαλλοντικά, γεωτεχνικά
και στην έρευνα/αποτίμηση βαθέων στόχων οικονομικού ενδιαφέροντος (πετρελαϊκά πεδία).
Γ) Σεισμική Τομογραφία: Εισαγωγή, θεωρητική θεμελίωση, παραδείγματα και εφαρμογές. Εφαρμοσμένη
Σεισμολογία.
Δ) Εφαρμοσμένος Γεωηλεκτρομαγνητισμός: Ηλεκτρικές, διηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες ορυκτών
και πετρωμάτων· διάδοση και απόσβεση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων· Ηλεκτρικές μέθοδοι σταθερού
ρεύματος (μετρητικές διατάξεις, επεξεργασία και ερμηνεία)· Ηλεκτρική Τομογραφία με παραδείγματα
και εφαρμογές· Επαγόμενη Πόλωση (εισαγωγή, μετρήσεις και ερμηνεία, παραδείγματα και εφαρμογές).
ΗΜ Μέθοδοι Φυσικού Πεδίου (μετρήσεις, ανάλυση και ερμηνεία βαθειάς ηλεκτρικής δομής·
παραδείγματα, εφαρμογές σε στόχους οικονομικού ενδιαφέροντος, πετρελαϊκά και γεωθερμικά πεδία).
ΗΜ Μέθοδοι Ελεγχόμενης Πηγής: Οριζόντια αποτύπωση στο πεδίο συχνότητας (VLF, Slingram και HLEM)·
κατακόρυφη αποτύπωση στο πεδίο χρόνου (TEM/TDEM)· μετρήσεις, επεξεργασία και ερμηνεία
δεδομένων·- παραδείγματα και εφαρμογές σε περιβαλλοντικά, γεωτεχνικά και γεωλογικά προβλήματα.
E) Γεωραντάρ: Βασική θεωρία· μέτρηση, επεξεργασία και ερμηνεία παραδείγματα και εφαρμογές σε
περιβαλλοντικά και γεωτεχνικά προβλήματα.
ΣΤ) Δυναμικά Πεδία. α) Βαρυτομετρική μέθοδος διασκόπησης: Εισαγωγή,··όργανα μετρήσεων και
διεξαγωγή διασκοπήσεων· βαρυτομετρικές ανωμαλίες·ερμηνεία· παραδείγματα και εφαρμογές. β)
Μαγνητική μέθοδος διασκόπησης: Εισαγωγή,·όργανα μετρήσεων· – διεξαγωγή διασκοπήσεων·
μαγνητικές ανωμαλίες· ερμηνεία·παραδείγματα και εφαρμογές.
Ζ) Διαγραφίες γεωτρήσεων: Εισαγωγή, μεθοδολογίες, παραδείγματα και εφαρμογές.
Η) Άλλες Μέθοδοι: Φυσικό (Ίδιο) Δυναμικό, Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR), Ραδιομετρικές
τεχνικές: Εισαγωγή· μετρήσεις και ερμηνεία· παραδείγματα και εφαρμογές σε τεχνικά, γεωλογικά και
περιβαλλοντικά προβλήματα.
Περίγραμμα Εργαστηρίου
 Ασφάλεια Εργαστηρίου
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Απεικόνιση Γεωφυσικών Δεδομένων σε Surfer, I
Απεικόνιση Γεωφυσικών Δεδομένων σε Surfer, II
Σεισμικά Ανάκλασης
Σεισμικά Διάθλασης
Εφαρμοσμένη Σεισμολογία Ι
Εφαρμοσμένη Σεισμολογία ΙΙ
Ηλεκτρικές Μέθοδοι (Διατάξεις και Ερμηνεία Μετρήσεων) Ι
Ηλεκτρικές Μέθοδοι (Διατάξεις και Ερμηνεία Μετρήσεων) Ι
Βαρυτική Μέθοδος
Μαγνητική Μέθοδος
Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι ΤΕΜ
Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι VLF
Case Study

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας. Οι
εκπαίδευση κ.λπ.
εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται σε αίθουσα
Η/Υ και επιδεικτικά στην ύπαιθρο.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Η χρήση τεχνολογιών Π και Ε γίνεται α) για την
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ παρουσίαση των διαλέξεων β) για την αναζήτηση
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
βιβλιογραφίας από τους φοιτητές και για το e-class γ) για
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές την επικοινωνία με τους φοιτητές, δ) με την χρήση
λογισμικού για την επεξεργασία και ερμηνεία γεωφυσικών
και τεχνικο‐γεωφυσικών δεδομένων
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

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
26
Ασκήσεις
13
Εργαστηριακή Άσκηση,
26
Άσκηση Πεδίου
15
Συγγραφή εργασίας
15
Μελέτη & Ανάλυση
30
βιβλιογραφίας
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
Σύνολο Μαθήματος
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
(25-30 ώρες φόρτου
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
125
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εργασίας ανά πιστωτική
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
μονάδα)
ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%), που μπορεί να
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, περιλαμβάνει:
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία - Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, - Επίλυση προβλημάτων
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, ΙΙ. Επίλυση Προβλημάτων, (10%) κατά την διάρκεια των
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική παραδόσεων
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
ΙΙΙ. Γραπτή ομαδική εργασία (20%)
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα

Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
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από τους φοιτητές.

πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εφαρμοσμένη γεωφυσική, Άκης Τσελέντης, Π. Παρασκευόπουλος, Liberal Books, 2013
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ, ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Εκδόσεις: ΖΗΤΗ
Parasnis S., D., Applied Geophysics, 1988
Dobrin, M., Introduction to Geophysical Prospecting, 1970
Telford et., al., Applied Geophysics. 1990
Βαλλιανάτος Φ., Οδηγός μελέτης Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής , 2001
Sharma S., Environmental Geophysics, 1999.
THE BERKELEY COURSE IN APPLIED GEOPHYSICS, Frank Morrison & Erika Gasperikova ,
http://appliedgeophysics.berkeley.edu/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Προπτυχιακό

Νέο Μάθημα

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

5

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Θεωρία μαθήματος
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Σύνολο
Υποχρεωτικό
Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

2
2
4

3
1
4

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις έννοιες της διαχείρισης και μεθόδους επεξεργασίας
στερεών αποβλήτων.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, περιγραφή των κατηγοριών στερεών αποβλήτων, της υφιστάμενης κατάστασης
στην Ελλάδα και διεθνώς, τα πλαίσια διαχείρισης, τις δυνατότητες και μεθοδολογίες επεξεργασίας τους
και το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, μελετώνται συγκεκριμένες
περιπτώσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων (case studies) με κριτήρια τεχνικοοικονομικά και
περιβαλλοντικά, έτσι ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει μια συνολική και ρεαλιστική εικόνα της
διαχείρισης ενός προβλήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της περιβαλλοντικής σημασίας
της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε σύγχρονα οικονομικά πλαίσια και σύμφωνα με τις συνεχώς
εξελισσόμενες απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει κατανόηση τα βασικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών
στερεών αποβλήτων
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 Θα έχει γνώση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των μελλοντικών τάσεων
 Θα γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τις τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
 Θα γνωρίζει συνολικά τον κύκλο ζωής των βασικότερων κλασμάτων στερεών αποβλήτων, από την
παραγωγή τους έως την επεξεργασία τους
 Θα γνωρίζει το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο στο τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 Θα είναι σε θέση να κρίνει με κριτήρια περιβαλλοντικά και τεχνικοοικονομικά τις βέλτιστες λύσεις
διαχείρισης ανάλογα με το είδος του αποβλήτου
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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Λήψη αποφάσεων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ορισμοί διαφόρων ρευμάτων στερεών αποβλήτων (αστικά, υλικά συσκευασίας, απόβλητα
ηλεκτρονικός-ηλεκτρικός εξοπλισμός, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων,
ορυκτέλαια, αγρο-βιομηχανικά απόβλητα),
Υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμώμενες ποσότητες στην Ελλάδα και Ευρώπη,
Βιωσιμότητα διαχειριστικής στρατηγικής στερεών αποβλήτων
Μέθοδοι συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης - Διαλογή στη πηγή - εισαγωγή στα μοντέλα
σχεδιασμού αστικής συλλογής απορριμμάτων,
Χώροι διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ): κριτήρια επιλογής θέσης, σχεδιασμός, μέθοδοι
στεγάνωσης πυθμένα, συλλογή διηθημάτων, συλλογή και απαγωγή βιοαερίου, τελική κάλυψη,
αποκατάσταση. Παρακολούθηση συμπεριφοράς ΧΥΤΑ.
Πλαίσια και επιθυμητά αποτελέσματα διαχείρισης,
Τεχνολογίες επεξεργασίας (μηχανικές, βιολογικές, φυσικοχημικές, θέρμανσης)
Εισαγωγή στα μοντέλα πρόβλεψης εκπομπών θερμοκηπικών αερίων από τα απορρίμματα και τη
διαχείριση αυτών
Νομοθετικό πλαίσιο.
Case studies

Εργαστήριο Μαθήματος
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Συλλογή στερεών απορριμμάτων. Διαχωρισμός, χειρισμός και μεταφορά στερεών απορριμμάτων.
Μεταφορά και μετακίνηση – Εφαρμογή μοντέλου βελτιστοποίησης δρομολογίων
απορριμματοφόρων οχημάτων
Μηχανική διαλογή – χειροδιαλογή κλασμάτων αστικών στερεών αποβλήτων
Προσδιορισμός υγρασίας και τέφρας αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)
Τεμαχισμός δειγμάτων και μέτρηση πτητικών στερεών (Loss On Ignition)
Μέτρηση pH στερεών αποβλήτων
Στοιχειακή ανάλυση στερεών αποβλήτων
Θερμική επεξεργασία βιομάζας – συμβατική και υδροθερμική πυρόλυση φλοιού ρυζιού
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Δοκιμή έκπλυσης στερεού αποβλήτου για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων στο έκπλυμα
Μέτρηση θερμογόνου δύναμης (ενεργειακό περιεχόμενο) κλασμάτων στερεών αποβλήτων
Κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος αστικών αποβλήτων – μελέτη σταδίων ωρίμανσης
Προσδιορισμός της τοξικότητας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με τη μέθοδο Microtox (EC50)
Επίσκεψη σε ΧΥΤΑ Χανίων
Η χρήση υπολογιστικών πακέτων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων – EPA freeware WARM και
LandGEM

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το
εκπαίδευση κ.λπ.
Εργαστηριακό μέρος στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης και Ακριβείας στο Εργαστήριο
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
26
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Εκπαιδευτική επίσκεψη
4
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(ΔΕΔΙΣΑ)
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Συγγραφή
13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
επιστημονικών
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
αναφορών των
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
εργαστηριακών
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
ασκήσεων
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
Εργαστηριακές ασκήσεις
26
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
Αυτοτελής
Μελέτη
51
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
Σύνολο Μαθήματος
ECTS
(25-30 ώρες φόρτου
120
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Θεωρία μαθήματος
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, περιλαμβάνει:
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία - Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, - Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, - Επίλυση προβλημάτων
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.

ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα
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- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δ. Παναγιωτακόπουλος, «Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», Εκδόσεις Ζυγός, 2007 .
Σ. Καρβούνης και Δ. Γεωργακέλλος, «Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Εκδόσεις Σταμούλης,
2003.
G. Tchobanoglous, F. Keith, “Handbook of Solid Waste Management”, 2nd Edition, Mc Graw-Hill
Companies Inc., 2008.
F. Mc Dougall et al, “Integrated Solid Waste Management: A Life Cycle Inventory, 2nd Edition”,
Willey-Blackwell, 2001
P. Cheremisinoff, “Encyclopedia of Environmental Control Technology, Vol. 5: Waste
Minimization & Recycling”, Gulf professional Publ., 1992.
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ): Εκτίμηση των Γενικευμένων Επιπτώσεων και Κόστους
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(2007)
Developing Integrated Solid Waste Management Plan  Training Manual Vol. 1: Waste
Characterization and Quantification with Projections for Future, Jun 2009
Developing Integrated Solid Waste Management Plan  Training Manual Vol. 2: Assessment of
Current Waste Management System and Gaps therein, Jun 2009
Developing Integrated Solid Waste Management Plan  Training Manual Vol. 3: Targets and
Issues of Concern for ISWM, Jun 2009
Developing Integrated Solid Waste Management Plan  Training Manual Vol. 4: ISWM Plan, Jun
2009
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα / Η
περίπτωση της Αττικής - 2006
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Waste Management (ELSEVIER)
Science of the Total Environment (ELSEVIER)
Journal of Environmental Management (ELSEVIER)
Bioresource Technology (ELSEVIER)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ατμοσφαιρική Ρύπανση
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

5

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστήριο μαθήματος
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2
5

5
1
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP154/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες όλες τις απαραίτητες γνώσεις
που αφορούν θέματα και φαινόμενα σχετιζόμενα με την Ρύπανση της Ατμόσφαιρας. Το μάθημα αυτό
ου
σε συνδυασμό με το μάθημα «Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα» του 7 εξαμήνου παρέχει
ολοκληρωμένες γνώσεις σχετιζόμενες με την Ατμοσφαιρική Ρύπανση και τις Τεχνολογίες αντιμετώπισης
ου
της. Παράλληλα το μάθημα αυτό σε συνδυασμό με τα μαθήματα «Φαινόμενα Μεταφοράς» του 4
ου
εξαμήνου και «Μετεωρολογία-Κλιματολογία» του 5 εξαμήνου παρέχει τις γνώσεις εκείνες που
σχετίζονται με την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει γνώση των σημαντικότερων ατμοσφαιρικών ρύπων, των διεργασιών πρωτογενούς εκπομπής
τους και τυχόν δευτερογενούς μετατροπής τους, της διασποράς τους στην ατμόσφαιρα και των
συνεπαγόμενων φαινομένων ρύπανσης.
 Έχει κατανόηση για τη δημιουργία των φαινομένων ρύπανσης, την αλληλεπίδραση της ρύπανσης
της ατμόσφαιρας στην υγεία και το περιβάλλον και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 Χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους μέτρησης αερίων και σωματιδιακών ρύπων.
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 Αναλύει και υπολογίζει δεδομένα εργαστηριακών μετρήσεων και συγγράφει εργαστηριακές
αναφορές.
 Αξιολογεί αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων και συγκρίνει αυτά με νομοθετημένα ανώτατα
επιτρεπτά όρια.
 Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις και εργαστηριακές
δεξιότητες στην μέτρηση και αξιολόγηση ατμοσφαιρικών ρύπων και στη μελέτη φαινομένων
ρύπανσης του αέρα.
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

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
Εισαγωγή στην Αέρια Ρύπανση, Ιστορικά Στοιχεία, Νομοθετικό Πλαίσιο, Ανώτατα Επιτρεπτά Όρια,
Επιδράσεις της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Υγεία και το Περιβάλλον, Σύσταση και Στρώματα της
Ατμόσφαιρας, Μονάδες Μέτρησης, Διασπορά των Ρύπων, Θερμοκρασιακή Αναστροφή, Κλίμακες
Ρύπανσης, Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Ρύποι, Χημεία της Ατμόσφαιρας, Φωτοχημικές Αντιδράσεις,
Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα, Χημικοί Μετασχηματισμοί στην Ατμόσφαιρα, Αέριοι Ρύποι και Πηγές
Εκπομπής, Διοξείδιο του Άνθρακα και άλλες Ενώσεις του Άνθρακα, Φαινόμενο του Θερμοκηπίου,
Μεθάνιο και Μη Μεθανικές Πτητικές Οργανικές Ενώσεις, Φωτοχημικό Νέφος, Οξείδια του Αζώτου και
άλλες Ενώσεις του Αζώτου, Καταστροφή του Στρατοσφαιρικού όζοντος, Διοξείδιο του Θείου και άλλες
Ενώσεις του Θείου, Μηχανισμός της Όξινης Βροχής, Αιωρούμενα Σωματίδια.
Περίγραμμα Εργαστηρίου
Α) Μέτρηση πρωτογενών ρύπων
 Προσδιορισμός του διοξειδίου του αζώτου σε αέρια δείγματα
 Προσδιορισμός του διοξειδίου του θείου σε αέρια δείγματα
 Προσδιορισμός του ελεύθερου χλωρίου σε αέρια δείγματα
 Προσδιορισμός της αμμωνίας σε αέρια δείγματα
 Προσδιορισμός πτητικών υδρογονανθράκων σε αέρια δείγματα
 Μέτρηση οξυγόνου, μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου και υδρόθειου
σε αέρια δείγματα με αυτόματο πολυανιχνευτή αερίων
 Προσδιορισμός εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10
Β) Μέτρηση δευτερογενών ρύπων
 Μέτρηση του τροποσφαιρικού όζοντος
Γ) Επίδραση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στο περιβάλλον


Προσομοίωση της όξινης βροχής και των επιδράσεων της στο φυσικό περιβάλλον
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Δ) Εκπαιδευτική επίσκεψη
 Επίσκεψη στο Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στη Ξυλοκαμάρα Χανίων.
Επίδειξη της λειτουργίας των αεροστροβίλων, του συνδυασμένου κύκλου και των συσκευών
μέτρησης των πρωτογενών αερίων ρύπων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η
θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το
εκπαίδευση κ.λπ.
Εργαστήριο στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και
Βιοχημικών Διεργασιών
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης και Ακριβείας στο Εργαστήριο
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ατομικές
αναφορές αξιολόγησης
εργαστηριακών ασκήσεων
Εκπαιδευτική επίσκεψη
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
24
7

2
78
150

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
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ασκήσεων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία
Θεωρία
1) Ι. Β. Γεντεκάκης (2010). Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-461394-4, Εύδοξος 28017 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
2) M. Λαζαρίδης (2010). Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας. Εκδόσεις Τζιόλας,
Θεσσαλονίκη, ISBN 978-960-418-246-6, Εύδοξος 9394 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
3) Φυτιάνος Κ., Σαμαρά – Κωνστανίνου (2009) Χημεία περιβάλλοντος, Εκδόσεις University Studio
Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-1808-4 Εύδοξος 17579 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
4) Θ. Κουϊμτζής, Κ.Φυτιάνος, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου (1998). Χημεία Περιβάλλοντος. Εκδόσεις
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-0621-3 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης,
βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων).
5) Ι. Β. Γεντεκάκης (1999). Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-805001-4 (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης, βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Χανίων).
Εργαστήριο








Ε. Κατσίβελα, Δ. Μαρουκλή και Α. Παντίδου, (2014). Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης,
Εργαστηριακές Σημειώσεις, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων (Καλύπτει 100% της διδακτέας ύλης).
J. P. Lodge, Jr. (1989). Methods of Air Sampling and Analysis, Lewis Publishers Inc., Michigan,
USA (Καλύπτει 70% της διδακτέας ύλης)
Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ.Φυτιάνος, Δ. Βουτσά (2004). Έλεγχος Ρύπανσης
Περιβάλλοντος. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-1350-3 (Καλύπτει
50% της διδακτέας ύλης).
Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου (1994). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Εκδόσεις
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-431-278-2 (Καλύπτει 50% της διδακτέας ύλης).
Α. Γ. Τριανταφύλλου (2004). Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα. Εκδόσεις
«ι+δ» Κοζάνη, ISBN 960-90103-1-8 (Καλύπτει 50% της διδακτέας ύλης).
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-TEI ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

2
2
4

3
1
4

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP138/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ο στόχος του
είναι να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες που έχουν σχέση με τη ψηφιακή χαρτογραφία.
Περιγράφονται οι βασικές έννοιες όπως χαρτογραφικά δεδομένα και χαρτογραφικές οντότητες. Οι
φοιτητές εξοικειώνονται με τα χαρτογραφικά σύμβολα και τις χαρτογραφικές προβολές. Κατηγορίες
χαρτών και χαρτογραφικές σειρές. Τοπογραφικοί χάρτες. Αναπαράσταση του αναγλύφου.
Ψηφιοποίηση χαρτών. Εισαγωγή στην ψηφιακή χαρτογραφία. Το μάθημα επίσης στοχεύει στην
κατανόηση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας, χωρικής ανάλυσης και τελικά παρουσίασης των
γεωγραφικών πληροφοριών που προέρχονται από επιστήμες όπως η Γεωλογία, η Γεωφυσική και η
Τηλεπισκόπηση με σκοπό την λήψη αποφάσεων.
Στο εργαστηριακό τμήμα οι φοιτητές εισάγονται στη χρήση λογισμικού χρήσης των Γ.Σ.Π.,
εξοικειώνονται με τις λειτουργίες του λογισμικού και καταλήγουν να είναι σε θέση να το
χρησιμοποιούν για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. Τελικά, οι φοιτητές είναι σε θέση να
δημιουργούν πλήθος θεματικών χαρτών από διαφορετικά είδη δεδομένων (Γεωλογικοί,
Γεωμορφολογικοί, Επικινδυνότητας, Γεωφυσικοί, Χρήσεων Γης, κτλ), αλλά και Ψηφιακά Μοντέλα
Εδάφους (D.T.M). Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης
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εργαστηριακών δεξιοτήτων και απόκτησης εργαστηριακής εμπειρίας και γνώσης, απαραίτητα για την
επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων που αναφέρονται παραπάνω, αλλά και στην επαγγελματική
ενασχόληση σε πολλούς τομείς σχετικούς με το πτυχίο του Τμήματος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Γνωρίζει τις σημαντικότερες αρχές γύρω από την Ψηφιακή Χαρτογραφία
 Αναπτύσσει ένα απλό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
 Να διαχειρίζεται και να αναλύει χωρικά δεδομένα
 Να δημιουργεί θεματικούς χάρτες προκειμένου να απαντά σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
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

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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ














Θεωρία:
Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Συστατικά ενός ΓΣΠ. Πηγές Δεδομένων
Ψηφιδωτά και Διανυσματικά Δεδομένα
Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων.
Χαρτογραφικές προβολές
Γεωαναφορά
Βασικές αρχές λειτουργίας ενός GPS. Συνδυάζοντας δεδομένα GPS με ΓΣΠ.
Χωρική αναζήτηση
Στοιχεία χάρτη και θεματικοί χάρτες
Ψηφιοποίηση χαρτών
Αναπαράσταση του αναγλύφου.
Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους και η εφαρμογή τους την υδρολογία
Εφαρμογές ΓΣΠ.
Εργαστήριο:



Παρουσίαση βασικών δεξιοτήτων η/υ. Εισαγωγή στα ΓΣΠ. Εκμάθηση εμπορικών πακέτων ΓΣΠ.
Πηγές Δεδομένων. Εισαγωγή τους σε ένα περιβάλλον ΓΣΠ.
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Γεωαναφορά ενός σαρωμένου χάρτη.
Ψηφιοποίηση δεδομένων Ι (δημιουργία διανυσματικών αρχείων, λειτουργίες σύμπτωσης,
ψηφιοποίηση οντοτήτων).
Ψηφιοποίηση δεδομένων ΙΙ (μετασχηματισμοί, αλφαριθμητικοί πίνακες).
Υπολογισμός τιμών εντός αλφαριθμητικών πινάκων – υπολογισμός στατιστικών παραμέτρων.
Εισαγωγή σε ένα ΓΣΠ και διαχείριση δεδομένων GPS.
Λειτουργίες χωρικής ανάλυσης.
Χωρική αναζήτηση –Ζώνες Επιρροής.
Λειτουργίες Υπέρθεσης.
Μέθοδοι Χωρικής Παρεμβολής - Ψηφιακά Μοντέλα Αναγλύφου
Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών Δεδομένων – Χωρικές Πράξεις
Δημιουργία θεματικών χαρτών - Ονοματολογία-Προς εκτύπωση χάρτες.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία του μαθήματος πραγματοποιείται σε αίθουσα
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ το Εργαστηριακό μέρος στο Εργαστήριο
εκπαίδευση κ.λπ.
Γεωπληροφορικής.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών στο Εργαστήριο
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
26
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Εργαστηριακές ασκήσεις
26
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Εκπόνηση μελέτης
30
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Αυτοτελής μελέτη
30
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
Σύνολο Μαθήματος
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
(25-30 ώρες φόρτου
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
112
εργασίας ανά πιστωτική
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
μονάδα)
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Τελική εξέταση στο λογισμικό ΓΣΠ (80%) που
περιλαμβάνει:
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από τους φοιτητές.

- Ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος
Πληροφοριών
- Επιλογή οντοτήτων βάσει της θέσης ή των ιδιοτήτων
τους
- Δημιουργία και εκτύπωση ενός θεματικού χάρτη.
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%)
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θεωρία
1.
2.
3.
4.

Κουτσόπουλος Κ., Ανδρουλακάκης Ν., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Θεωρία και
πράξη, Παπασωτηρίου, 2011.
Κουτσόπουλος Κ , Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση χώρου. Παπασωτηρίου,
2002, 401 σελ
Geographic Information Systems, Tor Bernhardsen, Wiley 1999
Principles of Geographical Information Systems, P.A. Burrough, Mc Donnel, Oxford 2000

Εργαστήριο
1. Τσουχλαράκη Α., Αχιλλέως, Γ., 2015. Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη: Το ArcGIS 9.3, Εκδόσεις
Δίσιγμα, 672 σελ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

5

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
2
5
Υποχρεωτικό
Ειδικού Υποβάθρου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5
1
6

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Kύριος στόχος του μαθήματος "Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία" είναι η μελέτη των ιδιοτήτων του
ανώτερου τμήματος του φλοιού της γης, η τεχνική συμπεριφορά τους, η διάβρωση τους και τα πιθανά
προβλήματα. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος αναλύονται μέθοδοι
προσομοίωσης της διασποράς ρύπων σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο καθώς και μέθοδοι εντοπισμού
και παρακολούθησης της. Επιπρόσθετα, προσεγγίζονται θέματα αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών
και θαλάσσιων χώρων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Κατανόησει τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής γεωτεχνολογίας.
 Μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις για την εργασία στην ύπαιθρο.
 Αναγνωρίζει και να ταξινομεί εδαφικούς σχηματισμούς.
 Εντοπίζει τεχνικά προβλήματα σε εδάφη και να προτείνει λύσεις.
 Προσομοιώνει την διάδοση της ρύπανσης σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο.
 Αξιολογεί και προτείνει μεθοδολογίες εντοπισμού και παρακολούθησης ρύπανσης σε χερσαίο και
θαλάσσιο χώρο.
 Ανταποκριθεί σε διαχείριση κρίσεων
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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

•
•
•

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

•

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•

Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
Χερσαίο περιβάλλον - Εδάφη και πετρώματα. Τεχνική (μηχανική και υδραυλική) συμπεριφορά
εδαφών, πετρωμάτων και ζωνών τεκτονικών επεισοδίων. Το έδαφος σαν φέρον μέσο, σαν φορτίζον
στοιχείο, σαν υλικό κατασκευής, σαν μέσο υδατικής ροής (στοιχεία Υδρολογίας, νόμοι που διέπουν την
κίνηση των υπόγειων υδάτων), σαν μέσο διαδόσης. Επί τόπου διερεύνηση της τεχνικής συμπεριφοράς
λιθολογικών μονάδων. Αστάθεια γεωλογικών σχηματισμών (καθιζήσεις-κατολισθήσεις). Γεωτεχνική
ταξινόμηση της βραχομάζας. Γεωτεχνικές χαρτογραφήσεις. Δομικοί και διακοσμητικοί λίθοι. Πηγές και
αποδεκτά όρια ρύπανσης. Συντηρητικοί και μη ρύποι. Γεωχημική υποβάθμιση των ρύπων.
Αλληλεπίδραση ρύπων με το έδαφος. Μηχανισμοί μεταφοράς των ρύπων. Κατηγορίες στερεών
αποβλήτων. Χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων, Κριτήρια επιλογής θέσης Χ.Υ.Τ.Α. Μέθοδοι
εντοπισμού και παρακολούθησης ρυπασμένων χερσαίων περιοχών και ερμηνεία αποτελεσμάτων.
Θαλάσσιο περιβάλλον -Θαλάσσιοι κυματισμοί, Επιδράσεις πυθμένα και μετώπου, Ρεύματα, Θαλάσσια
Ιζήματα, κίνηση ιζήματος μεταφορά ιζήματος στην παράκτια ζώνη, Παράκτια γεωλογία και
γεωμορφολογία, γεωδυναμική, διασπορά φερτών υλών, Διασπορά πετρελαιοκηλίδων / Παρασυρόμενα
αντικείμενα, Στρατηγική διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
Συστήματα Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου, Διαχείριση Κρίσεων και Κινδύνων, Ανάλυση Ρίσκου,
Συστήματα Πληροφοριών Καταστροφών, Επιχειρησιακή Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, Σχεδιασμός
Πρόληψης, Επιχειρησιακή Οργάνωση, Κοινωνικο-Οικονομικά Συστήματα
Περίγραμμα Εργαστηρίου











Προσδιορισμός και εκτίμηση των εδαφικών παραμέτρων (πορώδες, υγρασία, δείκτης πόρων
βαθμός κορεσμού πυκνότητα κ.λ.π.)
Εφαρμογές του νόμου Darcy, Περατότητα
Επεξεργασία, απεικόνιση και ερμηνεία ρηξιγενών γεωλογικών στοιχείων
Μηχανισμοί φυσικής υποβάθμισης των ρύπων- Προσομοίωσης της γεωχημικής υποβάθμισης των
ρύπων
Υπόγεια μεταφορά των ρύπων (Μεταγωγή και Διάχυση)
Προσομοίωση επιφανειακής μεταφοράς των ρύπων (εκμάθηση λογισμικού που βασίζεται κυρίως
στην μέθοδο Monte Carlo)
Εντοπισμός αποβλήτων με συνδυασμό διαφόρων μεθοδολογιών
Παράκτια γεωμορφολογία
Θαλάσσια γεωμορφολογιά
Διάβρωση ακτογραμμής - Εκτίμηση ευαισθησίας ακτογραμμής
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Εκτίμηση και ερμηνεία χαρτών διάδοσης ρύπανσης σε ξηρά και θάλασσα
Μέθοδοι για την ανίχνευση και παρακολούθηση ρύπανσης και ανάλυση κινδύνου

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Στην αίθουσα με καθ’ έδρας διδασκαλία και παράλληλη
υποστήριξη με φωτογραφικό-πολυμεσικό υλικό.
2. Στο εργαστήριο όπου διεξάγονται τουλάχιστον 11 δίωρες
εργαστηριακές ασκήσεις

•

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
• Εξειδικευμένες εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
οργάνων ακριβείας και χρήση λογισμικού
με τους φοιτητές
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και μέσω της
πλατφόρμας e-class.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Εργαστήριο
26
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
Αυτοτελής μελέτη
85
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Σύνολο Μαθήματος
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(25-30 ώρες φόρτου
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
150
εργασίας ανά πιστωτική
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
μονάδα)
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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.

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ολοκληρωμένη ανάπτυξη θέματος
- Περιγραφή της γεωλογικής ιστορίας μια περιοχής από
εικόνα
- Επίλυση προβλήματος
ΙΙ. Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
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Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
Η αξιολόγηση γίνεται στα ελληνικά εκτός αν πρόκειται
για φοιτητές Erasmus οπότε η εξέταση γίνεται στην
αγγλική με την ίδια ακριβώς διαδικασία που
αναφέρθηκε.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.

Κόκκινου, Ε., 2015. Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωτεχνολογία. [ηλεκτρ. βιβλ.]
Αθήνα:Σύνδεσμος
Ελληνικών
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών.
Διαθέσιμο
στο:
http://hdl.handle.net/11419/325
2. Λέκκας Ευθ. Γεωλογία και Περιβάλλον, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας, 1998.
3. Βατάλης Κωνσταντίνος, Δεσινιώτης Ηλίας, Μανωλιάδης Οδυσσέας, Περιβαλλοντική
Γεωτεχνολογία, Ίων, 2002.
4. Geoenvironmental Sustainability by Raymond N. Yong, Catherine N. Mulligan, and Masaharu
Fukue, 2006.
5. Geoenvironmental Engineering: Contaminated Soils, Pollutant Fate, and Mitigation (New
Directions in Civil Engineering) by Raymond N. Yong, 2000).
6. Σημειώσεις εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Γεωτεχνολογίας, Κόκκινου Ε., 2009.
7. Chin David, Water Resources, Prentice Hall 2000.
8. Schnoor J., Περιβαλλοντικά Μοντέλα, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
9. Geoenvironment 2000: Characterization, Containment, Remediation, and Performance in
Environmental Geotechnics 2 vol. set (Geotechnical Special Publication, No) by American
Society of Civil Engineers Geot, American Society of Civil Engineers Envi, Y. B. Acar, and David E.
Daniel, 1995).
10. Groundwater and Ecosystems (Nato Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences) by
Alper Baba, Ken W.F. Howard, and Orhan Gunduz 2006).
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επεξεργασία Νερού
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΕΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστηριακές ασκήσεις
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

2
2
4

3
1
4

Υποχρεωτικό
Ειδικού Υποβάθρου

Ελληνική
ΝΑΙ (Mε εργασία)

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις κυριότερες τεχνικές που
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά του και να
γίνει πόσιμο. Επίσης, από την ύλη που θα διδαχθούν θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν και
να ελέγξουν την ορθή ή όχι λειτουργία εγκαταστάσεων μονάδων επεξεργασίας νερού.
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
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σημασία του νερού. Υδρολογικός κύκλος. Σύσταση του νερού. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά
του νερού. Νομοθεσία 2000/60 για το νερό. Μέθοδοι προεπεξεργασίας. Φυσική καθίζηση.
Κροκίδωση-συσσωμάτωση. Μακροδιήθηση. Χημική καθίζηση. Προσρόφηση. Ιονανταλλαγή.
Μέθοδοι απολύμανσης (φυσικές και χημικές). Χρήση εκλεκτικών μεμβρανών για
μικροδιήθηση, υπερδιήθηση, νανοδιήθηση, αντίστροφη ώσμωση.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
 Προσδιορισμός βέλτιστης δόσης κροκιδωτικού σε σταθερό pH
 Προσδιορισμός βέλτιστου pH σε σταθερή δόση κροκιδωτικού
 Διαστασιολόγηση δεξαμενής καθίζησης ορθογωνικής διατομής
 Μείωση θολότητας νερού με διήθηση σε φίλτρα άμμου
 Απομάκρυνση απορρυπαντικών από το νερό με προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα
 Απομάκρυνση οργανικών οξέων από το νερό με προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα
 Απομάκρυνση κατιόντων από το νερό με κατιοντική ρητίνη
 Απομάκρυνση ανιόντων από το νερό με ανιοντική ρητίνη
 Απομάκρυνση και προσδιορισμός του αργιλίου
 Διαχωρισμός με εκλεκτικές μεμβράνες
 Χλωρίωση-αποχλωρίωση νερού
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο Εργαστήριο Ελέγχου
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως Εδαφικού και Υδατικού Περιβάλλοντος
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Παρουσιάσεις με Power point.
Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται ηλεκτρονικά.

Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Ατομική εργασία
Ομαδική εργασία για
εκπόνηση μελέτης
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
26
20
18
28
118
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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

ΘΕΩΡΙΑ
Γραπτή τελική εξέταση (70%) και γραπτές εξετάσεις
(πρόοδοι) σε ενδιάμεσα διαστήματα (30%) κατόπιν
συνεννοήσεως με τους φοιτητές
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Η εξέταση θα γίνεται κάθε φορά και θα έχει ποσοστό
70%, ενώ θα βαθμολογούνται οι γραπτές αναφορές
των ασκήσεων σε ποσοστό 30%.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.
2.
3.

Μήτρακας, Μ., Ποιοτικά χαρακτηριστικά και Επεξεργασία Νερού, Εκδόσεις ΤΖΙΌΛΑ,
Θεσσαλονίκη, 2001.
Τσώνης, Σ., Καθαρισμός Νερού, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2003.
Αιβαλιώτη, Μ., Μανουσάκη, Ε., Ξεκουκουλωτάκης, Ν., Κώττη, Μ., Σημειώσεις εργαστηρίου
Τεχνολογίας Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού, ΤΕΙ Κρήτης, Χανιά, 2007.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο
ΜΑΘΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές
ΩΡΕΣ
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Θεωρία μαθήματος
4
Σύνολο
4
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑΙ (στην Αγγλική) , Με εργασία
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

6
6

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 Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αυτό αποτελεί στη θεωρία του το εισαγωγικό μάθημα για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας ενώ στο εργαστήριο παράλληλα επιλύονται ασκήσεις που αναφέρονται στις ΑΠΕ
Οι σπουδαστές/στριες αποκτούν κατανόηση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που
χρησιμοποιούνται σήμερα ενώ εμβαθύνουν περισότερο στις τεχνολογίες αυτές στα επόμενα
δύο εξάμηνα. Ετσι με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές/στριες είναι
σε θέση να προχωρήσουν σε προκαταρκτικό σχεδιασμό ενός συστήματος αξιοποίησης των ΑΠΕ
για παραγωγή χρήσιμης ενέργειας.
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/στριες θα είναι σε θέση :
1.
Να έχουν κατανοήσει
τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
που
χρησιμοποιούνται σήμερα καθώς και τις βασικές τεχνολογίες εφαρμογής τους
2.
Να μπορούν σε προκαταρκτικό στάδιο να σχεδιάσουν ένα σύστημα αξιοποίησης της
ηλιακής ενέργειας και της βιομάζας για τη παραγωγή χρήσιμης ενέργειας.
3.
Να μπορούν να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των ΑΠΕ
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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στο περιβάλλον
•
Αυτόνομη Εργασία
•
Ομαδική Εργασία
•
Προκαταρκτικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του περιλαμβάνει όσον αφορά τη θεωρία τα εξής θέματα
 Εισαγωγή στην ηλιακή ενέργεια
 Εφαρμογές της ηλιακής ενέγειας για παραγωγή ηλεκτρισμού
 Εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή θερμού νερού
 Εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση χώρου
 Εισαγωγή στη βιομάζα
 Εφαρμογές της βιομάζας για παραγωγή θερμότητος
 Εφαρμογές της βιομάζας για παραγωγή βιοαιθανόλης
 Εφαρμογές της βιομάζας για παραγωγή βιοντήζελ
 Παραγωγή βιοαερίου και χρήση του για παραγωγή θερμότητος και ηλεκτρισμού
 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των ΑΠΕ για παραγωγή ενέργειας
Η ύλη του μαθήματος όσον αφορά το εργαστήριο περιλαμβάνει διάφορες ασκήσεις στις
τεχνολογίες των ΑΠΕ και των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και συγκεκριμένα
1. Στη χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη παραγωγή ηλεκτρισμού
2. Στη χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη παραγωγή θερμότητος
3. Στη χρήση της αιολικής ενέργειας για τη παραγωγή ηλεκτρισμού
4. Στη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού
5. Στη χρήση της ενέργειας των θαλασσών για τη παραγωγή ηλεκτρισμού
6. Στη χρήση της γεωθερμίας για τη παραγωγή θερμότητος και ηλεκτρισμού
7. Στη χρήση της βιομάζας για τη παραγωγή θερμότητος
8. Στη χρήση της βιομάζας για παραγωγή καυσίμων οχημάτων
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9. Στη χρήση της βιομάζας για τη παραγωγή ηλεκτρισμού
10. Στη χρήση των κυψελών καυσίμου
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Η χρήση τεχνολογιών Π και Ε γίνεται κυρίως για την
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ επικοινωνία με τους σπουδαστές/στριες.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
Εξαμήνου
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
52
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Αυτοτελής μελέτη
104
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση
θεωρίας
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση Σύνολο Μαθήματος
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
(25-30 ώρες φόρτου
156
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική
εργασίας ανά πιστωτική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
μονάδα)
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
ώστε ο συνολικός φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί στα standards του
ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή
της
διαδικασίας Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που μπορεί να
αξιολόγησης
περιλαμβάνει:
Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων και Ερωτήσεις πολλαπλής
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
επιλογής
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία ΙΙ. Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου (20%)
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Δυνατότητα προφορικής εξέτασης φοιτητών με
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
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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.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ι Φραγκιαδάκη , Φωτοβολταικά συστήματα , Εκδ. ΖΗΤΗ , Θεσ/ίκη 2009.
2. Γιάννη Βουρδουμπά , Ασκήσεις και προβλήματα για τις ΑΠΕ , εκδόσεις ΣΕΛΚΑ , Αθήνα 2011.
3. Γιάννη Βουρδουμπά , Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Προπτυχιακό

ΝΈΟ
ΜΆΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6o

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5
5

6
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις κατηγορίες, τις ιδιότητες, την απειλή για
τη δημόσια υγιεινή και τις συνέπειες στον άνθρωπο των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων και
υλικών, καθώς και τις βασικές μεθόδους επεξεργασίας τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών τοξικών και επικίνδυνων
αποβλήτων που παράγονται τόσο από βιομηχανικές όσο και από άλλες δραστηριότητες π.χ.
στρατιωτικές
 Να γνωρίζει την υφιστάμενη κατάσταση παραγωγής τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων στην
Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των μελλοντικών τάσεων
 Γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τις τεχνολογίες επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών
 Γνωρίζει τις οδούς έκθεσης της χλωρίδας, πανίδας και του ανθρώπου στα απόβλητα αυτά και τις
επιπτώσεις της τοξικότητας τους
 Γνωρίζει τη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τις βασικές διαφορές του με αυτό
χωρών εκτός ΕΕ π.χ. Ηνωμένων Πολιτειών
 Θα είναι σε θέση να κρίνει με κριτήρια περιβαλλοντικά και τεχνικοοικονομικά τις βέλτιστες λύσεις
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διαχείρισης ανάλογα με το είδος του τοξικού αποβλήτου
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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Λήψη αποφάσεων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ιδιότητες, συνέπειες στην υγεία, χαρακτηρισμός και κατηγορίες τοξικών και επικίνδυνων ουσιών
και αποβλήτων
Τοξικά και επικίνδυνα υλικά και απόβλητα
Άλλες περιπτώσεις τοξικών και επικίνδυνων υλικών όπως οικιακά, νοσοκομειακά, γεωργικά,
συνήθους χρήσης κλπ
Βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον και οι επιδράσεις τους στον άνθρωπο λόγω της μακροχρόνιας
παρουσίας τους στους αποδέκτες
Ραδιενεργά υλικά
Διοξίνες, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια κλπ, πηγές
εκπομπής, ιδιότητες, οδοί έκθεσης και η επικινδυνότητά τους για τη δημόσια υγεία
Διασπορά τοξικών ουσιών, οδοί έκθεσης του ανθρώπου, συνέπειες, ανάλυση επικινδυνότητας
Μέθοδοι επεξεργασίας (θερμικές, χημικές, φυσικές, βιολογικές, σταθεροποίηση)
Θεσμικό πλαίσιο
Μεταφορά επικίνδυνων υλικών
Ταξινόμηση και αξιολόγηση χημικών ουσιών επικίνδυνων για τη Δημόσια Υγεία
Case studies

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Ασκήσεις Πράξης που
26
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
εστιάζουν
στην
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
εφαρμογή
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
μεθοδολογιών και
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(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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ανάλυση μελετών
περίπτωσης σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών
Μελέτη & Ανάλυση
βιβλιογραφίας
Εκπαιδευτική επίσκεψη
(Νοσοκομείο Χανίων)
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

8
4
78
155

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

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Ε. Γιδαράκος, Επικίνδυνα Απόβλητα – Διαχείριση, Επεξεργασία, Διάθεση, Εκδόσεις Ζυγός,
Θεσσαλονίκη, 2006.
Β. Γκέκας, Ν. Φραντζεσκάκη, Ε. Κατσίβελα, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τοξικών - Επικίνδυνων
αποβλήτων , Εκδόσεις Τζόλια, Θεσσαλονίκη 2002
R. Schnepp, P. Gautt, Επικίνδυνα Υλικά, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2000
Θ. Κουϊμτζής, Κ. Φυτιάνου, Κ. Σαμαρά – Κωνσταντίνου, Χημεία Περιβάλλοντος, University
Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998
C. Wentz, Hazardous Waste Management, Second Edition, Mc Graw-Hill, Chemical Engineering
Series, 1995
R. Watts, Hazardous Wastes : Sources, Pathways, Receptors, John Wiley and Sons Inc, 1998
C. Baird, Environmental Chemistry, Freeman and Company Publications, New York 1995
L. Wang, N. Shammas, Y. Hung, Advances in hazardous industrial waste treatment, CRC Press,
2008
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Waste Management (ELSEVIER)
Environmental Science and Technology (ACS)
Science of the Total Environment (ELSEVIER)
Journal of Environmental Management (ELSEVIER)
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Bioresource Technology (ELSEVIER)
Ecotoxicology and Environmental Safety (ELSEVIER)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

6

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία μαθήματος
Εργαστήριο μαθήματος

3
2

5
1

Σύνολο
Υποχρεωτικό
Ειδικού Υποβάθρου

5

6

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική) , Με εργασία

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό αποτελεί στη θεωρία του συνέχεια του μαθήματος ΗΜΕ Ι που διδάσκεται στο
5ο εξάμηνο σπουδών, ενώ στο εργαστήριο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση διαφόρων
εργαστηριακών ασκήσεων σε διάφορες τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατά
τη διάρκεια του θεωρητικού μαθήματος οι σπουδαστές/στριες αποκτούν εμπειρία στην
εκπόνηση κάποιας μελέτης σκοπιμότητος για την εφαρμογή των ΑΠΕ. Οι σπουδαστές/στριες
αποκτούν κατανόηση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται σήμερα
ενώ εμβαθύνουν περισότερο στις τεχνολογίες αυτές στα επόμενα δύο εξάμηνα. Ετσι με την
επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές/στριες είναι σε θέση να προχωρήσουν
σε προκαταρκτικό σχεδιασμό ενός συστήματος αξιοποίησης των ΑΠΕ για παραγωγή χρήσιμης
ενέργειας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/στριες θα είναι σε θέση :


Να έχουν κατανοήσει τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται
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σήμερα καθώς και τις βασικές τεχνολογίες εφαρμογής τους
Να μπορούν σε προκαταρκτικό στάδιο να σχεδιάσουν ένα σύστημα αξιοποίησης διαφόρων
Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη παραγωγή χρήσιμης ενέργειας.
Να έχουν κατανοήσει τις δυνατότητες εφαρμογών των ΑΠΕ για τη παραγωγή χρήσιμης
ενέργειας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
Να μπορούν να εκπονήσουν μία μελέτη σκοπιμότητος που αναφέρεται σε κάποιες
εφαρμογές των ΑΠΕ.

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

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Προκαταρκτικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του περιλαμβάνει όσον αφορά τη θεωρία τα εξής θέματα











Εισαγωγή στην υδροδυναμική ενέργεια
Εισαγωγή στην αιολική ενέργεια
Εισαγωγή στη γεωθερμία
Εισαγωγή στην ενέργεια των θαλάσσιων κυμάτων
Εισαγωγή στην ενέργεια των θαλάσσιων παλιρροιών
Εισαγωγή στα συστήματα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού
Εισαγωγή στο υδρογόνο σαν καύσιμο
Εισαγωγή στις κυψέλες καυσίμου
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιφερειακή ανάπτυξη
Εφαρμογές των ΑΠΕ στην Ελλάδα και διεθνώς

Η ύλη του μαθήματος όσον αφορά το εργαστήριο περιλαμβάνει διάφορα εργαστηριακά
πειράματα και συγκεκριμένα
 Στα φωτοβολταικά συστήματα ,
 Στο υδρογόνο και στις κυψέλες καυσίμου ,
 Σε μηχανή stirling ,
 Στην ηλεκτρόλυση νερού
 Σε μη διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά συστήματα τροφοδοσίας καταναλωτή
 Εφαρμογές των ΑΠΕ σε νησιά
 Εφαρμογές των ΑΠΕ σε ξενοδοχεία
 Παραγωγή βιολογικού ντήζελ
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Χαρακτηριστικές καμπύλες Φ/Β στοιχείων
Οργανικά Φ/Β στοιχεία

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
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.

Η χρήση τεχνολογιών Π και Ε γίνεται κυρίως για την
επικοινωνία με τους σπουδαστές/στριες.

Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Εργαστηριακές
Ασκήσεις
Αυτοτελής μελέτη
θεωρίας
Ατομικές αναφορές
εργαστηριακών
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
ασκήσεων
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
Σύνολο Μαθήματος
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
(25 -30 ώρες φόρτου
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
εργασίας ανά πιστωτική
ECTS
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

39
26
78
13

156

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.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που μπορεί να
περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
ΙΙ. Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου (10%)
III. Aξιολόγηση επιστημονικής εργασίας ( 30 % )
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που μπορεί να
περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
ΙΙ. Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου (10%)
ΙΙΙ . Αξιολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων ( 20 % ) .

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ι. Καλδέλλης και Κ.Καββαδίας. Υπολογιστικές εφαρμογές Ηπιων μορφών ενέργειας ,
Εκδόσεις Σταμούλη ,Αθήνα 2005
2. Γιάννη Βουρδουμπά , Ενεργειακή πολιτική και Ελληνική περιφέρεια, εκδόσεις ΣΕΛΚΑ , Αθήνα
2011.
3. Γιάννη Βουρδουμπά , Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τηλεπισκόπιση και Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

6

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2
5

5
1
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP137/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί βασικό εργαλείο για τον σύγχρονο μηχανικό Περιβάλλοντος, σε
συσχέτιση με το μάθημα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που έχει διδαχθεί στο
3ο εξάμηνο. Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να διδάξει στον σπουδαστή σύγχρονες
μεθόδους παρακολούθησης και καταγραφής των γεωπεριβαλλοντικών φαινομένων. Αρχικά
γίνεται μια σύντομη επανάληψη των βασικών εννοιών της Φυσικής που απαιτούνται για να
κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια της Τηλεπισκόπησης. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι τεχνικές
διόρθωσης, επεξεργασίας και ερμηνείας των ψηφιακών τηλεπισκοπικών δεδομένων τα οποία
προέρχονται είτε από αεροφωτογραφίες είτε από δορυφόρους παρατήρησης της επιφάνειας
της Γης. Κύριος στόχος του εργαστηρίου ο σπουδαστής να είναι σε θέση, μετά την επιτυχή
παρακολούθηση του μαθήματος και αφού χρησιμοποιήσει εμπορικά λογισμικά πακέτα
επεξεργασίας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, να ερμηνεύει ορθά και να εξάγει
πληροφορίες από τις δορυφορικές εικόνες με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει σε θέματα
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διαχείρισης του γεωπεριβάλλοντος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Αντιλαμβάνεται την φυσική πίσω από την εφαρμογή της Δορυφορικής
Τηλεπισκόπησης.

Κατανοεί την λειτουργία των δορυφόρων και των αισθητήρων τηλεπισκόπησης.

Χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες για τη λήψη ψηφιακών δεδομένων που σχετίζονται με
την επιφάνεια του εδάφους.

Επεξεργάζεται εικόνες με σκοπό την απομόνωση των εικονοστοιχείων ενδιαφέροντος.

Παρακολουθεί και διαχρονικά καταγράφει την εξέλιξη γεω-περιβαλλοντικών
φαινόμενων (κατολισθήσεις, σεισμοί, ερημοποίηση).
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

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
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία:










Ορισμός και ιστορική αναδρομή. Βασικές αρχές Τηλεπισκόπησης. Εισαγωγή στο
Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Μέλαν Σώμα.
Αεροφωτογραφίες. Χαρακτηριστικά αεροφωτογραφιών, τύποι φωτογραφικών μηχανών,
μετρήσεις στις αεροφωτογραφίες.
Εικονοληπτικά συστήματα Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (πλατφόρμες και αισθητήρες)
Δορυφορικά συστήματα Nimbus, SpaceShuttle, Landsat, SPOT, GMS, Insat, UARS, Ikonos,
Quickbird, Goes, Meteor, Meteosat, NOAA, TERRA/ASTER, SeaWiFS, MODIS.
Εισαγωγή στην Φωτοερμηνεία.
Λήψη δεδομένων, ατμοσφαιρικές επιδράσεις και διορθώσεις. Ραδιομετρικές διορθώσεις.
Γεωμετρικές παραμορφώσεις και διορθώσεις.
Τεχνικές φασματικής ενίσχυσης των δορυφορικών εικόνων Ι (επεξεργασία ιστογράμματος,
έγχρωμα σύνθετα, φασματικές υπογραφές)
Τεχνικές φασματικής ενίσχυσης των δορυφορικών εικόνων ΙΙ (φασματικοί δείκτες,
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ανάλυση κυρίων συνιστωσών κ.τ.λ) .
Τεχνικές χωρικής ενίσχυσης των δορυφορικών εικόνων
Ταξινόμηση
Yπολογισμός της θερμοκρασίας της επιφανείας της γης από δορυφορικές εικόνες Landsat.
Εικόνες Radar
Παρουσιάζεται επίσης μια σειρά εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης στο γεωπεριβάλλον
(σεισμοί, ηφαίστεια, πυρκαγιές βλάστηση, υδρολογία, μετεωρολογία, κτλ)

Εργαστήριο:















Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση και στην θεωρία της Ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας.
Εισαγωγή σε εμπορικό πακέτο επεξεργασίας τηλεπισκοπικών δεδομένων.
Γεωμετρική διόρθωση- Τεχνικές επαναδειγματοληψίας της εικόνας.
Ιδιότητες των δορυφορικών εικόνων - φωτοερμηνεία
Μωσαϊκά Εικόνων
Επεξεργασία Ιστογραμμάτων
Έγχρωμα σύνθετα.
Φασματικές Υπογραφές .
Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών – Φασματικοί Δείκτες
Χωρικό Φιλτράρισμα
Μη επιβλεπόμενη Ταξινόμηση
Επιβλεπόμενη Ταξινόμηση
Σύνθεση και Εκτύπωση Χαρτών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία του μαθήματος πραγματοποιείται σε αίθουσα
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
διδασκαλίας, ενώ το Εργαστηριακό μέρος στο Εργαστήριο
εκπαίδευση κ.λπ.
Γεωπληροφορικής
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
•
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
με τους φοιτητές
• Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Επεξεργασίας
Δορυφορικών Εικόνων στο Εργαστήριο
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση αποριών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
Εξαμήνου
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
Εργαστηριακές ασκήσεις
26
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Εκπόνηση μελέτης
Αυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

15
78
158

140

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.

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Τελική εξέταση στο λογισμικό ΓΣΠ (80%) που
περιλαμβάνει:
- Διόρθωση, επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών
δεδομένων με την χρήσγ εξειδικευμένου λογισμικού.
- Δημιουργία και εκτύπωση ενός θεματικού χάρτη.
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%)
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θεωρία
1. Καρτάλης Κ. και Φείδας Χ., 2012. Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης,
εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα.
2. Lillesand, T. M. and Kiefer, R. W., 1994. Remote Sensing and Image Interpretation. 3rd edition,
Wiley, New York.
3. Mather, P., 2004. Computer Processing of Remotely-Sensed Images: An Introduction.3rd
edition, Wiley, Chichester.
4. Richards, J. A., 1993. Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction. 2nd edition,
Springer, Berlin.
Εργαστήριο
1. Μηλιαρέσης, Γ., Φωτοερμηνεία και Τηλεπισκόπηση, Εργαστηριακές Ασκήσεις, 2003, IΩN,
Aθήνα.
2. Κούλη, M., Αλεξάκης, Δ., Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, Σημειώσεις
Εργαστηρίου, 2007, Χανιά.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διαχείριση Υδατικών Πόρων
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΣΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

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

Θεωρία και Ασκήσεις Πράξης
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5
5

6
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
http://soupios.chania.teicrete.gr/wrm.htm

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές τις βασικές πληροφορίες για τη διαχείριση των Υδατικών
Πόρων που είναι απαραίτητες για την επιτυχή παρακολούθηση σειράς μαθημάτων του Προγράμματος
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. Περιγράφονται οι βασικές
έννοιες των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, την
ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων για τα υδατικά διαμερίσματα της
χώρας και την ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των υδατικών πόρων με έμφαση στην οικολογική
κατάσταση. Το μάθημα αυτό, σε συνδυασμό με τα μαθήματα «Υδρογεωλογίας» και τη «Τεχνολογία
Εντοπισμού Υδατικών Πόρων» αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των μαθημάτων,
«Γεωλογίας» και «Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής» και άλλων γεωπεριβαλλοντικών μαθημάτων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει γνώση των σημαντικότερων αρχών της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων οι οποίες αποτελούν
υπόβαθρο για την ενασχόληση με ζητήματα περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
 Αναλύει και υπολογίζει δεδομένα μετρήσεων και συγγράφει εργαστηριακές αναφορές.
 Αξιολογεί αποτελέσματα με ανάλογους υπολογισμούς και συγκρίνει αυτά με τιμές που ορίζει η
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ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία αλλά και νομοθεσία για περιπτώσεις ρύπανσης υπεδάφους και
υδροφόρου.
 Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις και εργαστηριακές
δεξιότητες στην μέτρηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων.
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

Σύνταξη τεχνικών μελετών σε θέματα συναφή με την γεωλογία, την υδρογεωλογία και την
διαχείριση των υδατικών πόρων.
Κατανόηση την εφαρμογής της οδηγίας 2000/60 ΕΚ στα τεχνικά έργα, στις μελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την παρακολούθηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Σχεδιασμός και διαχείριση υδατικών έργων.
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (κατασκευή των έργων με τη μικρότερη περιβαλλοντική
επιβάρυνση)
Λήψη αποφάσεων για τη βέλτιστη εκτέλεση ενός τεχνικού έργου, την επίδραση του νερού στα
τεχνικά και τη βέλτιστη επίλυση τεχνικών προβλημάτων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση απαραίτητων
τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ














Εισαγωγή,
Σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας.
Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων για τα υδατικά διαμερίσματα
της χώρας.
Ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των υδατικών πόρων με έμφαση στην οικολογική
κατάσταση.
Προγράμματα-Δίκτυα παρακολούθησης της κατάστασης των νερών σύμφωνα με την οδηγία
2000/60/ΕΚ.
Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων.
Προκαταρκτική κατηγοριοποίηση των επιφανειακών υδατικών οικοσυστημάτων και διαχωρισμός
τους σε τύπους σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2000/60.
Χαρακτηριστικά και μετρήσεις των υδατικών πόρων.
Επιπτώσεις της μη ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων στο περιβάλλον.
Εκτίμηση ελάχιστης διατηρητέας παροχής – ελάχιστου ύψους στάθμης για έλεγχο ποιότητας νερού
και διατήρηση του οικολογικού συστήματος
Τεχνητός εμπλουτισμός υπογειων υδροφόρων.
Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων στη γεωργία
Δράσεις για την αύξηση του υφιστάμενου υδατικού δυναμικού

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις πράξης του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας
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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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου
να αντιστοιχεί στα standards 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

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών στη Διδασκαλία.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
προσωπικής ιστοσελίδας του διδάσκοντα
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης
Αυτοτελής Μελέτη
θεωρίας
Επίλυση προβλημάτων
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
26
78
13
156

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
 Γραπτή εξέταση
 Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Περιβαλλοντική Μηχανική Ι: Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Λέκκας Θεμιστοκλής,
Εκδόσεις Κόσμος Πεμέρ ΕΠΕ
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων ΑΠΕ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

6

Σχεδιασμός και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ

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

5
5

6
6

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Επιλογής Υποχρεωτικό
Ειδικού Υποβάθρου

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική), με εργασία
-

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την κατανόηση του σχεδιασμού και την διερεύνηση της
λειτουργίας των διαδεδομένων συστημάτων ΑΠΕ, δίνοντας έμφαση σχεδιασμό και την
λειτουργία αιολικών πάρκων και διασυνδεδεμένων Φ/Β εγκαταστάσεων. Μέρος του
μαθήματος αφορά τα συστήματα ΑΕΠ που ενσωματώνονται στον κτιριακό τομέα, με σκοπό την
ανάλυση, σχεδιαμό και ανάπτυξη των αντίστοιχων διατάξεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/στριες θα είναι σε θέση:
 Να κατανοούν τις τεχνολογιές ΑΠΕ ενέργειας τόσο μικρής όσο και μεγάλης κλίμακας.
 Να σχεδιάζουν σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης σύστημα ΑΠΕ.
 Να εκτιμήσουν τις οικονομοτεχνικές απαιτήσεις των εν λόγω έργων.


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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•
•
•

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στις τεχνολογίες Φ/Β, Αιολικών συστημάτων και λοιπών ΑΠΕ
 Ανάλυση λειτουργίας Φ/Β και Αιολικών συστημάτων
 Σχεδιασμός Φ/Β και Αιολικών συστημάτων
 Ενσωμάτωση Φ/Β και Αιολικών συστημάτων στον κτιριακού τομέα
 Εισαγωγή στις τεχνολογίες παρακολούθησης και διαχείρισης συστημάτων
 Οικονομοτεχνική αξιολόγηση έργων ΑΠΕ
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αίθουσα & εξ’αποστάσεως
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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,

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης και Ακριβείας στο Εργαστήριο
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Ασκήσεις
Παρακολούθηση ενός
σεμιναρίου
Αυτοτελής μελέτη
θεωρίας και συγγραφή
εργασιών
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

39
26
8
78
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Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
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Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Ιωάννης Φραγκιαδάκης, «Φωτοβολταικά συστήματα», Εκδ. ΖΗΤΗ, Θεσ/ίκη 2009.
 Κρητικός Αθανάσιος, «Ανεμογεννήτριες & Φωτοβολταϊκά», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών,
2010
 Κάπος Μιλτιάδης, «Φωτοβολταϊκά, Αιολικά και Υδροηλεκτρικά», Εκδότης: Κάπος, 2009
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Φυσικές και Χημικές Διεργασίες
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

6

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5
5

6
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (Με εργασία)

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η ύλη του μαθήματος αυτού αποσκοπεί στο να μάθουν οι φοιτητές τις κυριότερες φυσικές και
χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα γενικά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και
ειδικότερα σε εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος. Επίσης, σκοπός είναι να γνωρίσουν
τους κατάλληλους παράγοντες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό αντιδραστήρων ανάλογα
με την διεργασία που γίνεται.
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

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

148

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών







Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μηχανικοί διαχωρισμοί. Διήθηση. Φυγοκεντρικοί διαχωρισμοί. Διηθητικά μέσα. Διαχωρισμοί
με μεμβράνες. Καθαρότητα προϊόντος και απόδοση. Προσρόφηση: υλικά και διεργασίες
προσρόφησης. Προσροφητικές συσκευές σταθεροποιημένης κλίνης. Ισορροπία και ισόθερμες
προσρόφησης. Απόσταξη. Ιονανταλλαγή. Χρωματογραφία. Εναλλάκτες θερμότητας.
Σχεδιασμός συσκευών ανταλλαγής θερμότητας. Χημική κινητική. Εξισώσεις και ισοζύγια μάζας
και ενέργειας για ιδανικούς αντιδραστήρες. Κατάλυση. Στερεοί καταλύτες. Διεργασίες
μεταφοράς σε ετερογενείς αντιδράσεις. Σχεδιασμός ετερογενών καταλυτικών αντιδραστήρων.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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

Χρήση διαφανειών Powerpoint. Η επικοινωνία με τους
φοιτητές γίνεται ηλεκτρονικά.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης που
εστιάζουν στην εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης σε μικρότερες
ομάδες φοιτητών
Μικρές ατομικές εργασίες
εξάσκησης
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
26

13
78
156

Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ολοκληρωμένη ανάπτυξη θέματος
- Επίλυση προβλημάτων
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
Γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι) σε ενδιάμεσα διαστήματα
(30%) κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές
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Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Σαββάκης, Κ., Ε., Χημική Τεχνολογία, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Τεχνολογία,
Εκδόσεις Ζήτη, 2002.
 Γιαννακουδάκης, Δ., Μάτης, Κ.Α., Φυσικές διεργασίες στη Χημική Τεχνολογία,
Εκδόσεις Ζήτη, 1987.
 Γεντεκάκης, Ι. Β., Φυσικές διεργασίες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Οικολογία
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

6

Οικολογία

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις & Ασκήσεις Πράξης)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5
5

6
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί να :
1. κατανοήσει τις βασικές έννοιες και διεργασίες της επιστήμης της Οικολογίας
2. αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις της δομής και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων
3. εφαρμόζει της αρχές της οικολογίας στην ανάλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και
στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων
4. εκτιμά την αξία και το ρόλο της βιοποικιλότητας, καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στα φυσικά οικοσυστήματα και το περιβάλλον
5. ενδυναμώσει την ικανότητα του στη σύνθεση επιμέρους πληροφοριών σε ένα συνεκτικό
σύνολο.
Δεξιότητες
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:
1. καταγράφει και αναλύει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους από ανθρωπογενείς
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2.
3.
4.
5.
6.

δραστηριότητες σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
αλληλεπιδρά με άλλους σε περιβαλλοντικά προβλήματα διεπιστημονικής φύσης
αξιολογεί μέτρα προστασίας οικοσυστημάτων
συμμετέχει στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών
υποστηρίζει φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
σχεδιάζει και αναπτύσσει σενάρια αντιμετώπισης περιβαλλοντικής υποβάθμισης

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

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 Αυτόνομη Εργασία
 Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οικοσυστήματα. Περιβαλλοντική Πολυπλοκότητα. Διαταραχή και Ποικιλότητα. Δομή Τροφικού
Δικτύου και Ποικιλότητα Ειδών. Πρωτογενής Παραγωγή και Ροή Ενέργειας. Παραγωγικότητα.
Οικολογική διαδοχή. Ανακύκλωση Θρεπτικών
Περιβαλλοντικοί παράγοντες : Φως Θερμοκρασία, Νερό, Άνεμος, ¨Έδαφος. Οικολογία
πληθυσμών. Εξέλιξη. Βιοποικιλότητα. Ο οικολογικός παράγοντας Άνθρωπος
Ασκήσεις Πράξης
Φωτοσύνθεση, Αναπνοή, Διαπνοή
Εθνικοί Δρυμοί / Βοτανικοί Κήποι / Εθνικά Πάρκα
Βιότοπος - Μικροβιότοπος
Προστατευόμενα/απειλούμενα είδη
Δασικά οικοσυστήματα
Παράκτια οικοσυστήματα
Θαλάσσια οικοσυστήματα
Αποτύπωση οικολογικής επιβάρυνσης σε οικοσυστήματα
Περιβαλλοντική νομοθεσία προστασίας οικοτόπων
Μελέτες οικολογικών επιπτώσεων
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Οι διαλέξεις του μαθήματος πραγματοποιούνται σε
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. αίθουσα διδασκαλίας, ενώ οι ασκήσεις πράξης (εφόσον
απαιτείται) στο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών
& Εδαφικών Πόρων

152

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.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης
Αυτοτελής μελέτη
θεωρίας

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

39
26
78

Εκπόνηση και
16
παρουσίαση μελέτης
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
(project),
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
Εκπαιδευτικές
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
επισκέψεις
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
Σύνολο Μαθήματος
ECTS
(25-30 ώρες φόρτου
159
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει
ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία ΙΙ. Εκπόνηση μελέτης (project) με παρουσίαση και
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
προφορική εξέταση, (40%)
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ασκήσεις Πράξης
Εκπόνηση εφαρμοσμένης μελέτης με παρουσίαση και
προφορική εξέταση.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. EmberlinJC. 2006. Εισαγωγή στην Οικολογία. Εκδόσεις Τυπωθήτω (Μεταφρ.: Μελιάδου A.).
2. MollesMC. 2009. Οικολογία (Μετάφραση: Θ. Γεωργιάδη). Εκδόσεις Μεταίχμιο
3. Λυκάκης Σ. 1996. Οικολογία. Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Φυσικές Καταστροφές & Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

6

Φυσικές Καταστροφές & Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5
5

6
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική) και με δυνατότητα εργασίας

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις απαραίτητες και εξειδικευμένες γνώσεις για
την κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη μελέτη και διαχείριση των φυσικών
καταστροφών και των περιβαλλοντικών κινδύνων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα είδη και τις κλίμακες εμφάνισης
των φυσικών καταστροφών, τη μελέτη και διαχείρισή τους και τη σχέση τους με τις
τεχνολογικές καταστροφές, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και το ανθρωπογενές
περιβάλλον. Πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα στις τεχνικές μελέτης και διαχείρισης
φυσικών καταστροφών και των περιβαλλοντικών κινδύνων προσφέρουν στους φοιτητές την
δυνατότητα προσέγγισης των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών
κινδύνων ποσοτικά και ποιοτικά ..
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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
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Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών











ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στις Φυσικές Καταστροφές. Το πρόβλημα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από τις φυσικές καταστροφέςσε εθνικό, περιφερειακό
και παγκόσμιο επίπεδο. Είδη φυσικών καταστροφών.
Τεχνολογικές καταστροφές. Βασικοί όροι και αρχές (κίνδυνος, καταστροφές, τρωτότητα,
επικινδυνότητα, πρόληψη, ετοιμότητα, έκτακτη ανάγκη, αποκατάσταση κλπ).Ζώνες κατανομής
καταστροφών. Κλίμακες φαινομένων. Καταστροφές και περιβάλλον.
Χρήσεις γης και καταστροφές. Μικροζωνοποίηση. Επιπέδα διαχείρισης καταστροφών
(προκαταστροφικό στάδιο, συγκαταστροφικό στάδιο, μετακαταστροφικό στάδιο).Δράσεις,
επεμβάσεις και ενέργειες για κάθε σχέδιο μίας καταστροφής. Εθνικό και διεθνές πλαίσιο
διαχείρισης. Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών και των ΜΚΟ στη διαχείριση των καταστροφών.
Καταστάσεις αβεβαιότητας σε προβλήματα μηχανικού. Στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής.
Επικινδυνότητα και ανθρώπινη υγεία (γεωλογικές, γεωχημικές, υδρολογικές, τοξικολογικές και
επιδημιολογικές μελέτες και σχετικές αβεβαιότητες). Εκτίμηση παραμέτρων επικινδυνότητας σε
πρακτικές εφαρμογές. Συσχέτιση επικινδυνότητας και κόστους/οφέλους. Δέντρα λήψης
αποφάσεων. Κατασκευή συνάρτησης ωφελιμότητας. Κατανομές. Ανάλυση μοντέλου Bernoulli
και διωνυμική κατανομή. Προβλήματα με κατανομή Poisson. Εισαγωγή στη στατιστική Bayesian
theory.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας.
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

Η χρήση τεχνολογιών Π και Ε γίνεται α) για την
παρουσίαση των διαλέξεων β) για την αναζήτηση
βιβλιογραφίας από τους φοιτητές και για το e-class γ) για
την επικοινωνία με τους φοιτητές, δ) με την χρήση
λογισμικού για την επεξεργασία και ερμηνεία
σεισμολογικών δεδομένων
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Ασκήσεις
Μελέτη & Ανάλυση

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

39
26
56
155

(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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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.

βιβλιογραφίας
Συγγραφή εργασίας
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

35
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Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%), που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Επίλυση Προβλημάτων, (10%) κατά την διάρκεια των
παραδόσεων
ΙΙΙ. Γραπτή ομαδική εργασία (20%)
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές, Ε. Λέκκας
http://www.elekkas.gr/images/stories/pdfdocs/books/tk.pdf
Βασικές Αρχές και Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση Φυσικών
Καταστροφών και Τεχνολογικών Κινδύνων, Ε. Λέκκας
http://www.elekkas.gr/images/stories/pdfdocs/books/Epixeirisiakos_Sxediasmos.pdf
Science and Policy of Natural Hazards, Prof. Kerry Emanuel, Prof. Stephane Rondenay, Jane
Connor. MIT Course Number 12.103
http://ocw.mit.edu/courses/earth-atmospheric-and-planetary-sciences/12-103-science-andpolicy-of-natural-hazards-spring-2010/
Disasters and Ecosystems: Resilience in a Changing Climate. United Nations Environment
Programme (UNEP), Global Universities Partnership on Environment for Sustainability, and
Cologne University of Applied Sciences , Germany,
Introduction to Statistical Decision Theory. Pratt, John W., Howard Raiffa, and Robert Schlaifer.
MIT Press, 1995
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υδρογεωλογία
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΣΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

7

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Θεωρία
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Σύνολο
Υποχρεωτικό
Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2
5

5
1
6

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
http://soupios.chania.teicrete.gr/hydrogeology.htm

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές το βασικό υπόβαθρο Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας που είναι
απαραίτητο για την επιτυχή παρακολούθηση σειράς μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. Περιγράφονται οι βασικές έννοιες της
υδρογεωλογίας και του υδρολογικού κύκλου (βροχόπτωση, κατείσδυση, απορροή, εξατμισιοδιαπνοή,
περατότητα, πορώδες, κ.α.) έννοιες που σχετίζονται με το υδρολογικό ισοζύγιο, την ανάπτυξη και τη
δυναμικότητα των υπόγειων υδροφόρων και τις ροές. Το μάθημα αυτό (θεωρία και εργαστήριο), σε
συνδυασμό με τα μαθήματα «Διαχείρισης Υδατικών Πόρων» και τη «Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών
Πόρων» αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των μαθημάτων, «Γεωλογίας» και
«Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής» και άλλων γεωπεριβαλλοντικών μαθημάτων. Το εργαστηριακό μέρος του
μαθήματος παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εργαστηριακών δεξιοτήτων και απόκτησης γνώσης,
απαραίτητα για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων που αναφέρονται παραπάνω, αλλά και
στην επαγγελματική ενασχόληση σε πολλούς τομείς σχετικούς με το πτυχίο του Τμήματος.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει γνώση των σημαντικότερων αρχών της Γενικής Υδρογεωλογίας οι οποίες αποτελούν υπόβαθρο
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για την ενασχόληση με ζητήματα περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
 Αναλύει και υπολογίζει δεδομένα εργαστηριακών μετρήσεων και συγγράφει εργαστηριακές
αναφορές.
 Αξιολογεί αποτελέσματα εργαστηριακών ασκήσεων με ανάλογους υπολογισμούς και συγκρίνει
αυτά με τιμές που ορίζει η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία αλλά και νομοθεσία για περιπτώσεις
ρύπανσης υπεδάφους και υδροφόρου.
 Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις και εργαστηριακές
δεξιότητες στην μέτρηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων.
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

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με παράλληλη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών.
Αυτόνομη εργασία και Ομαδική εργασία (ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης)
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων (στη περίπτωση φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών)
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (κατασκευή των έργων με τη μικρότερη περιβαλλοτνική
επιβάρυνση)
Σύνταξη τεχνικών μελετών σε θέματα συναφή με την γεωλογία και υδρογεωλογία
Κατανόηση την εφαρμογής της υδρογεωλογίας στα τεχνικά έργα
Λήψη αποφάσεων για τη βέλτιστη εκτέλεση ενός τεχνικού έργου

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας














Περιεχόμενο της Υδρογεωλογίας, Σημασία της Υδρογεωλογίας στον άνθρωπο, Μέθοδοι της
Υδρογεωλογίας, κ.α.
Επιφανειακή Υδρολογία (κύκλος νερού, υδρολογικό ισοζύγιο).
Κατακρημνίσματα (ορισμός, βασικά φαινόμενα, μέτρησης κατακρημνισμάτων, ισουετείς, κ.α.)
Κατείσδυση (ορισμός, βασικά φαινόμενα, εμπλουτισμός, παράγοντες που ρυθμίζουν την
κατείσδυση, μέτρηση, κ.α.)
Επιφανειακή απορροή (ορισμός, βασικά φαινόμενα, παράγοντες που ρυθμίζουν την απορροή,
μέτρηση, σχέση στάθμης-παροχής, υπολογισμός ολικής απορροής, κ.α.).
Εξατμισιδιαπνοή (ορισμός, βασικά φαινόμενα, παράγοντες που ρυθμίζουν την εξατμισιοδιαπνοή,
μέτρηση-υπολογισμός, εμπειρικοί τύποι, κ.α.).
Ελλειμμα απορροής, ολική απορροή.
Αποθήκευση και κατανομή του υπόγειου νερού (κατηγορίες πετρωμάτων, παράγοντες που
ρυθμίζουν το πορώδες, μέτρηση ολικού πορώδους, ενεργό πορώδες),
Κατακόρυφη και Οριζόντια κατανομή υπόγειου νερού - ζώνες υγρασίας.
Υδροφόροι ορίζοντες (είδη υδροφόρων στρωμάτων, ανάπτυξη υδροφόρων στρωμάτων,
τροφοδοσία υδροφόρων στρωμάτων, συντελεστής εναποθήκευσης).
Καρστικά υδροφόρα συστήματα.
Ροές υπόγειου νερού.
Νομος Darcy, Bernoulli, Περατότητα.

158

Περίγραμμα Εργαστηρίου















ΑΣΚΗΣΗ 1 – Υπολογισμός του Μέσου Ετήσιου Όγκου Κατακρημνισμάτων.
ΑΣΚΗΣΗ 2 – Υπολογισμός του Ολικού Συντελεστή Κατείσδυσης.
ΑΣΚΗΣΗ 3 – Υπολογισμός του Όγκου της Ολικής Ετήσιας Απορροής.
ΑΣΚΗΣΗ 4 – Υπολογισμός της Μέγιστης Πλημμυρικής Παροχής.
ΑΣΚΗΣΗ 5 – Υπολογισμός της Εξατμισιδιαπνοής.
ΑΣΚΗΣΗ 6 – Υπολογισμός Υδρολογικού Κύκλου & Υδατικού Ισοζυγίου.
ΑΣΚΗΣΗ 7 – Υπολογισμός Πορώδους και Περατότητας.
ΑΣΚΗΣΗ 8 – Υπολογισμός Συντελεστή Περατότητας & Παροχής Υδροφόρου.
ΑΣΚΗΣΗ 9 – Υπολογισμός Παροχής με Ροή Παράλληλη και Κάθετη στη Στρώση.
ΑΣΚΗΣΗ 10 - Υπολογισμός Υδραυλικών Χαρακτηριστικών–Ακτίνα Επίδρασης.
ΑΣΚΗΣΗ 11 - Υπολογισμός Υδραυλικών Χαρακτηριστικών και Μέγιστης Παροχής.
ΑΣΚΗΣΗ 12 - Υπολογισμός Υδραυλικών Χαρακτηριστικών με τη Μέθοδο Theis.
ΑΣΚΗΣΗ 13 - Υπολογισμός Υδραυλικών Χαρακτηριστικών με τη Πρώτη Μέθοδο Jacob.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται σε αίθουσα
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών στη Διδασκαλία (θεωρητικού και
εργαστηριακού μέρους)
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
προσωπικής ιστοσελίδας του διδάσκοντα
Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού επεξεργασίας
των γεωπεριβαλλοντικών δεδομένων
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Εργαστηριακές ασκήσεις
που εστιάζουν στην
εφαρμογή μεθοδολογιών
και ανάλυση μελετών
περίπτωσης σε ομάδες
φοιτητών
Αυτοτελής Μελέτη
θεωρίας
Εβδομαδιαίες ατομικές
αναφορές αξιολόγησης
εργαστηριακών ασκήσεων
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

26

78
13
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Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
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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.

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστήριο Μαθήματος
Α) Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (10%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ
 Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Α (Γ. Σούλιος - Univ. Studio Press)
 Υδρολογία (Χρ. Τσόγκας - Εκδ. ΙΩΝ)
 Groundwater in Geologic Processes (S.E. Ingebritsen and W.E. Sanford - Cambridge Univ.
Press)
 A Manual of Field Hydrogeology (L.L. Sanders - Prentice Hall Inc.)
 Τεχνική υδρογεωλογία - Υπόγεια Νερά (Κ. Βουδούρης, εκδόσεις Τζιόλα 2013)
 Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειου νερού (Κ. Βουδούρης, εκδόσεις Τζιόλα , 2015)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 Εργαστηριακές σημειώσεις του μαθήματος Γενικής Υδρογεωλογίας (Π. Σουπιός)
 ΥδροΓεωπληροφορική – Μοντελοποίηση, Πληροφοριακά συστήματα και Διαχείριση
Υδάτινων Πόρων (Μαρής, Παπαρρίζος και Καρατζιός, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Αποκατάσταση Υδατικών και Εδαφικών Πόρων
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΕΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΜΑΘΗΜΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

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

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό,
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5
5

6
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (Mε εργασία)

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τους σημαντικότερους
παράγοντες που πρέπει να εκτιμηθούν για την ποιότητα των οικοσυστημάτων. Θα μάθουν τις
κυριότερες τεχνικές που γίνονται επί τόπου ή εκτός τόπου και θα μπορούν να αποφασίζουν
ποιες από αυτές πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να γίνει η αποκατάσταση των ρυπασμένων
οικοσυστημάτων.
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
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αλληλεπιδράσεις νερού-αέρα-εδάφους. Ιζήματα. Βασικές έννοιες για τους ρυπαντές.
Σημειακές και μη σημειακές πηγές ρύπανσης. Τρόποι διείσδυσης των ρυπαντών στα
οικοσυστήματα. Στρατηγικές λήψης αποφάσεων για τον τρόπο εξυγίανσης (αποκατάστασης).
Επί τόπου τεχνικές αποκατάστασης ρυπασμένων υδάτων και εδαφών. Εκτός τόπου τεχνικές
αποκατάστασης ρυπασμένων υδάτων και εδαφών. Τεχνικές αποκατάστασης ρυπασμένων
θαλάσσιων περιοχών.
Οι ασκήσεις πράξης που θα πραγματοποιηθούν θα περιλαμβάνουν:
 Πλύση εδάφους
 Θερμική επεξεργασία εδάφους
 Προχωρημένη οξείδωση με υπερθειΐκά ιόντα
 Προχωρημένη οξείδωση με υπερμαγγανικό κάλιο
 Προχωρημένη φωτοοξείδωση με ΤiΟ2
 Προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα
 Βιοαντιδραστήρες
 Εκχύλιση εδάφους με διαλύτη διχλωρομεθάνιο
 Εκχύλιση εδάφους με διαλύτη ακετονιτρίλιο
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
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.

Παρουσιάσεις διαφανειών Power point
Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται ηλεκτρονικά.

Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Άσκηση πράξης
Μελέτη και ανάλυση
βιβλίων και άρθρων
Aυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
26
15
78
158

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
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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

Γραπτές εξετάσεις (60%), παρουσιάσεις εργασιών (20%)
και επί μέρους πρόοδοι (20%). Οι πρόοδοι θα γίνονται
κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Ρήγας, Φ., Εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών, ΕΜΠ, Αθήνα, 2008.
 Γιδαράκος, Ε., Αιβαλιώτη, Μ., Τεχνολογίες Αποκατάστασης Εδαφών και Υπόγειων
Υδάτων από επικίνδυνους ρύπους, Εκδόσεις Ζυγός, Αθήνα, 2005.
 Restoration of Aquatic Ecosystems: Science, Technology and Public Policy, Commission
on Geosciences, Environment and Resources, National Research Council, 1992.
 Sediments
Contamination
and
Sustainable
Remediation
Author(s): Catherine N. Mulligan, Masaharu Fukue and Yoshio Sato, ΙWΑ-CRC Press,
2010.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Περιβαλλοντικές Μελέτες και Συστήματα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΜΑΘΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
ΩΡΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης)
5
6
Σύνολο
5
6
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑΙ (στην Αγγλική) , Με εργασία
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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 Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στα υπάρχοντα συστήματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και συγκεκριμένα στα EMAS και ISO 14001. Οι σπουδαστές/στριες θα μάθουν τη
μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
καθώς και τα διάφορα στάδια που απαιτούνται γι αυτό με έμφαση στους οργανισμούς
παραγωγής ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων. Παράλληλα θα μάθουν τη μεθοδολογία
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εκπόνησης μίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα διάφορα στάδια της με αναφορά
σε δραστηριότητες του πρωτογενή , δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/στριες θα είναι σε θέση :
1. Να έχουν κατανοήσει καλά τη μεθοδολογία υλοποίησης ενός συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης σε ένα οργανισμό.
2.
Να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα πλαίσια μιάς ομάδας στην υλοποίηση ενός
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ένα οργανισμό.
3.
Να έχουν κατανοήσει τα υπάρχοντα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS και
ISO 14001 και τις μεταξύ τους διαφορές.
4.
Να έχουν κατανοήσει καλά τη μεθοδολογία εκπόνησης μίας μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και να είναι σε θέση να εκπονήσουν σαν μέλη μιας ομάδας μία ΜΠΕ.
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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στο περιβάλλον
•
Αυτόνομη Εργασία
•
Ομαδική Εργασία
•
Προκαταρκτικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του περιλαμβάνει όσον αφορά τη θεωρία και τις ασκήσεις πράξης τα εξής θέματα
 Εισαγωγή στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 Μεθοδολογία σχεδιασμού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 Τα στάδια στο σχεδιασμό ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ EMASκαι ISO 14001
 Σχεδιασμός ενός ΣΠΔ για μία μονάδα παραγωγής ενέργειας
 Σχεδιασμός ενός ΣΠΔ για μία μονάδα διαχείρισης αποβλήτων.
 Εισαγωγή στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 Μεθοδολογία εκπόνησης μιάς μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 Τα στάδια εκπόνησης μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 Παραδείγματα εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Η χρήση τεχνολογιών Π και Ε γίνεται κυρίως για την
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ επικοινωνία με τους σπουδαστές/στριες.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία,
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση,
στην Επικοινωνία με τους
φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Περιγράφονται
αναλυτικά
ο
Εξαμήνου
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις
39
Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Ασκήσεις Πράξης
26
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση
Αυτοτελής μελέτη
78
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση θεωρίας
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Επίλυση προβλημάτων
13
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική
Σύνολο Μαθήματος
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
(25-30 )ώρες φόρτου
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Εργαστήριο,
Διαδραστική εργασίας ανά πιστωτική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές
μονάδα)
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
ώστε ο συνολικός φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί στα standards του
ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που μπορεί να
Περιγραφή
της
διαδικασίας περιλαμβάνει:
αξιολόγησης
Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων και
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή ΙΙ. Ενδιάμεση γραπτή εξέταση προόδου (20%)
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Δυνατότητα προφορικής εξέτασης φοιτητών με
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται
προσδιορισμένα

ρητά
κριτήρια
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αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Χρ. Κίτσος , Διαχείριση και στατιστικός έλεγχος ποιότητας , Εκδόσεις νέων τεχνολογιών ,
Αθήνα 2003.
2. Γ.Βουρδουμπάς , Σημειώσεις του μαθήματος.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιομάζας
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7o

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

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

5
5

6
6

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα είδη βιομάζας (φυτικής αλλά και ζωικής
προέλευσης) που μπορούν να αξιοποιηθούν με στόχο τη μείωση της ποσότητα των αποβλήτων που
καταλήγουν σε ΧΥΤΑ αλλά κυρίως την παραγωγή υλικών/ουσιών πρόσθετης αξίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα πρέπει να:
 Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών βιομάζας και τις δυνατότητες για
αξιοποίηση αυτών
 Γνωρίζει τα είδη βιομάζας τα οποία παράγονται στην Ελλάδα σε αξιοποιήσιμες ποσότητες
 Γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τις τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης
 Γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τις τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας με σκοπό την
παραγωγή υλικών πρόσθετης αξίας
 Γνωρίζει τη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της κυκλικής
οικονομίας
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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
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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

•
•
•
•

•

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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Λήψη αποφάσεων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Διεργασίες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας
Είδη βιομάζας που μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά – κριτήρια επιλογής και μέθοδοι καλλιέργειας
Προεπεξεργασία βιομάζας (ξήρανση –τεμαχισμός –συμπίεση)
Καύση – Βελτιστοποίηση διεργασίας για την παραγωγή ενέργειας σε συνδυασμό με την προστασία του
περιβάλλοντος και τα όρια της νομοθεσίας – Τεχνικά/οικονομικά στοιχεία για την εγκατάσταση
και λειτουργία
Αεριοποίηση – Βελτιστοποίηση διεργασίας για την παραγωγή ενέργειας σε συνδυασμό με την
προστασία του περιβάλλοντος και τα όρια της νομοθεσίας - Τεχνικά/οικονομικά στοιχεία για την
εγκατάσταση και λειτουργία
Πυρόλυση – Βελτιστοποίηση διεργασίας για την παραγωγή ενέργειας σε συνδυασμό με την προστασία
του περιβάλλοντος και τα όρια της νομοθεσίας - Τεχνικά/οικονομικά στοιχεία για την
εγκατάσταση και λειτουργία
Συνολικά: Σύγκριση τεχνολογιών – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Μονάδες μικτής καύσης βιομάζας και συμβατικών καυσίμων – Παραδείγματα
Νομοθετικό Πλαίσιο
2. Διεργασίες παραγωγής υλικών πρόσθετης αξίας από βιομάζα
Κομποστοποίηση – Βελτιστοποίηση διεργασίας για την παραγωγή κόμποστ ανταγωνιστικού με
αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς
Χημική επεξεργασία για την ανάκτηση χρήσιμων και εμπορεύσιμων ουσιών (π.χ. πολυφαινόλες) από
βιομάζα – Απαιτήσεις της αγοράς
Θερμική επεξεργασία για την παραγωγή βιο-εξανθρακώματος και ενεργού άνθρακα – Ανταγωνισμός με
την παραγωγή βιοαερίου/δυνατότητες συν-παραγωγής. Εφαρμογές ενεργού άνθρακα και βιοεξανθρακώματος

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

•
•

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
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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.

Εξαμήνου
39
26

Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης που
εστιάζουν στην
εφαρμογή μεθοδολογιών
και ανάλυση μελετών
περίπτωσης σε
μικρότερες ομάδες
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
φοιτητών
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
Μελέτη & Ανάλυση
13
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
βιβλιογραφίας
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
Αυτοτελής Μελέτη
78
ECTS
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
156
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, - Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία - Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
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.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιομάζα: Βιοενέργεια και Περιβάλλον, Βάμβουκα Δ., Εκδόσεις Τζιόλα, 2008
Advances in Biorefineries: Biomass and Waste Supply Chain Exploitation (Woodhead Publishing Series in
Energy) - Keith W. Waldron, 2014
Integrated Biorefineries: Design, Analysis, and Optimization, Paul R. Stuart, Mahmoud M. El-Halwagi
(eds), Green Chemistry and Chemical Engineering Series, 2012, CRC Press
Biorefineries - industrial processes and products: status quo and future directions, Birgit Kamm, Patrick
R. Gruber, Michael Kamm, Wiley-VCH, 2006

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Waste Management (ELSEVIER)
Environmental Science and Technology (ACS)
Science of the Total Environment (ELSEVIER)
Journal of Environmental Management (ELSEVIER)
Bioresource Technology (ELSEVIER)
Chemosphere (ELSEVIER)

170

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων ΑΠΕ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

7

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων ΑΠΕ

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2
5

5
1
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω στη Προσομοίωση
& Μοντελοποίηση , έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέρθει στις σύγχρονες απαιτήσεις
σχεδιασμού και προγραμματισμού εργασιών σε Ενεργειακά & Περιβαλλοντολογικά
Συστήματα.
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
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•
•
•
•
•
•

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Προσομοίωση Συστημάτων ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, ηλιακά συστήματα
ζεστού νερού και υβριδικά συστήματα (διάφοροι συνδυασμοί ΑΠΕ & λοιπών μορφών
ενέργειας, π.χ. κυψέλες υδρογόνου) με ασκήσεις προσομοίωσης της απόδοσης μέσω
ειδικών λογισμικών και με στοιχεία από βάση μετεωρολογικών δεδομένων για την
ηλιακή, ακτινοβολία, θερμοκρασία, υγρασία, βροχοπτώσεις, ημέρες βροχοπτώσεων,
ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, διάρκεια ηλιοφάνειας σε ημερήσια & μηνιαία βάση.
μελέτη - σχεδίαση - εκτέλεση διαφόρων σεναρίων λειτουργίας
• Εξομοίωση – Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος. Προσομοίωση μικτού Φ/Β
συστήματος, (δηλαδή διασυνδεδεμένο & αυτόνομο) με Φ/Β πλαίσια τοποθετημένα σε
ενεργό (ψηφιακά ελεγχόμενο & καθοδηγούμενο) ιχνηλάτη (tracker) καμπυλών I-U που θα
συνοδεύεται από ψηφιακό μετεωρολογικό σταθμό, τους απαραίτητους αισθητήρες –
μετρητικές διατάξεις κάρτες συλλογής δεδομένων, λοιπά ηλεκτρονικά εξαρτήματα
(controllers-inverters-batteries)
• Προσομοίωση Ανεμογεννήτριας. ανάπτυξη αναλυτικών object-oriented μοντέλων των 3Δ
αεροδυναμικών
χαρακτηριστικών
μιας
ανεμογεννήτριας
(Α/Γ),
ανάπτυξη
ηλεκτρομηχανολογικού μοντέλου Α/Γ και σύνδεση των δύο μοντέλων μεταξύ τους και
σειρά ασκήσεων προσομοίωσης. Μελέτη πλήρους συστήματος προσομοίωσης της
ανεμογεννήτριας, με έμφαση στην αεροδυναμική της απόδοση και συμπεριφορά
• Εικονική Αεροσήραγγα Ανάπτυξη μιας εικονικής αεροσήραγγας για προσομοίωση ροών 2Δ
χαμηλής ταχύτητας, κυρίως γύρω από πτερύγια, για εκπαιδευτική παρουσίαση θεμάτων
υπολογιστικής ρευστομηχανικής (Computational Fluid Dynamics – CFD) και οπτικοποίησης
ροής (Flow Visualization)
• Προσομοίωση Συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης – Αερισμού. Μελέτη Πειραματική
μονάδα εξαερισμού για την μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την ροή του αέρα σε
αγωγούς. Αντλία θερμότητας αέρα-νερού, Πειραματική διάταξη πύργου ψύξης. Οικιακός
Ηλιακός Θερμοσίφωνας, Θέρμανση με Ηλιακή Ενέργεια.
Περίγραμμα Εργαστηρίου
• Προσομοίωση εγκατάστασης εργαστηριακής συσκευής (Φ/Β πλαίσια, ιχνηλάτης,
ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρες, μετρητικές διατάξεις, σύστημα συλλογής δεδομένων)
• Σχεδιασμός εφαρμογών (απομακρυσμένου ελέγχου & προσομοίωσης), ανάπτυξη σεναρίων
λειτουργίας και σειράς προκαθορισμένων πειραμάτων (παραμετροποίηση συστήματος),
• Στατιστική ανάλυση & απεικόνιση δεδομένων ενεργειακών συστημάτων

• Ανάπτυξη web-based εφαρμογής για τον απομακρυσμένο έλεγχο συστήματος ΑΠΕ
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• Σχεδίαση γεωμετρίας πτερυγίων και ανάπτυξη αεροδυναμικού μοντέλου για διάφορα είδη
Α/Γ.
• Ανάπτυξη του Η/Μ μοντέλου της Α/Γ που θα περιλαμβάνει ένα τρισδιάστατο (3D CAD)
• Ανάπτυξη ρευστομηχανικού μοντέλου 2Δ ροής γύρω από πτερύγια & κυλίνδρους,
• Σχεδιασμός εφαρμογής προσομοίωσης, ανάπτυξη σεναρίων λειτουργίας και σειράς
προκαθορισμένων πειραμάτων (παραμετροποίηση συστήματος).
• Αναλυτική ανάπτυξη των μοντέλων ΘΨΑ, λεπτομερής σχεδιασμός των εφαρμογών
προσομοίωσης και της σειράς των προκαθορισμένων πειραμάτων.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Συγγραφή εργασίας
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
26
35
56
156

Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (70%)
Εργασία - Δημόσια Παρουσίαση (30%)
Εργαστήριο Μαθήματος
Γραπτή εξέταση

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Djamila Rekioua, Wind Power Electric Systems: Modeling, Simulation and Control (Green Energy
and Technology), Springer; 2014



F. Carl Knopf, Modeling, Analysis and Optimization of Process and Energy Systems, Wiley, 2011



Environmental Modelling & Software Journal, Elsevier
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων στις Γεωεπιστήμες
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

7

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

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

5
5

6
6

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Kύριος στόχος του μαθήματος "Εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων στις Γεωεπιστήμες" είναι η
απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με την εφαρμογή των Η/Υ σε θέματα επεξεργασίας και
απεικόνισης δεδομένων από τον χώρο των γεωεπιστημών, σε δύο και τρεις διαστάσεις και η
πρακτική εφαρμογή λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τα
γεωσήματα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Ταξινομεί και αξιολογεί γεω-δεδομένα
 Επεξεργάζεται και απεικονίζει γεω-δεδομένα
 Αναπτύσει αλγόριθμους
 Προσομοιώνει περιπτώσεις διάδοσης ρύπανσης.
 Αξιολογεί και προτείνει μεθοδολογίες βελτίωσης δεδομένων
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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
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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

•

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

•
•

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

•

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
Εισαγωγή – ψηφιακή επεξεργασία σήματος, Περιγραφή βασικών λειτουργιών, Υπολογισμοί και
γραφικά, Πίνακες και πράξεις πινάκων, Εξισώσεις, Πολυώνυμα, Η έννοια του αλγόριθμου, Απόδοση,
Δομημένος προγραμματισμός και διαχείριση αρχείων, Παρεμβολή (πολυωνυμική, εκθετική, κατά
spline, κ.λ.π) και βέλτιστη επιλογή της ανάλογα με τη κατανομή των πρωτογενών δεδομένων, Βασική
διασύνδεση προσαρμογής (fitting), Φίλτρα αποκοπής συχνοτήτων, Προχωρημένα γραφήματα,
Δισδιάστατη ανάλυση, Μοντελοποίηση & προσομοίωση γεωλογικών συστημάτων, Επεξεργασία
γεωσήματος, Συνθετικά δεδομένα, Αυτόματος εντοπισμός γεωμορφολογικών στοιχείων και ερμηνεία,
Χωρικές αναλύσεις, Διαχείριση Πληροφορίας Τρίτης Διάστασης, Τρισδιάστατες Απεικονίσεις,
Μοντελοποίηση διάδοσης ρύπανσης λόγω τεχνολογικών ατυχημάτων- ανάλυση περιπτώσεων.
Περίγραμμα Ασκήσεων Πράξης
Απεικόνιση, φόρτωση και αποθήκευση δεδομένων, Ιστογράμματα, Παρεμβολή - εφαρμογές, Ανάλυση
Fourier - εφαρμογές, Αυτόματη Ενίσχυση Πλάτους, Συνέλιξη και Αποσυνέλιξη - εφαρμογές, Φίλτρο F-K,
Μετασχηματισμός Hilbert, Χωροθέτηση, Γραφήματα, Επεξεργασία γεωσήματος, Δισδιάστατο σήμα
Προχωρημένες Εφαρμογές, Διαχείριση γεωλογικών χωρο-χρονικών δεδομένων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

1. Στην αίθουσα διδασκαλίας με καθ’ έδρας διδασκαλία και
2. Στις ασκήσεις πράξης με επεξεργασία δεδομένων
χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό.

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,

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη
Διδασκαλία
Εξειδικευμένες ασκήσεις με χρήση λογισμικού
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και μέσω της
πλατφόρμας e-class.

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης που
εστιάζουν στην
εφαρμογή
μεθοδολογιών και

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
26
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Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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

ανάλυση μελετών
περίπτωσης σε
μικρότερες ομάδες
φοιτητών
Αυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

91
156

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
- Ολοκληρωμένη ανάπτυξη θέματος
- Επίλυση προβλήματος
ΙΙ. Γραπτή εργασία, Έκθεση και παρουσίαση (30%)
Η αξιολόγηση γίνεται στα ελληνικά εκτός αν πρόκειται για
φοιτητές Erasmus οπότε η εξέταση γίνεται στην αγγλική με την
ίδια ακριβώς διαδικασία που αναφέρθηκε.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5.
1.
2.
3.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Matlab Quide, Second edition, SIAM
Ποσοτική χωρική ανάλυση, Φώτης Γεώργιος Ν., Γκοβόστης, 2009
Ειδικές εφαρμογές στο ArcGIS, Μηλιαρέσης Γιώργος Χ., ΙΩΝ, 2006
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

7

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5
5

6
6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP157/

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τις απαραίτητες γνώσεις
που αφορούν τόσο τις Τεχνικές και Τεχνολογίες Προσδιορισμού των Αερίων και Σωματιδιακών Ρύπων,
όσο και τις Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το μάθημα αυτό
σε συνδυασμό με το μάθημα «Ατμοσφαιρική Ρύπανση» του ΣΤ’ Εξαμήνου παρέχει ολοκληρωμένες
γνώσεις σχετιζόμενες με την Ατμοσφαιρική Ρύπανση, τις Τεχνολογίες αντιμετώπισης της και τον Έλεγχο
της Ποιότητας του Αέρα (ατμοσφαιρικού αέρα περιβάλλοντος, αέρα εσωτερικών χώρων και
εκπεμπόμενων καυσαερίων).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει γνώση των σημαντικότερων εφαρμοζόμενων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών αέριων και
σωματιδιακών ατμοσφαιρικών ρύπων, κινητών και στατικών πηγών εκπομπής.
 Έχει κατανόηση για τις βασικές αρχές και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα τόσο κατά τη συλλογή,
ανάλυση, προσδιορισμό ατμοσφαιρικών ρύπων, όσο και την αλληλεπίδραση της ρύπανσης της
ατμόσφαιρας στην υγεία και το περιβάλλον και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 Χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους μέτρησης αερίων και σωματιδιακών ρύπων, καθώς και
τεχνολογίες υψηλής ανάλυσης.
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 Αναλύει και υπολογίζει δεδομένα εργαστηριακών μετρήσεων και συγγράφει εργαστηριακές
αναφορές.
 Αξιολογεί αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων και συγκρίνει αυτά με νομοθετημένα ανώτατα
επιτρεπτά όρια, με νέες τεχνολογίες, με χρήση εναλλακτικών μορφών παραγωγής ενέργειας.
 Έχει την ικανότητα να αξιολογεί και να συσχετίζει εφαρμοζόμενες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες,
νομοθετικά μέτρα, χρήση νέων τεχνολογιών, εναλλακτικά καύσιμα, ποιότητα αέρα, φαινόμενα
ρύπανσης και επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
 Έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αποκτηθείσες θεωρητικές γνώσεις και εργαστηριακές
δεξιότητες στην μέτρηση και αξιολόγηση ατμοσφαιρικών ρύπων, στη μελέτη της χρήσης
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα.
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

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•
•
•
•
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Περίγραμμα Θεωρίας
Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Ελέγχου της Ποιότητας του Αέρα, Ορισμοί, Ανώτατα Επιτρεπτά
όρια, Δειγματοληψία Αερίων και Σωματιδιακών Ρύπων στην Ατμόσφαιρα, Παράμετροι
Προϋποθέσεις, Ισοκινητική Δειγματοληψία, Διατάξεις Δειγματοληψίας ανάλογα με την Πηγή
Εκπομπής, Συστήματα Δειγματοληψίας Αερίων (προσυγκέντρωση με απορρόφηση,
προσρόφηση, συμπύκνωση, αυτούσιο δείγμα), Συστήματα Δειγματοληψίας Σωματιδίων
(διάχυση, πρόσκρουση, διήθηση, φυγοκέντρηση), Τεχνολογίες Προσδιορισμού των Αερίων και
Σωματιδιακών Ρύπων (Αναλυτής NOx, Αναλυτής Ο3, NDIR, LIDAR), Ορυκτά καύσιμα και
Εκπεμπόμενοι ρύποι, Βιοκαύσιμα, Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες, Τεχνολογίες Καταστροφής
Αερίων Ρύπων σε Κινητές Πηγές Εκπομπής (καταλυτικός μετατροπέας, εναλλακτικές λύσεις
για κινητές πηγές ρύπανσης), Εναλλακτικές Μορφές Αυτοκίνησης (Υβριδικά, Ηλεκτροκίνητα,
Αυτοκίνητα με αέρια καύσιμα και βιοκαύσιμα), Έλεγχος Αερίων Ρύπων σε Στατικές Πηγές
Εκπομπής (συσκευές απορρόφησης, προσρόφησης, συμπυκνωτές, χημική μετατροπή ρύπων),
Τεχνολογίες Απομάκρυνσης Σωματιδιακών Ρύπων σε Στατικές Πηγές Εκπομπής (μηχανικοί
συλλέκτες, σακόφιλτρα, υγρά φίλτρα, ηλεκτροστατικά φίλτρα, κυκλώνες), Τεχνολογίες
Αντιμετώπισης της Αέριας Ρύπανσης από Βιομηχανικές Διεργασίες στην Ελλάδα.
Περίγραμμα Ασκήσεων Πράξης
Τεχνολογίες μέτρησης αερίων και σωματιδιακών ρύπων
 Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε αέρια δείγματα. Μέτρηση βιοαεροζόλ
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Μικροσκοπικός προσδιορισμός αιωρούμενων σωματιδίων και βιοαεροζόλ
Δειγματοληψία αιωρούμενων σωματιδίων και χώνευση φίλτρων με οξέα
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα των αιωρούμενων σωματιδίων με
φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης
Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων σε αέρια δείγματα με αέρια
χρωματογραφία
Προσδιορισμός του ολικού οργανικού και ανόργανου άνθρακα στο βρόχινο νερό

Τεχνολογίες καταστροφής αερίων ρύπων
 Απομάκρυνση του διοξειδίου του θείου από καυσαέρια
 Απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από καυσαέρια
Σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες
 Λειτουργία καταλυτικών μετατροπέων και προσδιορισμός της απόδοσης λειτουργίας τους
Έλεγχος Ποιότητας Αέρα
 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των Αερίων και του Καπνού σε καυσαέρια και
υπολογισμός της απόδοσης των καυστήρων
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η
θεωρία και οι ασκήσεις του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το
εκπαίδευση κ.λπ.
Εργαστήριο στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και
Βιοχημικών Διεργασιών
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης και Ακριβείας στο Εργαστήριο
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης
Εβδομαδιαίες ατομικές
αναφορές αξιολόγησης
ασκήσεων
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
26
13

78
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Ι. Θεωρία μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
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Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θεωρία
 Γεντεκάκης Ι.Β. (2010) Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, ISBN 978960-461-394-6 (Καλύπτει 60 % της διδακτέας ύλης), Εύδοξος 28017.
 Γεντεκάκης Ι.Β. (1999) Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN 9608050-01-4 (Καλύπτει 60 % της διδακτέας ύλης), Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή
Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.
 C. David Cooper, F. C. Alley (2004) Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης, Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN
960-418-039-8 (Καλύπτει 50 % της διδακτέας ύλης), Εύδοξος 9407.
 Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ.Φυτιάνος, Δ. Βουτσά (2004). Έλεγχος Ρύπανσης
Περιβάλλοντος. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-1350-3
(Καλύπτει 50 % της διδακτέας ύλης), Εύδοξος 17239.
 Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου (1994). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος.
Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-431-278-2 (Καλύπτει 50 % της διδακτέας ύλης),
Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων.
 Β. Γκέκας, Ν. Φραντζεσκάκη, Ε. Κατσίβελα (2002) Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τοξικών –
Επικίνδυνων Αποβλήτων Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-8050-69-3 (Καλύπτει 30 % της
διδακτέας ύλης), Εύδοξος 9417.
Εργαστήριο
 Ε. Κατσίβελα, Δ. Μαρουκλή και Α. Παντίδου (2015). Εργαστήριο Τεχνολογιών Ελέγχου
Ποιότητας Αέρα, Εργαστηριακές Σημειώσεις, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων (Καλύπτει
100% της διδακτέας ύλης).
 Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ.Φυτιάνος, Δ. Βουτσά (2004). Έλεγχος Ρύπανσης
Περιβάλλοντος. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-12-1350-3,
Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων (Καλύπτει 30 % της
διδακτέας ύλης).
 Θ. Κουϊμτζής, Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου (1994). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος.
Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, ISBN 960-431-278-2, Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή
Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων (Καλύπτει 30 % της διδακτέας ύλης).
 Α. Γ. Τριανταφύλλου (2004). Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα.
Εκδόσεις «ι+δ» Κοζάνη, ISBN 960-90103-1-8 (Καλύπτει 30% της διδακτέας ύλης).
 J. P. Lodge, Jr. (1989). Methods of Air Sampling and Analysis, Lewis Publishers Inc.,
Michigan, USA, Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Χανίων
(Καλύπτει 30% της διδακτέας ύλης).

180

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ενεργειακή Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

7

Ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας

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

5
5

6
6

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Επιλογής Υποχρεωτικό
Ειδικού Υποβάθρου

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική), με εργασία
-

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα έχει ως θέμα την ανάλυση των αρχών ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης
ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών
έξυπνης αποκεντρωμένης διαχείρισης. Μέρος του μαθήματος αφορά τα ενεργειακά συστήματα
του κτιριακού τομέα, με σκοπό την ανάλυση, σχεδιαμό και ανάπτυξη των αντίστοιχων
διατάξεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/στριες θα είναι σε θέση:
 Να κατανοούν τις τεχνολογιές ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας
τόσο μικρής όσο και μεγάλης κλίμακας.
 Να σχεδιάζουν σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης σύστημα ενεργειακής διαχείρισης.
 Να εκτιμήσουν τις οικονομοτεχνικές απαιτήσεις των εν λόγω έργων.


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

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
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τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•
•
•

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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

3.








ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στην ενεργειακή ανάλυση
Εφαρμογές ισοζυγίων ενέργειας και ισχύος
Εφαρμογές ενεργειακών συστημάτων μικρής κλίμακας
Εισαγωγή στα ενεργειακά συστήματα του κτιριακού τομέα
Εισαγωγή στις τεχνολογίες ενεργειακής διαχείρισης
Εισαγωγή στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας
Οικονομοτεχνική αξιολόγηση ενεργειακών έργων και παρεμβάσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αίθουσα & εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στη Διδασκαλία
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Λειτουργίας
Οργάνων Μέτρησης και Ακριβείας στο Εργαστήριο
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και με
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επίλυση
αποριών
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης
Παρακολούθηση ενός
σεμιναρίου
Συγγραφή εργασιών
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

39
26
8
13
70
156

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
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Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

- Επίλυση προβλημάτων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Σ.Περδίος, Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Α’ & Β’ Τόμος, 2010.
 Andreas Sumper, Angelo Baggini, «Electrical Energy Efficiency: Technologies and
Applications», WILEY, 2012
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία


ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προπτυχιακό
ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ο

7

Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία

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

Θεωρία μαθήματος (Διαλέξεις)
Εργαστήριο μαθήματος (Εργαστήριο)
Σύνολο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Ειδικού Υποβάθρου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3
2

5
1

5

6

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)



Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική) και με δυνατότητα εργασίας.

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 Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις απαραίτητες και εξειδικευμένες γνώσεις της
φυσικής του εσωτερικού της Γης, της δημιουργίας και διάδοσης σεισμικών κυμάτων και της
συμβολής της Σεισμολογίας στη Γεωπεριβαλλοντική έρευνα και στις επιπτώσεις του σεισμικού
κινδύνου στο περιβάλλον. Το μάθημα αποσκοπεί στην εμβάθυνση της γνώσης των φοιτητών
σχετικά με τις μεθοδολογίες και τεχνικές που αποτελούν τη βάση για την σύγχρονη
σεισμολογική έρευνα και την εφαρμογή της στους τομείς του αντισεισμικού σχεδιασμού και
της πρόληψης και της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο αστικό και δομημένο περιβάλλον
και σε κατασκευές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Με δεδομένη την υψηλή σεισμικότητα του ελληνικού χώρου αλλά και την επίδραση των
εξελίξεων της ψηφιακής τεχνολογίας στη σεισμολογική έρευνα το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο
οι φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης ερμηνείας
και αξιοποίησης ψηφιακών δεδομένων. Βασικές αρχές λειτουργίας σεισμολογικών οργάνων,
ανάλυση σεισμογραμμάτων, αναγνώριση σεισμικών κυμάτων και φάσεων, υπολογισμός
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εστιακών παραμέτρων. Τέλος, αποκτούν δεξιότητες στην χρήση λογισμικού για την
επεξεργασία και ερμηνεία σεισμολογικών δεδομένων.
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

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών









ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Περίγραμμα Θεωρίας
Α) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Σεισμολογίας και στις εφαρμογές της στη λύση συναφών
προβλημάτων, στοιχεία της θεωρίας ελαστικότητας, ελαστικά κύματα, εξίσωση κίνησης, είδη
και τρόποι διάδοσης σεισμικών κυμάτων,
Β) όργανα καταγραφής σεισμικής κίνησης, βασικές αρχές λειτουργίας σεισμομέτρου και
σεισμογράφου, Βασικές αρχές σχεδιασμού σεισμολογικών δικτύων και διατάξεων, Συλλογή και
αρχειοθέτηση ψηφιακών δεδομένων, προσδιορισμός χρόνου γένεσης σεισμού, υποκέντρου και
μεγέθους,
Γ) βασικές αρχές διάρρηξης πετρωμάτων, γεωμετρικές παράμετροι σεισμικού ρήματος,
μηχανισμός γένεσης, μέθοδοι καθορισμού μηχανισμού γένεσης, μακροσεισμικά αποτελέσματα
των σεισμών (ένταση, κλίμακες),
Δ) στοιχεία πρόγνωσης σεισμών, χωρική και χρονική κατανομή σεισμικής δραστηριότητας και
συσχέτιση με ενεργές ρηξιγενείς δομές.
Ε) Όργανα καταγραφής και χαρακτηριστικά ισχυρής εδαφικής κίνησης, Ανάλυση
επιταχυνσιογραφημάτων, Υπολογισμός μέγιστων και φασματικών εδαφικών παραμέτρων,
Στ) Σεισμική επικινδυνότητα, Τρωτότητα, Σεισμικός κίνδυνος, Μεθοδολογίες εκτίμησης
σεισμικής επικινδυνότητας, Εκτίμηση απόκρισης εδαφών στην ισχυρή σεισμική κίνηση,
Επίδραση τοπικών συνθηκών, Εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου μιας περιοχής με έμφαση στης
τοπικές εδαφικές συνθήκες
Ζ) Συνοδά φαινόμενα ισχυρών σεισμών, Αντισεισμικοί κανονισμοί, Μικροζωνικές μελέτες,
Βασικά στάδια σύνταξης μελετών.. Ανάλυση προβλημάτων γεωτεχνικής και
γεωπεριβαλλοντικής σεισμικής μηχανικής. Βασικές αρχές δυναμικής ανάλυσης κατασκευών.



Περίγραμμα Εργαστηρίου
Εισαγωγή στην συλλογή και επεξεργασία σεισμολογικών δεδομένων
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Όργανα Αναγραφής των Σεισμών
Σεισμικό Φάσμα
Σεισμομετρία
Μέγεθος Σεισμών
Προσδιορισμός Επικέντρου
Μακροσεισμικά Αποτελέσματα των Σεισμών-Ισόσειστες καμπύλες
Καθορισμός του Μηχανισμού Γένεσης σεισμού
Στερεογραφική απεικόνιση του επιπέδου του ρήγματος κα ιτων κινηματικών αξόνων
Καθορισμός του πεδίου των τάσεων
Προσδιορισμός των γεωτεχνικών παραμέτρων με τη βοήθεια σεισμικών παραμέτρων.
Ανάλυση επιταχυνσιογραμμάτων
Καταγραφή εδαφικού θορύβου- εδαφική ενίσχυση
Καταγραφή μικροδονήσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως πραγματοποιούνται σε αίθουσα διδασκαλίας και στο
εκπαίδευση κ.λπ.
Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογία ή σε αίθουσα ΗΥ
και επιδεικτικά στην ύπαιθρο.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Η χρήση τεχνολογιών Π και Ε γίνεται α) για την
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ παρουσίαση των διαλέξεων β) για την αναζήτηση
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
βιβλιογραφίας από τους φοιτητές και για το e-class γ) για
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές την επικοινωνία με τους φοιτητές, δ) με την χρήση
λογισμικού για την επεξεργασία και ερμηνεία
σεισμολογικών δεδομένων
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 ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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

Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Εργαστήριο
Μελέτη & Ανάλυση
βιβλιογραφίας
Συγγραφή εργασίας
Σύνολο Μαθήματος
(25-30 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική
μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

39
26
56
35
156

ΘΕΩΡΙΑ
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%), που μπορεί να
περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Επίλυση Προβλημάτων, (10%) κατά την διάρκεια των
παραδόσεων
ΙΙΙ. Γραπτή ομαδική εργασία (20%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια

186

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Α) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης θεμάτων
- Β) Βαθμολόγηση γραπτών εβδομαδιαίων ατομικών
εργαστηριακών αναφορών (20%) που περιλαμβάνει:
- Ανάλυση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
- Αξιολόγηση δεδομένων μετρήσεων εργαστηριακών
ασκήσεων
Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με
πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Εισαγωγή στη σεισμολογία, Β. Κ. Παπαζάχος, Γ. Φ. Καρακαΐσης, Π. Μ. Χατζηδημητρίου,
Εκδόσεις Ζήτη, 2005
 Σύγχρονη σεισμολογία , Ακης Τσελέντης, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου
 Introduction to Seismology, Author: Peter M. Shearer, Cambridge Univ. Press.
 International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology, Edited by W. Lee et
al.,
 Introduction to Seismology, MIT Course Number 12.510,Prof. Robert Van Der Hilst ,
Scott Burdick
http://ocw.mit.edu/courses/earth-atmospheric-and-planetary-sciences/12-510-introduction-toseismology-spring-2010/
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