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Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δ/νση: Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο Κτίριο ΟΑΕΔ
Πληροφορίες: Παντελής Κωνσταντίνος Τρίπολη, 04.03.2022
e-mail: k.pantelis@uop.gr Αρ. Πρωτ.: 4769

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ
με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» με Κ.Α. 80628 (κωδικός MIS: 5162281), η οποία εντάσσεται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθη-
ση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 141149/23.12.2021 και αρ.πρωτ. 1ης Τροποποιητικής
8986/31.01.2022, κωδ. ΕΔΒΜ 184) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 104 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017)
3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Ε-
πιτροπής Ερευνών, της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

4. Την απόφαση 7/28.01.2022 της 208ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ02Η469Β7Δ-ΥΩ0).

5. Την απόφαση 1/28.01.2022 της 167ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης
υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 141149/23.12.2021, κωδ. ΕΔΒΜ
184) και ορισμό Επιστημονικού Υπεύθυνου και αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο του
έργου (ΑΔΑ: 6Γ4Μ469Β7Δ-Μ27)

6. Την απόφαση 15/01.03.2022 της 171ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ:
ΨΗΔΡ469Β7Δ-Ζ29) περί έγκρισης αποδοχής του έργου, ορισμό Επιστημονικού Υπεύθυνου
και αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και έγκριση συνολικού και ετήσιου
προϋπολογισμού του έργου για τo οικονομικό έτος 2022.

7. Την απόφαση 16/01.03.2022 της 171ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ:
ΨΙΠΡ469Β7Δ-81Δ) περί έγκρισης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

8. Την υπ’ αριθμ. 13924/Ζ1/2022 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Ανάπτυξης και
Επενδύσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 558 τ. Β΄/10.02.22) με θέμα «Χρηματο-
δότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την απόδοση υποτροφιών σε μετα-
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πτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2021-2022 για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπου-
δών πρώτου κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)– Καθορισμός του
ύψους της υποτροφίας και ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και
υλοποίησης των πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης ΕΔΒΜ184 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την
ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2021-2022» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

9. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των 15 τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για
τα επιστημονικά πεδία και μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της
παρούσας πρόσκλησης.

Προσκαλεί

Τους εν ενεργεία Μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες των τμημάτων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την χορήγηση α-
νταποδοτικής υποτροφίας με σκοπό την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών
ΔΕΠ και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, προκειμέ-
νου να υποστηρίξουν/ενισχύσουν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των προπτυχιακών
σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβά-
λει αίτηση σε όσες θέσεις επιθυμεί τμημάτων της οικείας σχολής, όπως αναφέρονται στον Πίνακα
του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙIΙ: "Θέσεις/Γνωστικά Αντικείμενα ανά Τμήμα", λαμβάνοντας
υπόψη τους ακόλουθους όρους:

1. Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι
οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνο-
νται από Τμήματα της ίδιας Σχολής κάθε Α.Ε.Ι. Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και
τρίτου κύκλου ενός Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα διατμηματικά ή διιδρυματικά με-
ταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλε-
ψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα οποία οργανώνει και στα οποία συμμετέ-
χει το Τμήμα.

2. Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία, οι ακόλουθες κατηγορίες φυσικών
προσώπων:

1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του
προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην απόφαση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. .

2. Δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του δημο-
σίου τομέα, κατά την έννοια των περ. α’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143).

3. Ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως
έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4386/2016, και ισχύει σε οποιοδήποτε
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

4. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχων διδασκόντων του
Π.Δ. 407/1980 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

5. Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
6. Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία ενι-

σχυτικής διδασκαλίας.
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3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε υπότροφος μπορεί να επικουρήσει αποκλει-
στικά σε ένα (1) Ίδρυμα και σε μόνο ένα (1) Τμήμα. Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας
υποτροφίας πλήρους ή μερικής σε περισσότερους από έναν υπότροφο.

4. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου πλήρους υποτροφίας, είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδα-
κτικού έργου συνολικής διάρκειας εκατόν εξήντα (160) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικεί-
μενο, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθή-
ματα του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος.

5. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου μερικής υποτροφίας, είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδα-
κτικού έργου συνολικής διάρκειας ογδόντα (80) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο, στο
οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τρία (3) μαθήματα του προ-
γράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος.

6. Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300,00)
ευρώ. Μία πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υπο-
τροφίες των εξακοσίων πενήντα (650,00) ευρώ, με απόφαση του αρμοδίου, ανά περίπτω-
ση, οργάνου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 της ΚΥΑ 13924/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 558
τ. Β’/10.02.22)

7. Το επικουρικό διδακτικό έργο προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής). Το επικουρικό διδα-
κτικό έργο περιλαμβάνει:

1. την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού τακτικού
και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της πα-
ρούσης πρόσκλησης.

2. τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών,  με σκοπό
την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του θεωρητικού
μέρους του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων,

3. την υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος, υπό
την καθοδήγηση και εποπτεία του κάθε διδάσκοντος του μαθήματος

4. τη διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος
των φροντιστηριακών μαθημάτων

5. τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνι-
σμάτων (προόδων) των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος,
που υποστηρίζουν.

8. Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β’ του όρου 7, πραγματοποιείται
υποχρεωτικά επιπλέον των διδακτικών ωρών διαλέξεων θεωρίας κάθε μαθήματος, όπως αυ-
τές έχουν καθοριστεί στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του κά-
θε Τμήματος. Η ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αντι-
καθιστά το διδακτικό έργο, το οποίο αφορά στην παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου,
το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά από το τακτικό ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε
Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4009/2011.

9. Κατ’ ελάχιστον το 40% του συνολικού αριθμού ωρών αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις επικου-
ρικού διδακτικού έργου των περ. β’ και γ’ του όρου 7 της παρούσας πρόσκλησης.

10. Το επικουρικό διδακτικό έργο παρέχεται υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού
(Μελών Δ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π, ακαδημαϊκών υποτρόφων, διδασκόντων Π.Δ. 407/1980, ομό-
τιμων καθηγητών), που έχει αναλάβει την αυτοδύναμη διδασκαλία του κάθε μαθήματος.
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11. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να λάβει
την υποτροφία. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των ε-
πομένων επιλαχόντων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

12. Η απόδοση της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά από την υποβολή αιτήματος πληρωμής
του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., συνοδευόμενο
από βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου περί καλής εκτέλεσης του επικουρικού διδα-
κτικού έργου που του είχε ανατεθεί και τη βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος της παρ.
5 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13924/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 558 τ. Β’/10.02.22).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψήφιων υποτρόφων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων είναι ενιαία για όλα τα προκηρυσσόμενα
γνωστικά αντικείμενα και καθορίζονται ως ακολούθως:

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI)

Α.1. Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας
ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά και
αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδη-
μαϊκού έτους 2021-2022.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α
οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η πρόσκληση ή
άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. (1)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων
θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 0 έως 30 μόρια

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το
προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 0 έως 7,5 μόρια

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον υφί-
σταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο: 0 έως 7,5 μόρια

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπου-
δών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 0 έως 10 μόρια

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 0 έως 10 μόρια

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ
(6) 5 μόρια

Ανώτατο σύνολο μορίων 70 μόρια

Σημειώσεις:

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν.
4485/2017).
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(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού αντικει-
μένου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός
φοιτητής ή ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή
συνέδρια κλπ

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφι-
ος/α συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό με ανώτατο όριο μοριοδότησης τα δέκα
(10) μαθήματα.

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο μορι-
οδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή πλεονάζοντος
αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον.

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση
λαμβάνει πέντε (5) μόρια

Διαδικασία Επιλογής

1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη
από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι Μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτά των προκηρυσσόμενων γνωστι-
κών αντικειμένων της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντι-
κείμενα με τα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών, διαφοροποιούνται ουσιω-
δώς μεταξύ τους, είναι δυνατή η συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών Αξιολόγησης.

2. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με
τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμή-
ματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησής της Επιτροπής Αξιο-
λόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσό-
μενο γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση της Συνέλευσής διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς τη
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό α-
ντικείμενο επικυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία κυρώνονται οι
προσωρινοί πίνακες οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει
ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης
πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
elke@go.uop.gr με κοινοποίηση στην Γραμματεία του Τμήματος. Οι προβαλλόμενοι λόγοι
επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται
στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.

4. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της προηγούμενης παραγράφου είναι η
Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί
του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από
την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας
η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.

5. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση α-
πόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης πα-
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ρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσε-
ων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση
των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρό-
γραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών https://elke.uop.gr, καθώς και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Φορέας: Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου, Οργ. Μονάδα: Επιτροπή Ερευνών). Η ανάρτηση της εν λόγω απόφασης
ισοδυναμεί με κοινοποίηση αυτής προς όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην παρούσα
πρόσκληση.

Ο/Η ωφελούμενος/η με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Σε πε-
ρίπτωση κωλύματος αυτού/ής ή επιτυχίας σε περισσότερά από ένα γνωστικά αντικείμενα, δίνεται η
δυνατότητα ανάθεσης του έργου στους επόμενους επιλαχόντες υποψηφίους, ως την εξάντληση
της σειράς κατάταξης.

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.)
του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submissions.uop.gr/, από 05.03.2022 -
00:01 (ώρα Ελλάδος) έως και 14.03.2022 - 14:00 (ώρα Ελλάδος). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι
προτάσεις εντός του ανωτέρω χρονικό περιθωρίου. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από
τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Δικαιολογητικά αίτησης υποψηφιότητας

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ως συνο-
δευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας τα ακόλουθα:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,
2. Πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος ή Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου

ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., συνοδευόμενο από πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας,

4. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που είναι κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους με-
ταπτυχιακών σπουδών),

5. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας με α-
ναφορά του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (για τους υποψήφιους που είναι
υποψήφιοι διδάκτορες),

6. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής με
αναφορά του τίτλου και τυχόν ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, στο
οποίο είναι εγγεγραμμένος (για τους υποψήφιους που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές), ημερομη-
νία εγγραφής, κανονικός χρόνος φοίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε εξάμηνα.

7. Αποδεικτικό/ά προηγούμενης έμμισθης ή άμισθης εμπειρίας στη διεξαγωγή επικουρικού διδα-
κτικού έργου, π.χ. βεβαίωση από τον επιβλέποντα του μαθήματος, ή τον Πρόεδρο του Τμήμα-
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τος ή του Κοσμήτορα σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, στην οποία αναφέρεται το επι-
κουρικό διδακτικό έργο του υποψηφίου (μάθημα και ώρες) ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικου-
ρικού διδακτικού έργου,

8. Για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε συ-
νέδρια, απαιτείται η αναφορά των απαιτούμενων ελάχιστων στοιχείων αυτών στο αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα που θα κατατεθεί.

9. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης υπο-
τροφίας, απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών
του),

10. Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψη-
φίου οι λόγοι αποκλεισμού του όρου 2 της παρούσας. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει εκ-
δοθεί από το gov.gr ή να είναι ευκρινή σάρωση έγγραφης η οποία να φέρει την βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής.

Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την έκδοση των δικαιολογητικών των περ. 3 έως 6 είναι η
Γραμματεία του Τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, ο υποψήφιος εναλλακτι-
κά δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει ή φοιτά
σε πρόγραμμα σπουδών α', β' ή γ' κύκλου του Τμήματος, αιτούμενος την έκδοση των ως άνω δι-
καιολογητικών και την συμπερίληψή τους στην αίτηση υποψηφιότητάς του, ως συνυποβαλλόμενα
δικαιολογητικά της αίτησής του. Εάν κατά τον διενεργούμενο έλεγχο από τη Γραμματεία του Τμή-
ματος, διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι αναληθές ή μη ακριβές, ο υ-
ποψήφιος απορρίπτεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)
δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων. Η επεξεργασία αυτών γίνεται
για τους σκοπούς και τις ανάγκες της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των
ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα
των κύριων διαλέξεων». Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα είναι σύννομη, θεμιτή και διενεργείται με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των
δεδομένων, το οποίο ενημερώνεται, όπου απαιτείται, εγκαίρως για όλα τα σχετικά δικαιώματά του
βάσει του ΓΚΠΔ.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
επεξεργάζονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τις ανάγκες του έργου με βάση τη διαδι-
κασία που περιγράφεται στην πρόσκληση και αποστέλλονται στον φορέα χρηματοδότησης. Η επε-
ξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο βαθμό και αποτρέπε-
ται κάθε περαιτέρω ή ανακριβής επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους προκαθορισμένους
σκοπούς. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομέ-
νων των υποψηφίων για άλλους σκοπούς, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και
της συνακόλουθης συγκατάθεσής αυτών. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων διατηρούνται
μόνο για το αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού χρονικό διάστημα, ενώ η
επεξεργασία αυτών γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή
παράνομη χρήση, απώλεια ή καταστροφή.
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Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ανδρικοπού-
λου Κωνσταντίνα και στον κ. Μπαλάσκα Γεράσιμο, στο τηλ. 2610 369053.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(https://www.uop.gr), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών (https://elke.uop.gr), στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αποσταλεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προς: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

Επώνυμο: ...................................................................
Σας υποβάλλω αίτηση - πρόταση υποψηφιότητας με συνημ-
μένα τα απαιτούμενα από την Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος (αρ. πρωτ. 4769/04.03.2022) σχετικά δικαιολογη-
τικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσω-
μάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των
κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5162281) της κάτωθι θέσης:

Όνομα: ...................................................................

Πατρώνυμο: ...................................................................

Μητρώνυμο: ...................................................................

A.Φ.Μ.: ...................................................................

Διεύθυνση: ................................................................... Τμήμα:

Τ.Κ. ................................................................... .................................................................................

Τηλέφωνο: ................................................................... Γνωστικά Αντικείμενα:

(Σταθερό &
Κινητό) ................................................................... 1. .............................................................................

e-mail ................................................................... 2. .............................................................................

Στοιχεία Ταυτότητας 3. ……………………………………………………………………………

Αριθμός: ................................................................... 4. ……………………………………………………………………………

Ημ. Έκδοσης ................................................................... 5. ……………………………………………………………………………

Εκδ. Αρχή ................................................................... 6. ……………………………………………………………………………

Συνημμένα Υποβάλλω:

Τρίπολη /       /2022 1. ....................................................................

2. ....................................................................

3. ....................................................................

4. ....................................................................

5. ....................................................................

6. ....................................................................

7. ....................................................................

8. ....................................................................

9. ....................................................................

Ο/Η Αιτών/ούσα
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

 Έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
για την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με
την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 » κωδ.ΕΔΒΜ184,
και τους αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα.

 Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που σας υποβάλλω συνημμένα στην αίτησή μου είναι αληθή.
 Δεν ανήκω σε καμία από τις παρακάτω κατηγορίες

 Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο
οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

 Δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια των περ. α’
έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

 Ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν.
4386/2016, και ισχύει σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

 Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.

 Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία ενισχυτικής διδασκαλίας.

Ημερομηνία: ....................................................

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρεί-
ται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιου-
σιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις αλληλογραφίας γραμματειών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

# Γραμματεία Ηλεκτρονική Διεύθυνση
1 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών boa-secr@uop.gr
2 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας det@uop.gr
3 Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας nds-secr@uop.gr
4 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων fst-secr@uop.gr
5 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ece-secr@go.uop.gr
6 Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ts-secretary@uop.gr
7 Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών hamcc-secr@uop.gr
8 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής chrime@go.uop.gr
9 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών mech-secr@uop.gr
10 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών econ@uop.gr
11 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού toda@go.uop.gr
12 Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών pda-secr@uop.gr
13 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών dit-secr@uop.gr
14 Τμήμα Φιλολογίας phil-secr@uop.gr
15 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ds-secr@uop.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Θέσεις/Γνωστικά Αντικείμενα ανά Τμήμα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

01 Επιστημονικό Πεδίο: Επιχειρησιακή Έρευνα και Ποσοτικές Μέθοδοι
(Το γνωστικό πεδίο περιλαμβάνει μαθήματα ποσοτικής φύσεως που στοχεύουν στην εισαγωγή των σπουδαστών στις έννοιες της έρευνας στη διοί-
κηση και πιο συγκεκριμένα σε προβλήματα που σχετίζονται με την διεύθυνση και τον συντονισμό των επιχειρήσεων και των οργανισμών.)
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη γνώση
και κατανόηση των μεθόδων της επιχειρησιακής έρευνας σε προβλήματα
της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Οι φοιτητές που θα ολοκλη-
ρώσουν επιτυχώς το μάθημα θα έχουν τις εξής ικανότητες: Να χρησιμο-
ποιούν τα μαθηματικά/υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές για την αντι-
μετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην επιχειρησιακή έρευνα. Επι-
πλέον θα είναι σε θέση να επιλύουν διάφορα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και άπτονται του επιστημονικού πεδίου
της επιχειρησιακής έρευνας.

06.02ΔΕ Εαρινό 6 3 ΌΧΙ Υποχρεωτικό

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το μάθημα επεκτείνει και εξειδικεύει τις γενικές γνώσεις των μαθημάτων
Στατιστική Ι και ΙΙ στις έννοιες της εκτίμησης και της πρόβλεψης. Εισάγει
τους φοιτητές στα μοντέλα στατιστικής πρόβλεψης δίνοντάς τους απαραί-
τητες γνώσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, για την κατανόηση και
την εφαρμογή μεθόδων πρόβλεψης και εκτίμησης σε διάφορους τομείς,
με έμφαση στον τομέα της Διοίκησης και της Οικονομίας.

06.04ΔΕ Εαρινό 6 3 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
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02 Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική- Προγραμματισμός Η/Υ
(Τα μαθήματα επικεντρώνονται στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων ώστε οι φοιτητές να έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν και να
εφαρμόσουν τις σύγχρονες τεχνικές και γλώσσες προγραμματισμού υπό το πρίσμα της ανάλυσης δομών δεδομένων, της μοντελοποίησης – ανάπτυξης αλγο-
ρίθμων και της εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.)
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη φιλοσοφία του αντικειμενοστραφούς
προγραμματισμού και να τους δώσει την δυνατότητα να εξοικειωθούν στον προγραμματισμό
με μια γλώσσα υψηλού επιπέδου. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε
θέση να αναπτύξουν αυτόνομα κώδικα αλλά θα έχουν και κατάλληλο υπόβαθρο για να ανταπε-
ξέλθουν σε πιο προχωρημένα προγραμματιστικά μαθήματα. Με την ολοκλήρωση του μαθήμα-
τος οι φοιτητές θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να: κατα-
νοούν και να αναλύουν δομές δεδομένων κι αλγορίθμους για την επίλυση προβλημάτων, να
μάθουν το αντικειμενοστραφές μοντέλο προγραμματισμού μέσω μιας γλώσσας 3ης γενιάς, να
αναπτύξουν αυτόνομα κώδικα αλλά θα έχουν και κατάλληλο υπόβαθρο για να ανταπεξέλθουν
σε πιο προχωρημένα προγραμματιστικά μαθήματα, να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία ανάπτυξης
του προγραμματιστικού υποβάθρου.

02.03Κ Εαρινό
(2ο) 6 3 ΝΑΙ Υποχρεωτικό

03 Επιστημονικό Πεδίο: Δίκαιο και Θεσμοί του Κράτους
(Σκοπός των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να διαπλάσουν ένα απόθεμα πρωταρχικών γνώσεων, απολύτως αναγκαίο
για οποιαδήποτε περιοχή της έννομης τάξης. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου ο φοιτητής και η φοιτήτρια θα έχει απο-
κτήσει ένα ικανό όργανο προσανατολισμού στη νομική επιστήμη και τους θεσμούς διοίκησης του κράτους.)
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μο-
νάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι σε θέση:
- Να αναλύουν και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για τη λήψη αποφάσεων.
- Να εξηγούν τη νομική διαδικασία και τη σχέση της με τις επιχειρήσεις.
- Να αναλύουν και να εφαρμόζουν τους βασικούς δικαικούς κανόνες για τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες.
- Να περιγράφουν το δίκαιο των συμβάσεων, τα διαπραγματεύσιμα μέσα, τα δικαιώματα του
δανειστή και του οφειλέτη, τις επιχειρησιακές σχέσεις, και το εμπράγματο δίκαιο, και τις εφαρ-
μογές τους στο πλαίσιο της επιχείρησης.
- Να αναλύουν τη νομοθεσία που ρυθμίζει, επιδρά και/ή επηρεάζει την επιχειρηματική δραστη-
ριότητα.
- Να οργανώνουν και να παρουσιάζουν αναλύσεις που αφορούν σε νόμους που επιδρούν ή/και
επηρεάζουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.
- Να προσδιορίζουν τον οικονομικό αντίκτυπο των νομικών ζητημάτων στην οικονομία.

02.02K Εαρινό
(2ο) 6 3 Υποχρεωτικό
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Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

01 Επιστημονικό Πεδίο: Διοικητική Επιστήμη
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο ενός οργανισμού. Η Διοί-
κηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μία αναπόσπαστη λειτουργία της επιχείρησης η
οποία μελετά δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη και διοίκηση του αν-
θρώπινου παράγοντα όπως η προσέλκυση, επιλογή, πρόσληψη, ανάπτυξη, ενδυνάμωση και
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό χώρο με σκοπό την αύξηση της εργα-
σιακής ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.

DET401 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών και τεχνικών της επιστήμης της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας και της Επιχειρηματικής Αριστείας με εφαρμογή στους οργανισμούς και επι-
χειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ποιότη-
τας των παρεχομένων υπηρεσιών, της αποτελεσματικότητάς τους και γενικότερα της ανταγωνι-
στικότητάς τους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών
και πρακτικών-μεθόδων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System-
ISO 9001:2015) και του Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) με
εφαρμογές στην παροχή υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση του Ευρω-
παϊκού Μοντέλου Διοικητικής Αριστείας (EFQM Excellence Model), του Αμερικανικού  Μοντέ-
λου Διοικητικής Αριστείας (Malcolm Baldrige National Quality Award), του Ιαπωνικού βραβείου
ποιότητας (Deming Prize), και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Common Assessment Framework) με εφαρμογή στους δημόσιους οργανισμούς και στις επιχει-
ρήσεις

DET601 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και βασική εξέταση των αρχών και πρακτικών της
διοικητικής επιστήμης με έμφαση στη Δημόσια Διοίκηση. Εξετάζονται επίσης θέματα επιχειρη-
ματικότητας, καινοτομίας, διοίκησης ολικής ποιότητας, εταιρικής ευθύνης, αειφορίας, επιχει-
ρηματικής ηθικής και δεοντολογίας. Απώτερο στόχο της χρηστής διοίκησης αποτελεί η ενίσχυ-
ση των οργανισμών και επιχειρήσεων ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η
παραγωγικότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι φοιτητές αποκτούν σχετικές
γνώσεις στα θέματα αυτά και αναμένεται να είναι σε θέση να αναλύουν κριτικά, σύγχρονα
θέματα και προβλήματα στη διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και πέραν
αυτής.

DET201 ΕΑΡΙΝΟ 5 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Καλύπτει θέματα που
αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Δίνει έμφαση στο στρατηγικό ρόλο της διοίκησης εφοδιαστικής
αλυσίδας στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών, στις αλληλεπιδράσεις των
λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ τους, στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της
εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων, στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ
της ηγέτιδας επιχείρησης και των πελατών και προμηθευτών της εφοδιαστικής αλυσίδας, και
στην αναγνώριση και επισήμανση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσί-
δας στο ευρύτερο φυσικό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

DET611 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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02 Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

Αυτό το μάθημα στοχεύει να διδάξει σε όλους τα βασικά του προγραμματισμού υπολογιστών
που χρησιμοποιούν την Python. Καλύπτει τα βασικά για το πώς κάποιος κατασκευάζει ένα
πρόγραμμα από μια σειρά απλών οδηγιών στη γλώσσα Python. Το μάθημα δεν έχει προαπαι-
τούμενα και αποφεύγει όλα εκτός από τα απλούστερα μαθηματικά. Με το πέρας του εξαμήνου
οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν μόνοι τους σύντομα προγράμματα στον υπολογι-
στή και θα έχουν επαρκές υπόβαθρο για να παρακολουθήσουν πιο προχωρημένα μαθήματα
προγραμματισμού. Αυτό το μάθημα καλύπτει την Python 3.

DET204 ΕΑΡΙΝΟ 5 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει αντιληπτός ο ρόλος της Διοικητικής Επιστήμης στη διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων. Επίσης στοχεύει στην αντίληψη της δυνατότητας εξεύρεσης ευκαι-
ριών (διαφορά υπάρχουσας-επιθυμητής κατάστασης), της εξεύρεσης πιθανών τρόπων δράσης
(εναλλακτικές), καθώς και επιλογής μεταξύ τρόπων δράσης (απόφαση). Παρουσίαση των κύρι-
ων τεχνικών της Διοικητικής Επιστήμης. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
(MIS) ως εργαλείο για λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

DET405 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με υψηλό επίπεδο γνώσεων στην
αναγνώριση και αξιολόγηση των παραγόντων που καθορίζουν την Οργάνωση στην Οικονομία
και Διοίκηση αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στόχος είναι η
ανάπτυξη των αναλυτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση της δυναμικής της
τεχνολογίας εντός και μεταξύ των οργανισμών. Επιπλέον η απόκτηση ικανοτήτων λήψης απο-
φάσεων για τη μετατροπή των τεχνολογικών ευκαιριών σε νέες ιδέες και η στάση επίλυσης
προβλημάτων για να κάνουν επιτυχημένες καινοτομίες από νέες ιδέες.

DET605 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Το μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές και τεχνικές των
αλγορίθμων, και δομών δεδομένων, με έμφαση σε πραγματικά προβλήματα. Το μάθημα έχει
ως στόχους, οι φοιτητές να:
• Καταλαβαίνουν πώς χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι και δομές δεδομένων για την επίλυση
πραγματικών προβλημάτων.
• Μαθαίνουν να λαμβάνουν υπόψη τους τους παράγοντες που υπεισέρχονται στην επίλυση
υπολογιστικών προβλημάτων.
• Έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές κρυπτογραφίας που διέπουν το σύνολο των ψηφιακών
επικοινωνιών και συναλλαγών.
• Μαθαίνουν τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων μεγάλου όγκου δε-
δομένων, σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής.

DET403 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
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Σελ. 16 από 49

03 Επιστημονικό Πεδίο: Επιχειρηματικότητα και καινοτομία -Μάρκετινγκ
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το μάθημα παρουσιάζει την δυναμική της καινοτόμου επιχειρηματικότητας ως αποτέλεσμα της
σύνθεσης των διαστάσεων της στρατηγικής, της τεχνολογίας, και του μάνατζμεντ (προσέγγιση
Stra.Tech.Man) των κοινωνικοοικονομικών οργανισμών, εστιάζοντας παράλληλα σε μεθοδολο-
γίες δόμησης ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Επίσης, προσεγγίζει το ζήτημα της επιχειρηματικής προσαρμοστικότητας και ανταγωνιστικότη-
τας στην τρέχουσα κρίση και αναδιάρθρωση της παγκοσμιοποίησης, επικεντρώνοντας στην
περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, εστιάζει σε εθνικές και κοινοτικές
προσεγγίσεις πολιτικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, όπως και σε συναφείς πολιτικές
που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

DET612 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές και έννοιες της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο
και σε επίπεδο αγοράς. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα εφοδιαστούν με πρακτικές
και θεωρητικές γνώσεις για τη δημιουργία και διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων και για τη
διαχείριση της κοινωνικής καινοτομίας. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύσουν στρατηγι-
κές κοινωνικής καινοτομίας στις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα να μπορέσουν να αναπτύξουν
επιχειρηματικές δεξιότητες καθώς και να μελετήσουν την επίδραση της αγοράς και του εξωτε-
ρικού και θεσμικού περιβάλλοντος που σχετίζεται με τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρή-
σεων και ενίσχυσης της κοινωνικής καινοτομίας. Στόχος είναι οι φοιτητές να εφοδιαστούν με
γνώσεις για τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και πως οι κοινωνική επιχειρηματικότητα και
κοινωνική καινοτομία μπορούν να συμβάλλουν θετικά σε φλέγοντα θέματα όπως ο κοινωνικός
αποκλεισμός και φτώχεια.

DET607 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών και εννοιών επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας σε ατομικό επίπεδο (νεοφυής επιχειρηματικότητα) και σε επίπεδο οργανισμού
(εταιρική επιχειρηματικότητα). Ακολουθούνται τόσο η σύγχρονη προσέγγιση βασικών εννοιών
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας όσο και συγκεκριμένα οικονομικοτεχνικά εργαλεία και
μέθοδοι προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να εκπονούν ανταγωνιστικά επιχει-
ρηματικά σχέδια

DET602 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Στόχος μαθήματος
• Να αποκτήσουν οι φοιτητές το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο στο χώρο του Ψηφιακού
Μάρκετινγκ υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση.
• Να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τις ερευνητικές ευκαιρίες που προκύπτουν στο χώρο του Ψη-
φιακού Μάρκετινγκ και να αποκτήσουν εμπειρία στον σχεδίασμά και στην εκπόνηση σχετικών
ερευνητικών σχεδίων.
• Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές διαστάσεις της πρακτικής χρήσης εφαρμογών Ψηφι-
ακού Μάρκετινγκ σε οργανισμούς και τα κύρια ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματι-
κή αξιοποίησή τους.
• Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Πληροφοριακά Συστή-
ματα στην υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ.

DET606 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
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04 Επιστημονικό Πεδίο: Ποσοτικές Μέθοδοι
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές προχωρημένα θέματα των Μαθηματι-
κών για την Διοίκηση και Οικονομία. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες
να αποκτήσουν μια βαθύτερη γνώση των εννοιών της Γραμμικής 'Άλγεβρας, του Λογισμού των
Συναρτήσεων με δύο ή περισσότερες μεταβλητές, των Πεπλεγμένων Συναρτήσεων ,των Διαφο-
ρικών Εξισώσεων ,των Εξισώσεων Διαφορών των μεθόδων Δεσμευμένης Βελτιστοποίησης για
Συναρτήσεις με δύο ή περισσότερες μεταβλητές. Τα μαθηματικά του πρώτου εξαμήνου στο
Διαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισμό είναι ένα προαπαιτούμενο μάθημα. Το μάθημα βοηθάει
τους φοιτητές να εξοικειωθούν με πραγματικές εφαρμογές οι οποίες περιγράφουν την χρήση
μαθηματικών εννοιών στην Διοίκηση, Οικονομία, και Τεχνολογία καθώς επίσης στην Επιστήμη
των Αποφάσεων.

DET205 ΕΑΡΙΝΟ 5 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν και να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές έν-
νοιες της θεωρίας πιθανοτήτων έτσι ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε θεμελιώδη
μοντέλα της επιστήμης της διοίκησης και της οικονομίας αλλά και της τεχνολογίας της πληρο-
φορικής. Μέρος του μαθήματος θα ασχοληθεί και με μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της
προσομοίωσης και θα στοχεύει στο να οδηγήσει ομαλά στην κατανόηση των μεθόδων της
στατιστικής οι οποίες χρησιμοποιούνται στην οικονομία και την διοίκηση. Το μάθημα αυτό θα
δώσει την απαραίτητη παιδεία στους φοιτητές/τριες έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθή-
σουν πιο εξειδικευμένα μαθήματα στοχαστικής μοντελοποίησης, χρηματοοικονομικής διοίκη-
σης, οικονομετρίας, λήψης αποφάσεων, προσομοίωσης κ.α.

DET203 ΕΑΡΙΝΟ 5 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

05 Επιστημονικό Πεδίο: Επενδύσεις
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται
στην Αξιολόγηση Επενδύσεων τόσο από ιδιωτική-χρηματοοικονομική όσο και από κοινωνικοοι-
κονομική σκοπιά.

DET615 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της Επιχειρηματικής Ηθικής όχι μόνο ως τρόπου
συμπεριφοράς βάσει κάποιων ηθικών προτύπων, αλλά επιδεικνύοντας ένα επίπεδο κοινωνικής
ευθύνης και υπευθυνότητας στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και το ευρύ
κοινό. Η μελέτη της συμπεριφοράς των ομάδων που εργάζονται στον οργανισμό, καθώς και η
συμπεριφορά του ίδιου του οργανισμού αποτελεί βασικό αντικείμενο ανάλυσης.

DET616 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας
01 Επιστημονικό Πεδίο: Βασικά Ιατρικά Μαθήματα
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ι

Το μάθημα χωρίζεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.
Περιεχόμενα Διαλέξεων:
• Κυτταρική Μεμβράνη και Μεταφορά Ουσιών διαμέσου της Κυτταρικής Μεμβράνης.
• Νευρικά Κύτταρα, Δυναμικά Ηρεμίας και Ενέργειας, Συνάψεις, Νευροδιαβιβαστές.
• Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, Περιφερικό Νευρικό Σύστημα.
• Σκελετικό Μυϊκό Σύστημα, Λείο Μυϊκό Σύστημα
• Αντανακλαστικός και Εκούσιος Έλεγχος Κίνησης Σώματος
• Φυσιολογία Δέρματος
• Ενδοκρινικό Σύστημα Ι: (Δομή, σύνθεση, μεταφορά, μεταβολισμός και απέκκριση ορμονών),
Υποθάλαμος, Πρόσθιος και Οπίσθιος Λοβός της Υπόφυσης.
• Ενδοκρινικό Σύστημα ΙΙ: Θυρεοειδής Αδένας, Πάγκρεας, Επινεφρίδια, Παραθυρεοειδεής Αδέ-
νας.
• Συστήματα των Αισθήσεων
• Όραση, Ακοή, Γεύση και Όσφρηση.
• Συνείδηση και Συμπεριφορά. Ύπνος – Εγρήγορση.
• Αναπνευστικό Σύστημα Ι: Δομή, Αεραγωγοί, Κυψελίδες, Μηχανική και Έργο Αναπνοής, Ανα-
πνευστικά Μεγέθη.
• Αναπνευστικό Σύστημα ΙΙ: Ανταλλαγή Αερίων στις Κυψελίδες και τους Ιστούς, Έλεγχος Ανα-
πνοής, Αναπνευστική Προσαρμογή σε Ειδικές Καταστάσεις.

Περιεχόμενα Εργαστηριακών Ασκήσεων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη χρήση του
πακέτου Physio-Ex:
• Διακίνηση Ουσιών μέσω των Κυτταρικών Μεμβρανών
• Νευρικό Σύστημα και Δυναμικά Ενέργειας
• Μυϊκή Συστολή
• Ενδοκρινικό Σύστημα – Μέρος Ι
• Ενδοκρινικό Σύστημα – Μέρος ΙΙ
• Αναπνευστικό Σύστημα
• Προβολή dvd με θέματα Φυσιολογίας

ΕΔΔ203 Εαρινό 5 5 ΝΑΙ Υποχρεωτικό
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Το μάθημα χωρίζεται σε θεωρητικό και φροντιστηριακό μέρος.
Περιεχόμενα Διαλέξεων:
• Πρωτεΐνες (αμινοξέα, σχέσεις δομής λειτουργίας, μέθοδοι ανάλυσης πρωτεϊνών, βασικά
στοιχεία θερμοδυναμικής πρωτεϊνών)
• Νουκλεϊκά οξέα (δομή, φυσικές και χημικές ιδιότητες, μέθοδοι ανάλυσης, υπερελίκωση)
• Το προκαρυωτικό και το ευκαρυωτικό χρωμόσωμα (δομή, πολυπλοκότητα, ροή γενετικής
πληροφορίας)
• Αντιγραφή του DNA (γενικό σχήμα, αντιγραφή στους προκαρυωτικούς και αντιγραφή στους
ευκαρυωτικούς οργανισμούς – ομοιότητες και διαφορές)
• Βλάβες στο DNA, επιδιόρθωση και ανασυνδυασμός (μεταλλαξιγένεση, βασικοί τύποι βλαβών
στο DNA, βασικοί μηχανισμοί επιδιόρθωσης)
• Μεταγραφή και ρύθμισή της στους προκαρυωτικούς οργανισμούς (βασικές έννοιες, RNA
πολυμεράση, στάδια μεταγραφής, το οπερόνιο της λακτόζης, το οπερόνιο της τρυπτοφάνης,
ρύθμιση της μεταγραφής με παράγοντες σ)
• Μεταγραφή και ρύθμισή της στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς (οι τρεις RNA πολυμεράσες,
μεταγραφή γονιδίων της RNA πολυμεράσης Ι, γονιδίων της RNA πολυμεράσης ΙΙ και γονιδίων
της RNA πολυμεράσης ΙΙΙ, γενικοί μεταγραφικοί παράγοντες της RNA πολυμεράσης ΙΙ και παρα-
δείγματα ρύθμισης της μεταγραφής)
• Μεταγραφική ωρίµανση του RNA (ωρίμανση των rRNA, tRNA, mRNA, hnRNPs και snRNPs,
ενναλακτική ωρίμανση του mRNA, βιοσύνθεση ριβοσωμάτων)
• Μετάφραση (ο γενετικός κώδικας και τα tRNA, μετάφραση στους προκαρυωτικούς και στους
ευκαρυωτικούς οργανισμούς, ρύθμιση της μετάφρασης και μετα-μεταφραστικές τροποποιή-
σεις)
• Ο κυτταρικός κύκλος στο προκαρυωτικό και το ευκαρυωτικό κύτταρο – σύνδεση με αντιγραφή
του γονιδιώματος, μηχανισμοί ρύθμισης
• Μεντελική γενετική (γονότυπος και φαινότυπος, πειραματικές προσεγγίσεις κλπ.)
• Βασικές αρχές πληθυσμιακής  γενετικής
• Βασικές αρχές ποσοτικής γενετικής
• Παραδείγματα εφαρμογών της μοριακής βιολογίας στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
και στην Επιστήμη Διατροφής και Διαιτολογίας
Περιεχόμενα Φροντιστηρίων:
• Εισαγωγή στις -ομικές τεχνολογίες – γονιδιωματική, μεταγραφομική, πρωτεομική, μεταβολο-
μική, μεταγονιδιωματική κλπ.
• Βασικές πειραματικές μεθοδολογίες στη μοριακή βιολογία και στη μοριακή γενετική
• Επίλυση αποριών και υποστηρικτική διδασκαλία

ΕΔΔ406 Εαρινό 4 4 Υποχρεωτικό

ΑΔΑ: 6ΡΗΦ469Β7Δ-Φ6Θ



Σελ. 20 από 49

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.
Περιεχόμενα Διαλέξεων:
• Διατροφικές απαιτήσεις των αθλητών και αθλουμένων σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη και
υγρά κατά την προπόνηση και κατά την αγωνιστική περίοδο
• Διαιτητικές απαιτήσεις αθλητών σε μικροθρεπτικά συστατικά
• Υδατανθράκωση
• Διατροφική αξιολόγηση του αθλητή, ο ρόλος του σωματικού βάρους και της σύστασης του
σώματος στην αθλητική απόδοση
• Ρύθμιση σωματικού βάρους με διατροφή και άσκηση (αύξηση βάρους, ελάττωση βάρους,
διατήρηση βάρους)
• Ενεργειακός μεταβολισμός και άσκηση
• Χρήση διατροφικών συμπληρωμάτων στην απόδοση των αθλητών. Κύρια δράση τους και
αθλήματα που απευθύνονται. Αθλητικά και ενεργειακά ποτά κατά την προπόνηση και αγωνι-
στική περίοδο.
• Εργογόνα βοηθήματα και αθλητική απόδοση. Παράνομα σκευάσματα και οι επιδράσεις τους
στην υγεία
• Ρόλος και νομικό πλαίσιο δράσης του ΑΝΤΙ-DOPING CONTROL
• Διατροφή και άθληση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
Εργαστηριακή Άσκηση
• Ενεργειακή κατανάλωση στην ηρεμία και κατά την άσκηση.
• Σχεδιασμός διαιτολογίων αθλητών σε διαφορετικά αθλήματα
• Προ-αγωνιστικό γεύμα
• Πρακτικές κατά τη διάρκεια του αγώνα
• Γεύμα μετά τον αγώνα

ΕΔΔ602 Εαρινό 5 4 ΝΑΙ Υποχρεωτικό

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
01 Επιστημονικό Πεδίο: Χημεία Α
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Το μάθημα εξετάζει τους δεσμούς του άνθρακα, την δομή των οργανικών ενώσεων , τις ομόλο-
γες σειρές των οργανικών ενώσεων , την ισομέρεια των οργανικών ενώσεω, την ονομασία των
οργανικών ενώσεων, τις φυσικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων,τις σημαντικότερες χημικές
αντιδράσεις των οργανικών ενώσεων (προσθήκη, απόσπαση, πυρηνόφιλη υποκατάσταση,
ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση), τους μηχανισμού των οργανικών χημικών αντιδράσ .

ΕΤΤ203 ΕΑΡΙΝΟ 6 4 ΝΑΙ
Γενικού Υποβά-
θρου (Υποχρεω-

τικό)
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02 Επιστημονικό Πεδίο: Χημεία Β
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο
Διδακτικές
Μονάδες /

ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομά-

δα
Εργαστήρια Κατηγορία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Το μάθημα περιγράφει τις βασικές έννοιες της Αναλυτικής Χημείας , τις  διάφορες  εκφράσεις
συγκέντρωσης  διαλυμάτων  κα παρασκευή διαλυμάτων  γνωστής συγκέντρωσης, τις αρχές της
χημικής ισορροπίας, τις ετερογενείς ισορροπίες,  το σχηματισμό των ενώσεων ένταξης ,  τις
αρχές και τις μεθόδους της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης,   τις αρχές της ογκομετρικής και
της σταθμικής ανάλυσης.

ΕΤΤ204 ΕΑΡΙΝΟ 6 4 ΝΑΙ
Γενικού Υποβά-
θρου (Υποχρε-

ωτικό)

03 Επιστημονικό Πεδίο: Χημεία Τροφίμων
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το μάθημα περιγράφει τη χημική σύσταση των τροφίμων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
σπουδαιότερων χημικών ενώσεων των τροφίμων, τις χημικές μεταβολές που συμβαίνουν στα
συστατικά των τροφίμων,  τα φαινόμενα που σχετίζονται με χημικές μεταβολές στα τρόφιμα ,
τις μεθόδους αποτροπής ανεπιθύμητων μεταβολών κατά την αποθήκευση και την επεξεργασία
των τροφίμων

ΕΤΤ406 ΕΑΡΙΝΟ 6 4 ΝΑΙ
Ειδικού Υποβά-
θρου (Υποχρεω-

τικό)

04 Επιστημονικό Πεδίο: Επεξεργασία Τροφίμων
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες των φυσικών διεργασιών τροφίμων, στις
νέες τεχνολογίες επεξεργασίας  τροφίμων  και  τις  επιδράσεις  των  παραμέτρων  επεξεργασί-
ας/μηχανικής στην ποιότητα τροφίμων γενικότερα.  Ταυτόχρονα, με το πέρασμα του χρόνου
εμβαθύνει σε ποιο εξειδικευμένες γνώσεις και έννοιες που απαιτούν ικανότητα και ανάπτυξη
δεξιοτήτων από πλευράς των φοιτητών, τόσο στην κατανόηση όσο και στη χρήση των νέων
τεχνολογιών.
Το  μάθημα  αποσκοπεί  στην  κατανόηση  των  βασικών  νόμων  και  αρχών  της  Εφαρμοσμέ-
νης Θερμοδυναμικής,  της  μετάδοσης  θερμότητας  και  της  Μηχανικής  των ρευστών,  με
στόχο  την εφαρμογή τους σε βασικές διεργασίες της Μηχανικής και της Επεξεργασίας των
Τροφίμων.

ΕΤΤ401 ΕΑΡΙΝΟ 6 4 ΝΑΙ
Ειδικού Υποβά-
θρου (Υποχρεω-

τικό)

Φυσικές Διεργασίες Μηχανικής
Τροφίμων I

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες των φυσικών διεργασιών τροφίμων, στις
νέες τεχνολογίες  επεξεργασίας  τροφίμων  και  τις  επιδράσεις  των  παραμέτρων  επεξεργασί-
ας/μηχανικής στην ποιότητα τροφίμων γενικότερα.  Ταυτόχρονα, με το πέρασμα του χρόνου
εμβαθύνει σε ποιο
εξειδικευμένες γνώσεις και έννοιες που απαιτούν ικανότητα και ανάπτυξη δεξιοτήτων από
πλευράς των φοιτητών, τόσο στην κατανόηση όσο και στη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Το  μάθημα  αποσκοπεί  στην  κατανόηση  των  βασικών  νόμων  και  αρχών  της  Εφαρμοσμέ-
νης
Θερμοδυναμικής,  της  μετάδοσης  θερμότητας  και  της  Μηχανικής  των  ρευστών,  με  στόχο

ΕΤΤ401 ΕΑΡΙΝΟ 6 4 ΝΑΙ
Ειδικού Υποβά-
θρου (Υποχρεω-

τικό)
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την εφαρμογή τους σε βασικές διεργασίες της Μηχανικής και της Επεξεργασίας των Τροφίμων.

05 Επιστημονικό Πεδίο: Μικροβιολογία
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Το μάθημα περιγράφει τη  σημασία  των  μικροοργανισμών  για  το  περιβάλλον,  την  παρα-
γωγή τροφίμων, τη γεωργία, την παραγωγή ενέργειας, την υγεία του ανθρώπου κ.ά., τη  βιολο-
γία  του  μικροβιακού  κυττάρου  (δομή  και  λειτουργία)  τόσο  του προκαρυωτικού  (βακτήρια
και  αρχαία)  όσο  και  του  ευκαρυωτκού  (πρωτόζωα,  ζύμες, μύκητες), τους μικροοργανισμούς
στο μικροσκόπιο (δημιουργία παρασκευάσματος, χρώση, μικροσκόπηση),  την  θρέψη  των
μικροβιακών  κυττάρων,  το  πώς  δημιουργείται  μια  μικροβιακή καλλιέργεια στο εργαστήριο
(θρεπτικά υλικά, αποστείρωση, εμβολιασμός, επώαση) και πώς
αυτή διατηρείται αμιγής (ασηπτικές συνθήκες)

ΕΤΤ206 εαρινο 6 4 ΝΑΙ
Γενικού Υποβά-
θρου (Υποχρεω-

τικό)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

01 Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικός Λογισμός
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εισαγωγή του φοιτητή στις βασικές έννοιες του
απειροστικού λογισμού συναρτήσεων πολλών μεταβλητών  ώστε να είναι σε θέση να αντιμε-
τωπίσει απλά μαθηματικά μοντέλα στην ειδικότητά του.
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
1. Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό συναρτήσεων πολ-
λών μεταβλητών, καθώς και τη θεωρία της διανυσματικής ανάλυσης.
2. Επιλύει προβλήματα του μηχανικού που προκύπτουν ως εφαρμογές του διαφορικού και
ολοκληρωτικού λογισμού συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, καθώς και της διανυσματικής
ανάλυσης.

ECE_K210 Εαρινό 5 4 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
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02 Επιστημονικό Πεδίο: Διαφορικές Εξισώσεις
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Το μάθημα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών και έχει ως κύριο στόχο του να τους εισάγει στις βασικές έννοιες και
τεχνικές των συνήθων διαφορικών εξισώσεων και των συστημάτων τους, καθώς και διαφορι-
κών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Ειδικότερα να αποκτήσουν την ικανότητα να κατα-
στρώνουν τις ΔΕ σε εφαρμογές προβλημάτων φυσικών επιστημών και ειδικότερα σε πεδία της
Μηχανικής, Θερμοδυναμικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Κβαντομηχανικής των Η/Υ, τηλεπικοινω-
νιών, δικτύων & συστημάτων, κλπ., να τα κατανοούν και να τα επιλύουν.

ECE_K220 Εαρινό 5 4 ΌΧΙ Υποχρεωτικό

03 Επιστημονικό Πεδίο: Υπολογιστικές μέθοδοι
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία*

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση του φοιτητή με υπολογιστικές μεθό-
δους για την επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται στις επιστήμες του μηχανικού. Στα πλαί-
σια του μαθήματος γίνεται εισαγωγή σε βασικές μεθόδους της αριθμητικής ανάλυσης και ε-
φαρμογής τους σε πραγματικά προβλήματα των Ηλεκτρολόγων.

ECE_K611 Εαρινό 5 4 NAI Υποχρεωτικό

04 Επιστημονικό Πεδίο: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Κυκλώματα
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η παροχή γνώσεων σχετικά με τη
μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης και τον τρόπο
σύνδεσής της με το αντίστοιχο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και με
τη μελέτη γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος του μαθήματος
είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί πλήρως με όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά
μέρη μιας εγκατάστασης χαμηλής και μέσης τάσης και να είναι σε θέση να
πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς που απαιτούνται για τον  προσδιορισμό όλων των απα-
ραίτητων στοιχείων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης μέσης και χαμηλής τάσης.

ECE_ENE760 Εαρινό 5 4 ΝΑΙ Υποχρεωτικό
Κύκλου Σπουδών

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ

Το μάθημα Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ συνεχίζει από τα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι και με τις παρα-
πάνω μαθηματικές γνώσεις που έχουν τώρα οι φοιτητές προχωρά στη μελέτη των μεταβατικών
φαινομένων και με τους μετασχηματισμούς Laplace εμβαθύνει στην πλήρη ανάλυση κυκλωμά-
των στα πεδία χρόνου και συχνότητας. Εμβαθύνει επίσης στα τριφασικά συστήματα καθώς και
σε κυκλώματα μαγνητικής σύζευξης. Ολοκληρώνει επίσης σε βάθος τις μεθοδολογίες, τρόπους
και τεχνικές ηλεκτρικών μετρήσεων όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα δυνατά σφάλματα.

ECE_K230 Εαρινό 5 5 ΝΑΙ Υποχρεωτικό
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05 Επιστημονικό Πεδίο: Ηλεκτρικές Μηχανές και Σχέδιο
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι

Οι Ηλεκτρικές Μηχανές Ι αποτελούν το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις
σημαντικότερες ηλεκτρικές μηχανές και συγκεκριμένα στους
μετασχηματιστές, τις τριφασικές σύγχρονες μηχανές και τις τριφασικές
ασύγχρονες μηχανές. Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη θεωρία
της λειτουργίας των μετασχηματιστών καθώς και των τριφασικών σύγχρονων και ασύχρονων
μηχανών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον συνδυασμό, βασικών γνώσεων ηλεκτρομαγνητι-
σμού και μαγνητικών κυκλωμάτων, αρχών λειτουργίας μετασχηματιστών, σύγχρονων και ασύγ-
χρονων τριφασικών μηχανών καθώς και τεχνικών μοντελοποίησης τους.

ECE_K460 Εαρινό 5 5 ΝΑΙ Υποχρεωτικό

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται εκπαίδευση του φοιτητή πάνω στη χρήση του τεχνικού
σχεδίου σαν βασικού πληροφοριακού μέσου επικοινωνίας με άλλους μηχανικούς, κατασκευα-
στές επιχειρηματίες ή υπηρεσίες για την κατασκευή, την επισκευή και τη συντήρηση μιας συ-
σκευής ή μιας εγκατάστασης. Ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοεί και να ερμηνεύει ηλεκτρολογι-
κά και μηχανολογικά σχέδια, και να εξοικειωθεί στην πράξη με την σχεδίαση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και απλών μηχανολογικών κατασκευών και εξαρτημάτων.

ECE_ENE660 Εαρινό 4 2 ΝΑΙ Υποχρεωτικό

06 Επιστημονικό Πεδίο: Ψηφιακά Κυκλώματα
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ακολουθιακή ψηφιακή λογική, βασικά στοιχεία των ακολουθιακών λογικών κυκλωμάτων, με-
θοδολογίες ανάλυσης, σχεδίασης και εξομοίωσης της λειτουργίας σύγχρονων και ασύγχρονων
ακολουθιακών κυκλωμάτων.

ECE_K450 Εαρινό 5 4 NAI Υποχρεωτικό

07 Επιστημονικό Πεδίο: Ηλεκτροτεχνικά Υλικά
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας
των υλικών από την πλευρά της ηλεκτρονικής τους συμπεριφοράς. Το μάθημα έχει σαν σκοπό
να δώσει στους φοιτητές βασικές γνώσεις για τον ευρύτατο και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα
των τεχνικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρολογικές εφαρμογές και για τις ιδιότητές
τους. Μέσα από την κατανόηση της σχέσης μεταξύ της δομής των υλικών, των διεργασιών στις
οποίες είναι δυνατόν να υποβληθούν, της τεχνολογίας παραγωγής τους και των ιδιοτήτων τους,
θα είναι σε θέση κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία να επιλέγουν, μελετώντας κάθε
φορά ένα σύνολο από παραμέτρους, το καταλληλότερο υλικό για κάθε εφαρμογή μέσα από μία
μεγάλη ποικιλία διατιθέμενων υλικών, καθώς επίσης να συμμετέχουν στην έρευνα και τον
σχεδιασμό νέων υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες. Γίνεται αναφορά και σε άλλους επιστημονι-
κούς τομείς όπως η φυσική στερεάς κατάστασης, η χημεία και γενικά η επιστήμη των υλικών.

ECE_K250 Εαρινό 5 4 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
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08 Επιστημονικό Πεδίο: Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (SYSTEM ON CHIP)

Πολυεπεξεργαστές σε ολοκληρωμένα: σχεδίαση και υλοποίηση, ενέργεια, κατανάλωση, δίκτυο
σε ολοκληρωμένα, παραδείγματα εφαρμογών, αρχιτεκτονικές ενσωματωμένων μικροεπεξερ-
γαστών, απόδοση: μοντελοποίηση και ανάλυση, σχεδιασμός αρχιτεκτονικών επικοινωνίας,
συστήματα υψηλής απόδοσης, συστήματα χαμηλής κατανάλωσης, εφαρμογές δικτύων: μελέτη
περίπτωσης, συστήματα μνήμης, μεταφραστές, πραγματικός χρόνος, ολοκληρωμένα ειδικών
εφαρμογών, συγκρίσεις, προχωρημένα θέματα.

ΗΥ605 Εαρινό 6 5 NAI Υποχρεωτικό
επιλογής

09 Επιστημονικό Πεδίο: Ενσωματωμένα Συστήματα
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
Βασικές έννοιες ενσωματωμένων συστημάτων και πρακτικά θέματα σχεδιασμού τους. Ανάλυση
των βασικών δομικών στοιχείων των σύγχρονων ενσωματωμένων συστημάτων και των αρχιτε-
κτονικών στις οποίες βασίζονται.

ECE_ELE810 Εαρινό 5 4 ΝΑΙ
Ελεύθερης Επιλο-
γής Κύκλου Σπου-

δών

10 Επιστημονικό Πεδίο: Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικών / Λογισμικού
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Βασικές αρχές τυπικών γλωσσών σχεδίασης συστημάτων. Εισαγωγή στη γλώσσα SDL για την
ανάπτυξη συστημάτων. Εργαλεία και τεχνικές εξομοίωσης. ΗΥ601 Εαρινό 6 5 ΝΑΙ Υποχρεωτικό

επιλογής

11 Επιστημονικό Πεδίο: Επεξεργασία Σημάτων
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

Βασικές έννοιες και τεχνικές της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων, ψηφιοποίηση σημάτων και
ανάπτυξη τεχνικών και επιστημονικών εργαλείων, ώστε να είναι εφικτή η πλήρης ανάλυση των
χαρακτηριστικών των σημάτων και η απαλλαγή τους από θόρυβο μέσω κατάλληλων φίλτρων.
Έννοιες των σημάτων και των συστημάτων διακριτού χρόνου. Υπολογισμός της απόκρισης ενός
συστήματος Γραμμικού και Χρονικά Αμετάβλητου κατά τη Μετατόπισης μέσω συνέλιξης και
εξίσωσης διαφορών. Μετασχηματισμοί DTFT, DFT και Z. Συνάρτηση μεταφοράς, απόκριση
συχνότητας, ευστάθεια συστημάτων, σχεδιασμός φίλτρων FIR και ΙΙR, επέκταση της επεξεργα-
σίας σε στοχαστικά σήματα.

ECE_K640 Εαρινό 5 4 NAI Υποχρεωτικό

ΑΔΑ: 6ΡΗΦ469Β7Δ-Φ6Θ
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ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές, τις έννοιες και τις εφαρ-
μογές της θεωρίας πληροφορίας. Η Θεωρία Πληροφορίας είναι το θεμελιώδες πεδίο μελέτης
της μετάδοσης και συμπίεσης σημάτων, που σχετίζεται με την ποσοτικοποίηση των δεδομένων
με στόχο όσο το δυνατόν
περισσότερα δεδομένα να αποθηκευτούν αξιόπιστα σε ένα μέσο ή να μεταδοθούν μέσω ενός
καναλιού επικοινωνίας. Το μέτρο πληροφορίας, γνωστό και ως εντροπία πληροφορίας, εκφρά-
ζεται συνήθως από το μέσο αριθμό των δυαδικών ψηφίων που απαιτούνται για την αποθήκευ-
ση ή την επικοινωνία.

ECE_TEL851 Εαρινό 5 4 ΝΑΙ
Ελεύθερης Επιλο-
γής Κύκλου Σπου-

δών

12 Επιστημονικό Πεδίο: Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Το μάθημα στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση από πλευράς των φοιτητών
εννοιών όπως ψηφιακή διαμόρφωση, ασύρματη μετάδοση, μέθοδοι πολλαπλής πρόσβασης
αλλά και συγκεκριμένων προτύπων ασύρματων δικτύων. Έμφαση δίνεται στην λεπτομερειακή
παρουσίαση, μελέτη και αξιολόγηση απόδοσης συγκεκριμένων κυρίαρχων προτύπων από του
χώρους WPAN, WLAN, WMAN. Το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες
μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης ασύρματων δικτύων αναπτύσσονται σε επί μέρους μαθή-
ματα κατεύθυνσης.

ECE_K710 Εαρινό 5 4 NAI Υποχρεωτικό

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Παρουσίαση μιας Ασυρμάτου ζεύξης (MW Link): Τα Δομικά στοιχεία - Το Τηλεπικοινωνιακό
κύκλωμα μετάδοσης, ο πομπός, η γραμμή μεταφοράς (κυματοδηγός), Η κεραία εκπομπής, το
Ασύρματο κανάλι, Η κεραία Λήψης, το τηλεπικοινωναικό κύκλωμα λήψης Μετάδοση Η/Μ
κύματος, Απολαβή κεραίας, Μετάδοση στον ελεύθερο χώρο (η εξίσωση του Friis), εξασθένιση
Η/Μ ακτινοβολίας λόγω απορρόφησης στην ατμόσφαιρα, εξασθένιση λόγω βροχόπτωσης και
χιονόπτωσης. Σχεδίαση MW Link Πόλωση ΗΜ κύματος, αποπόλωση λόγω μετάδοσης στην
ατμόσφαιρα, απώλεια ισχύος στην λήψη λόγω αποπόλωσης Σύνθετα φαινόμενα εξασθένισης -
Φαινόμενα περίθλασης, ζώνες Fresnel, σχεδίαση MW Link με ζώνες fresnel. Εισαγωγή στα στα-
τιστικά φαινόμενα εξασθένισης (fading) ισχύος στο ασύρματο κανάλι.

ΤΔ603 Εαρινό 5,5 4 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
επιλογής

13 Επιστημονικό Πεδίο: Διαδικασιακός Προγραμματισμός
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και ικανότητας επίλυσης διαφόρων
υπολογιστικών προβλημάτων με διαδικασιακό προγραμματισμό και ικανότητα χρήσης της
γλώσσας C, η οποία αποτελεί τη βάση για αρκετές από τις γλώσσες προγραμματισμού που θα
διδαχθούν στα επόμενα εξάμηνα (όπως Java, Javascript, PHP, κά).

ECE_K260 Εαρινό 5 4 NAI Υποχρεωτικό

ΑΔΑ: 6ΡΗΦ469Β7Δ-Φ6Θ
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14 Επιστημονικό Πεδίο: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Α
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αντικειμενοστραφούς σχεδία-
σης και στις τεχνικές του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (object oriented programming -
OOP) χρησιμοποιώντας ως περίπτωση μελέτης τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

ECE_K430 Εαρινό 5 4 NAI Υποχρεωτικό

15 Επιστημονικό Πεδίο: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Β
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αντικειμενοστραφούς σχεδία-
σης και στις τεχνικές του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (object oriented programming -
OOP) χρησιμοποιώντας ως περίπτωση μελέτης τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

ECE_K430 Εαρινό 5 4 NAI Υποχρεωτικό

16 Επιστημονικό Πεδίο: Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

O Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης είναι η γνωστική περιοχή της πληροφορικής που μελετάει το
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων
(interactive computer systems) δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους.
Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται αναφορά σε γνωσιακές έννοιες που σχετίζονται με τον
άνθρωπο, όπως ο τρόπος που σκέφτεται, θυμάται, προσέχει και αντιδρά. Ακόμη παρουσιάζο-
νται βασικές αρχές της ευχρηστίας συστημάτων και σχεδιαστικές οδηγίες για εφαρμογές. Τέλος
γίνεται αναφορά σε μεθοδολογίες αξιολόγησης, τόσο στη φάση του σχεδιασμού αλλά και της
υλοποίησης συστημάτων.

ECE_K730 Εαρινό 5 4 NAI Υποχρεωτικό

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο υποψήφιος θα συνεργαστεί με τον διδάσκοντα για την υποστήριξη των φοιτητών στην ανά-
πτυξη κατανεμημένων εφαρμογών με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών Java EE ( JSF, ORM-JPA,
Web Services).
Στα πλαίσια των καθηκόντων του θα παρουσιάσει τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα
επιλύσει ασκήσεις, θα βοηθήσει στην επίλυση αποριών και θα βοηθήσει τους φοιτητές να
υλοποιήσουν παρουσιάσεις σε ομάδες για σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη κατανεμημένου
λογισμικού (Version Control, Collaboration Support, Automated Testing κλπ).

ΤΛ603 Εαρινό 6 5 ΝΑΙ Υποχρεωτικό
επιλογής

ΑΔΑ: 6ΡΗΦ469Β7Δ-Φ6Θ
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17 Επιστημονικό Πεδίο: Βάσεις Δεδομένων
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες των Βάσεων Δεδο-
μένων (ΒΔ) με σκοπό να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν
και να υλοποιήσουν μία μελέτη περίπτωσης - έργο βάσης δεδομένων μέσω της χρήσης εξειδι-
κευμένου λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ).

ECE_K240 Εαρινό 5 5 NAI Υποχρεωτικό

18 Επιστημονικό Πεδίο: Κατανεμημένα Συστήματα
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Βασικές αρχές ΚΣ, Η κοινή ώρα στα Κατανεμημένα Συστήματα, κατανεμημένοι αλγόριθμοι
διάδοσης πληροφορίας, Κατανεμημένοι αλγόριθμοι ελέγχου, Εξοικείωση με Κατανεμημένο
περιβάλλον ανάπτυξης (π.χ. MPI)

ECE_K650 Εαρινό 5 4 NAI Υποχρεωτικό

19 Επιστημονικό Πεδίο: Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εκμάθηση τεχνικών και τεχνολογιών για server-side προ-
γραμματισμό. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη ολοκλη-
ρωμένων web-based εφαρμογών που συνδυάζουν client & server-side τεχνολογίες και αλληλε-
πιδρούν με βάσεις δεδομένων, καθώς και στη δημιουργία Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web
Services). Συζητούνται, θέματα σχετικά με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου
(CMS). Τέλος, γίνεται μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες του Σημασιολογικού Ιστού όπως τα
μεταδεδομένα, τις οντολογίες, τη συμπερασματική λογική και τους κανόνες.

ECE_INF820 Εαρινό 5 5 NAI
Ελεύθερης Επιλο-
γής Κύκλου Σπου-

δών

20 Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφοριακά Συστήματα
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα, Χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στις επι-
χειρήσεις, Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα, Τεχνολογι-
κή υποδομή (υλικό, λογισμικό, τηλεπικοινωνίες και Διαδίκτυο) πληροφοριακών συστημάτων,
Επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence), Επιχειρησιακές εφαρμογές, Ηλεκτρονικό εμπό-
ριο, Βελτίωση λήψης αποφάσεων, Διαχείριση γνώσεων, Συστήματα απομακρυσμένης Μάθη-
σης,Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με
τα πληροφοριακά συστήματα.

ΤΛ602 Εαρινό 4 3 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
επιλογής
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21 Επιστημονικό Πεδίο: Δίκτυα
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Πρωτόκολλο IPv6 (Πρωτόκολλο, Αρχιτεκτονική, Διευθυνσιοδότηση), Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS,
IntServ, Diffserv, SLA) Ασφάλεια Δικτύων
(Ipsec,Ασφάλεια Διαδικτύου, Ασφάλεια e-mail, Intrusion detection, prevention), All IP networks
(mobile IP) Ευρυζωνικά Δίκτυα (X.25, frame relay, ATM)

ECE_TEL821 Εαρινό 5 4 ΌΧΙ
Ελεύθερης Επιλο-
γής Κύκλου Σπου-

δών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
01 Επιστημονικό Πεδίο: Θεατρική Πρακτική : Υποκριτική-Σκηνοθεσία
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομά-

δα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΙΙ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση του ρόλου και του τρόπου λειτουργίας του
σκηνοθέτη σε ένα πλαίσιο έρευνας και αυτοσχεδιαστικής ανατροφοδότησης από το σκηνοθέτη
στον ηθοποιό και αντίστροφα. Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές έννοιες της
σκηνοθεσίας μέσα από ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο δομημένο με συγκεκριμένα με-
θοδολογικά εργαλεία και ασκήσεις, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή του και στη δημιουρ-
γία παράστασης.

04ΖΧ002 Στ'/Η 5 3 ναι

Επιλογής Κα-
τεύθυνσης

(καλλιτεχνική
κατεύθυνση)

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙΙ

Το μάθημα Υποκριτική ΙΙ έχει κυρίως μορφή πρακτικής καλλιτεχνικής εξάσκησης ενώ περιλαμ-
βάνει και κάποια στοιχεία θεωρητικής κατάρτισης. Απευθύνεται στους φοιτητές της  κατεύθυν-
σης παραστατικών τεχνών. Στόχος του μαθήματος είναι η εξάσκηση των φοιτητών στη διαχείρι-
ση του θεατρικού λόγου με έμφαση στις εξής κατευθύνσεις: επεξεργασία της λέξης, ως ελάχι-
στης νοηματικής μονάδας του κειμένου, διαχείριση της ηχητικής και ρυθμικής αξίας λέξεων και
φράσεων, στίξη, απεύθυνση, κατανόηση νοηματικών επιπέδων. Τελικός στόχος, στο τέλος των
μαθημάτων, οι φοιτητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το κείμενο ως όχημα επικοινωνίας
με τον συμπαίκτη τους. Η πρακτική άσκηση είναι ο κεντρικός άξονας του μαθήματος. Στα δύο
πρώτα στάδια η έμφαση δίνεται στην τεχνική. Στα υπόλοιπα τρία, στην ποιότητα της επικοινω-
νίας.

04ΖΧ001 Στ'/Η 5 3
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02 Επιστημονικό Πεδίο: Θεατρική Πρακτική: Σκηνοθεσία
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο
Διδακτικές
Μονάδες /

ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομά-

δα
Εργαστήρια Κατηγορία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Το μάθημα Στοιχεία Σκηνοθεσίας: Θεωρία και Πράξη αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έν-
νοιες, τις σχολές και τις μεθόδους σκηνοθεσίας μέσω του έργου των πιο σημαντικών σκηνοθε-
τών του δεύτερου μισού του 20ού και του 21ου αιώνα (Grotowski, Brook, Barba, Schechner,
Boal, Mnouchkine, Staniewski, Wilson, Suzuki, Lepage, LeCompte, Etchells, McBurney,
Ostermeier). Μέσα από διαλέξεις, ομαδικές παρουσιάσεις φοιτητών/τριών, πρόβες και παρα-
στάσεις, οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται θεωρητικά και πρακτικά με τις μεθόδους και τις
τεχνικές των διαφορετικών σκηνοθετικών σχολών και γνωρίζουν τις πιο καθοριστικές προσωπι-
κότητες στην ιστορία και στην εξέλιξη της σκηνοθεσίας.

02YE037 Δ' 5 3 ναι Υ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνία μιας θεατρικής παραγωγής στα διαφορετικά στάδια
από την επιλογή του έργου μέχρι την παράσταση. 04ΖΕ010 Στ/Η 5 3 ναι

ΕΚ   ( καλλιτεχνι-
κής κατεύθυν-

σης)

03 Επιστημονικό Πεδίο: Αρχαίο Δράμα (τραγωδία και κωμωδία)
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομά-

δα
Εργαστήρια Κατηγορία

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ Ι: ΑΙΣΧΥΛΟΣ,
ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο αρχαίο δράμα με επίκεντρο την αττική τρα-
γωδία και η εξοικείωση με τη δραματουργία του Αισχύλου και του Σοφοκλή. Θεματικό επίκε-
ντρο είναι η «πτώση των δυνατών» στο αισχύλειο και στο σοφόκλειο δράμα βάσει των Περσών
και του Οιδίποδα Τυράννου αντίστοιχα.

01ΥΧ090 Β' 4 3 οχι Υ

Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

Αντικείμενο του μαθήτος είναι η εμβάθυνση στη σύσταση, στη λειτουργία και στον ρόλο του
ομαδικού στοιχείου, του Χορού στην αττική τραγωδία, αττική κωμωδία και στο σατυρικό δρά-
μα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο θέμα της όρχησης σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες για τον
ρυθμό και το μέτρο, τα στροφικά ζεύγη και τη θέση του Χορού στα έργα των τριών τραγικών και
στην αριστοφανική κωμωδία

34TX020 Στ/Η 5 3 όχι ΕΚ
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04 Επιστημονικό Πεδίο: Νεώτερη και σύγχρονη παγκόσμια λογοτεχνία
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 18ΟΣ-20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Το μάθημα επισκοπεί τα ρεύματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 19ο-20 αι.(ρομαντισμός
με μοντέρνο) δηλαδή σχηματικάαπό τον διαφωτισμό και τον ρομαντισμό έως και τον μοντερνι-
σμό. Επίσης, αποσκοπεί και στο να εξοικειώσει  τους/τις φοιτητές/τριες κορυφαίους συγγρα-
φείς του «κανόνα» της δυτικής λογοτεχνικής παράδοσης μέσα από εκ του σύνεγγυς ανάγνωση
αντιπροσωπευτικών κειμένων τους. Με το πέρας του μαθήματος οι  φοιτητές/τριες θα πρέπει
να γνωρίζουν όλες τις λογοτεχνικές τάσεις της νεώτερης ευρωπαϊκής γραμματείας και τους
κύριους εκπροσώπους τους. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν αποκτήσει την απαραίτητη γνώση
ώστε να μπορούν να συνδέσουν τάσεις και συγγραφείς βάσει ορισμένων γνωρισμάτων, να τους
τοποθετούν χρονικά και σε σχέση με την ευρύτερη πολιτισμική ιστορία και άλλες αισθητικές
μορφές, όπως η μουσική και η ζωγραφική, και τέλος να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν
μια στοιχειώδη κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων σε σχέση με την εποχή τους και το
ρεύμα με το οποίο συνδέονται. Μέσω των σχετικών εργαστηρίων, θα έχουν, επίσης, αποκτήσει
βασικές γνώσεις συγγραφής πανεπιστημιακών εργασιών.

01YX006 Β' 4 3 οχι Υ

05 Επιστημονικό Πεδίο: Θέατρο του 20ου αιώνα: ιστορία, δραματολογία και σκηνογραφία
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ IV

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου τον 20ο αιώνα,
με έμφαση στις εξελίξεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έως το 1968. Θα ασχοληθούμε κυρίως με
ό,τι αφορά στη θεατρική παραγωγή, από την αρχιτεκτονική των θεάτρων και την σύσταση των
θιάσων έως την οργάνωση των παραστάσεων και το ύφος της υπόκρισης. Παράλληλα, θα ερευ-
νήσουμε την σχέση της θεατρικής παραγωγής με σημαντικά αισθητικά ρεύματα της περιόδου
όπως ο νατουραλισμός, ο συμβολισμός και ο εξπρεσιονισμός. Θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα η
γένεση του θεάτρου των σκηνοθετών τον ύστερο 19ο αιώνα, που καθορίζει όλο το μεταγενέ-
στερο θέατρο. Θα δώσουμε έμφαση στη μελέτη του έργου σημαντικών σκηνοθετών όπως των
Στανισλάφσκι, Άππια, Ράινχαρντ, Μέγιερχολντ και Μπρεχτ. Ως προς την δραματολογία, θα
εστιάσουμε στιςυφολογικές καινοτομίες κορυφαίων συγγραφέων των αρχών του 20ου αιώνα
όπως του Ίψεν, του Τσέχωφ και του Στρίντμπεργκ.

02ΥΕ020 Δ' 4 3 οχι Υ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ:
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα στη σκηνογραφία οργανώνεται γύρω από δύο άξονες: το θεωρητι-
κό και τον πρακτικό και έχει σαν στόχο αφενός να παρουσιάσει και να αναλύσει ιστορικά την
εξελικτική πορεία του θεατρικού και του σκηνικού χώρου και αφετέρου να γνωρίσει στους
φοιτητές τη δημιουργική προσέγγισή του.  Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες Η
εξελικτική πορεία του σκηνικού-θεατρικού χώρου από την ιταλική αναγεννησιακή σκηνή μέχρι
τις σύγχρονες μορφές του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα. Σχέση θεατρικού χώρου και
σκηνογραφίας και ο ρόλος του σκηνογράφου. Σχέση δραματουργίας – σκηνοθεσίας και θεατρι-
κού και σκηνικού χώρου και κοστουμιού. Η προσέγγιση και η έμφαση που δίνεται στις σύγχρο-
νες σκηνικές τάσεις και έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναλύσουν και να
κατανοήσουν την σχέση του σκηνο- γραφημένου χώρου με το θεατρικό δρώμενο και την εικα-
στική προσέγγισή του. Εισαγωγή στη δημιουργική σκηνική προσέγγιση. Σχέση χρόνου, χώρου
εννοιών εικαστικών έργων. Το θεατρικό κοστούμι ως σκηνικό αντικείμενο. Στις θεωρητικές
παραδόσεις του μαθήματος παρουσιάζεται αναλυτικά  η εξελικτική πορεία του σκηνικού-
θεατρικού χώρου από την ιταλική αναγεννησιακή σκηνή μέχρι τις σύγχρονες μορφές του εικο-
στού αιώνα.  Η προσέγγιση και η έμφαση που δίνεται στο σύγχρονο σκηνικό χώρο έχει σαν
στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναλύσουν και να κατανοήσουν την σχέση του σκηνο-
γραφημένου χώρου με το θεατρικό δρώμενο και την εικαστική προσέγγισή του. Επίσης,  στην
πρακτική άσκηση-εργαστήριο, που αποτελεί τον δεύτερο άξονα του σεμιναρίου, οι σπουδαστές
έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν έναν χώρο σε πραγματικές διαστάσεις και με οποιο-
δήποτε μέσο, χωρισμένοι σε ομάδες και σε συνεργασία με άλλους διδάσκοντες χωρίς απαραί-
τητα να αναφερθούν σε συγκεκριμένο θεατρικό έργο. Οι αναφορές βασίζονται στην προβλημα-
τική της σύγχρονης τέχνης. (Η άσκηση κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει
αλλάξει σε κατασκευή μακέτας)

02ΥΕ006 Δ' 5 3 ναι Υ

06 Επιστημονικό Πεδίο: Θεατρολογία: Αρχαίο Θέατρο
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές πτυχές του αρχαίου θεάτρου, όπως π.χ. τις εορτές του
Διονύσου στην αρχαία Αθήνα, τους μουσικούς αγώνες –μέρος των οποίων ήταν και οι δραματι-
κοί αγώνες-, τη λειτουργία της χορηγίας, το επάγγελμα του υποκριτή στην αρχαιότητα κ.ά.
Παράλληλα, με τη βοήθεια μιας πλούσιας βιβλιογραφίας και τη συγγραφή μιας εργασίας, προ-
τρέπει τους φοιτητές σε περαιτέρω έρευνα επί του θέματος.

02ΥΕ035 Δ' 5 3 όχι
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07 Επιστημονικό Πεδίο: Χορός
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΧΟΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΝΘΕΣΗ-
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τεχνικές αυτοσχεδιασμού καθώς
και με βασικές αρχές σύνθεσης και χορογραφίας, εντάσσοντας την πρακτική, βιωματική αναζή-
τηση στα πλαίσια της ευρύτερης ερευνητικής διαδικασίας. Αποσκοπεί στην αναζήτηση ενός
προσωπικού τρόπου ενσώματης έρευνας, δημιουργίας και παρουσίασης, σε ανοιχτό διάλογο
με τις σύγχρονες τάσεις στις παραστατικές τέχνες.

03ΖΕ300 Στ'/Η 5 3 ναι
ΕΚ  ( καλλιτεχνι-
κής κατεύθυν-

σης)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές αρχές που διέπουν το
ευρύ πεδίο των Σωματικών Πρακτικών (Somatics: Hannah, 1976) και στην επαφή τους με την
πρακτική/βιωματική έρευνα. Τα μαθήματα προσεγγίζουν διαφορετικές μεθόδους (ε-
παν)εκπαίδευσης του σώματος μέσω της κίνησης, αναφορικά και με τις σύγχρονες προσεγγί-
σεις  στο χορό και στο θέατρο. Δίνεται έμφαση στην ιδεοαντίληψη, στην κιναισθησία και στην
ικανότητα αυτό-αξιολόγησης και αναγνώρισης συγκεκριμένων –ακούσια- επαναλαμβανόμενων
μηχανισμών στάσης και κίνησης, προκειμένου να διερευνηθούν πιο λειτουργικοί και αποδοτι-
κοί τρόποι επιτέλεσής τους -όσον αφορά στις παραστατικές τέχνες και στην καθημερινή ζωή.

34ΕΕ650 Β', Δ', ΣΤ',
Η' 5 3 ναι Ελεύθερης

Επιλογής (ΕΕ)

08 Επιστημονικό Πεδίο: Θεατρική Πρακτική: Σωματικό Θέατρο-Υποκριτική
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ:
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις τεχνικές, στις έννοιες και στις θεωρίες της τέχνης της σωμα-
τικής εκπαίδευσης του ηθοποιού σε βιωματικό επίπεδο. Αποσκοπεί επίσης στην εκμάθηση της
μιμικής και σωματικής δραματικής τέχνης. Οι φοιτητές θα δοκιμάσουν ασκήσεις προερχόμενες
από διάφορες σχολές του ευρωπαϊκού θεάτρου του 20ου αιώνα με σωματική αντίληψη (M.
Chekhov, J. Grotowski, E.Barba) καθώς και τις σχολές του σωματικού θεάτρου-μιμικής τέχνης (Ε.
Decroux, J.-L.Barrault, M. Marceau και J. Lecoq).  Ζητούμενο είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών
με τις προσωπικές σωματικές εκφραστικές τους ικανότητες.  Έμφαση θα δοθεί στη διάρθρωση
του σώματος σε κέντρα κίνησης, στη μουσικότητά του και στην εν γένει συνειδητοποίησή του
και υποκριτική ανάπτυξή του μέσα από ασκήσεις, αυτοσχεδιασμούς και την προσωπική τους
βιωματική εργασία.

01ΥΕ028 Β' 5 3 ναι Υ

09 Επιστημονικό Πεδίο: Θεατρολογία: Θεατρολογική έρευνα
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα

Εργαστή-
ρια Κατηγορία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το μάθημα επιδιώκει να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις βασικές έννοιες και τις
μεθόδους της έρευνας των ανθρωπιστικών επιστημών, ειδικότερα δε της έρευνας που αφορά
στο θέατρο και τις άλλες παραστατικές τέχνες. Θα παρουσιαστούν οι θεμελιώδεις αρχές που
διέπουν την ερευνητική διαδικασία, οι οποίες θα εφαρμοστούν στην πράξη μέσω ασκήσεων,
μελετών περίπτωσης και ατομικών εργασιών.

01ΥΕ101 Δ' και ΣΤ' 5 3 ναι Υ

ΑΔΑ: 6ΡΗΦ469Β7Δ-Φ6Θ
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10 Επιστημονικό Πεδίο: Θεατρολογία: Θεατρολογική έρευνα
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το μάθημα επιδιώκει να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις βασικές έννοιες και τις
μεθόδους της έρευνας των ανθρωπιστικών επιστημών, ειδικότερα δε της έρευνας που αφορά
στο θέατρο και τις άλλες παραστατικές τέχνες. Θα παρουσιαστούν οι θεμελιώδεις αρχές που
διέπουν την ερευνητική διαδικασία, οι οποίες θα εφαρμοστούν στην πράξη μέσω ασκήσεων,
μελετών περίπτωσης και ατομικών εργασιών.

01ΥΕ101 Δ' και
ΣΤ' 5 3 ναι Υ

(Πρόκειται για 2 θέσεις για το ίδιο μάθημα λόγω της μη διδασκαλίας του σε προγενέστερα έτη και λόγω του προαπαιτούμενου χαρακτήρα για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας)

11 Επιστημονικό Πεδίο: Υποκριτική και κοινωνικές εφαρμογές
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι: ΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στο Θέατρο του Καταπιεσμένου,
θεατρική μέθοδο που ίδρυσε ο Βραζιλιάνος σκηνοθέτης Augusto Boal, η οποία εφαρμόζεται
ευρέως σε διάφορα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και θεραπευτικά περιβάλλοντα. Το Θέατρο του
Καταπιεσμένου φιλοδοξεί να μετατρέψει το μονόλογο της σκηνής σε διάλογο και διάδραση
μεταξύ σκηνής και πλατείας, προκειμένου να εξερευνηθούν συλλογικά και ατομικά οι δυνατό-
τητες υπέρβασης της καταπίεσης και επίτευξης της κοινωνικής αλλαγής. Αυτό το είδος θεάτρου
απαιτεί εξειδικευμένες υποκριτικές ικανότητες, που προέρχονται τόσο από την στανισλαβσκική
όσο και από την μπρεχτική παράδοση, συνδυάζοντας έτσι αυτές τα εκ πρώτης όψεως αντίθετα
υποκριτικά ρεύματα. Το μάθημα αυτό, επίσης, σκοπεύει στην ανάπτυξη της γνώσης των τρό-
πων με τους οποίους το θέατρο χρησιμοποιείται σε κοινωνικά, μη θεατρικά περιβάλλοντα και
σε οριακούς χώρους, ώστε να ωφελήσει, να ενδυναμώσει, να διαπαιδαγωγήσει και να εμψυ-
χώσει ένα ευρύ φάσμα ομάδων, κοινοτήτων και ατόμων. Σκοπεύει τέλος στην προετοιμασία
των φοιτητών ως μελλοντικών εμψυχωτών του εφαρμοσμένου θεάτρου, που θα συνδυάζουν
δεξιότητες από τα πεδία του θεάτρου, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κοινωνικής εργασίας.
Περιεχόμενο του διδασκόμενου μαθήματος: α) θεωρία: Εισαγωγή στο εφαρμοσμένο κοινωνικό
θέατρο, Επισκόπηση των μορφών του Θεάτρου του Καταπιεσμένου: Θέατρο Φόρουμ, Θέατρο
Εικόνα, το Ουράνιο Τόξο των Επιθυμιών, Αόρατο Θέατρο, Θέατρο Εφημερίδα. β) πρακτική:
μέθοδοι εκπαίδευσης του ηθοποιού για το Θέατρο του Καταπιεσμένου, τεχνικές εμψύχωσης.
γ) προγράμματα: σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός σύντομου προγράμματος κοι-
νωνικού θεάτρου από τους φοιτητές.

34ΕΧ201 ΣΤ'/Η' 5 3 ναι
ΕΕ (καλλιτε-
χνική κατεύ-

θυνση)

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ: ΤΟ
ΕΘΝΟΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ-
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Το μάθημα στοχεύει στην εξερεύνηση των «αυτολεξεί» θεατρικών τρόπων επεξεργασίας της
πραγματικότητας και της ιστορίας, των τεκμηρίων και των αφηγήσεων, εστιάζοντας κυρίως στο
εθνόδραμα και το θέατρο ντοκουμέντο. Περιεχόμενο του διδασκόμενου μαθήματος: Διερεύ-
νηση της σχέσης μεταξύ θεάτρου και πραγματικότητας, Μεθοδολογίες της έρευνας της πραγ-
ματικότητας που χρησιμοποιούνται στο θέατρο, Εισαγωγή στο εθνόδραμα, το θέατρο ντοκου-
μέντο, το θέατρο ντοκιμαντέρ και άλλες παραλλαγές,  Εξερεύνηση υποκριτικών τεχνικών από
το επικό θέατρο, το αφηγηματικό θέατρο, το μετά-δραματικό θέατρο, το θέατρο της επινόη-
σης, την περφόρμανς, Έρευνα αρχειακού ή εθνογραφικού υλικού, Μετάπλαση ερευνητικού
υλικού σε θεατρικό, Παραγωγή σύντομων παραστάσεων.

34ΕΕ201 ΣΤ'/Η' 5 ναι
ΕΕ  ( καλλιτε-

χνικής κα-
τεύθυνσης)
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12 Επιστημονικό Πεδίο: Μεταπολεμική παγκόσμια δραματουργία
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ : ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΕΩΣ ΤΟ
ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟ

Το μάθημα εστιάζει στο μεταπολεμικό ευρωπαϊκό δράμα από το θέατρο του παραλόγου στο
μεταμοντέρνο. Το μάθημα επισκοπεί την εξέλιξη του ευρωπαϊκού και αμερικανικού θεάτρου
από την μεταπολεμική περίοδο έως τις μέρες μας, και εξετάζει εκ του σύνεγγυς έργα-σταθμούς
της σύγχρονης δραματουργίας, από το Θέατρο του Παραλόγου έως και το μεταμοντέρνο θέα-
τρο. Αποτελεί σημαντικό μέρος της βασικής θεατρολογικής κατάρτισης αφού καλύπτει τη δρα-
ματική παραγωγή μετά τα εισαγωγικά μαθήματα ευρωπαϊκής ιστορίας και δραματολογίας που
λαμβάνουν οι φοιτητές/φοιτήτριες στα μαθήματα κορμού. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του
μαθήματος αναλύονται μορφολογικά και τοποθετούνται ιστορικά επιλεγμένα έργα σημαντι-
κών νεότερων και σύγχρονων δυτικών δραματουργών, όπως οι Σάμουελ Μπέκετ,
Ευγένιος Ιονέσκο, Ζαν Ζενέ, Χάροντλ Πίντερ,Έντουαρντ Άλμπυ, Φερνάντο Αραμπάλ, Ντάριο Φο,
Ντέηβιντ Μάμετ, Τομ Στόπαρντ, Χάινερ Μύλλερ, Πέτερ Χάνκε, Κάρυλ Τσέρτσυλ, Σάρα Κέην,
Χάουαρντ Μπάρκερ, κ. ά.

04ΤΧ002 Στ/Η 5 3 ναι ΕΚ

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
01 Επιστημονικό Πεδίο: Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
IV: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΩΝ

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος αξιοποιείται η συνέργεια τριών πεδίων, της Αρχαιολογίας, της Αρχιτεκτο-
νικής και της Πολιτισμικής Διαχείρισης, ως προς τη διαμόρφωση καίριων θέσεων σε θέματα διάσωσης, προ-
στασίας, τεκμηρίωσης, ανάδειξης  και διαχείρισης των Πολιτισμικών Αγαθών. Εξετάζονται οι ακόλουθες
θεματικές ενότητες:
• Εισαγωγή στη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ορολογία, έννοια και μοντέλα διαχείρισης, διε-
θνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία της.
• Η έννοια της ανάδειξης της υλικής και άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: μνημεία και κοινωνία, μνημεία και
περιβάλλον, αξίες, ολοκληρωμένη προστασία, ένταξη των μνημείων στη σύγχρονη ζωή.
• Η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων ως διαχείριση αρχαιολογικού έργου: αρχαιολογικά πάρκα, στέγα-
στρα αρχαιοτήτων, επιτόπια ή κατά χώραν ανάδειξη, επιτόπια μουσεία, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων, ενιαίο δίκτυο αρχαιολογικών χώρων, χρήση νέων τεχνολογιών και πολυμέσων εντός των αρχαιο-
λογικών χώρων.
• Η προστασία και διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.
• Τα Πολιτισμικά Αγαθά ως πολιτιστικοί πόροι.
Τη θεωρητική προσέγγιση των θεματικών αυτών ενοτήτων πλαισιώνει η μελέτη συγκεκριμένων εφαρμογών
(μελέτες περίπτωσης).
Μαθησιακοί στόχοι
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:
• Θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες της ανάδειξης και διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και οικιστικών συνόλων σε συσχετισμό με το συνανήκον περιβάλλον τους.
• Θα έχουν κατανοήσει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ανάδειξη και διαχείριση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, όπως αυτές υπαγορεύονται από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις.
• Θα έχουν μάθει να εντοπίζουν τους πολιτιστικούς πόρους και να τους αξιοποιούν υπό το πνεύμα της βιώ-
σιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.
• Θα είναι σε θέση να εκπονήσουν μία σχετική μελέτη περίπτωσης (case study), εφαρμόζοντας τις θεωρητι-
κές γνώσεις που αποκόμισαν.
• Θα έχουν αποκτήσει πρακτική εμπειρία για την μετέπειτα ενδεχόμενη  επαγγελματική σταδιοδρομία τους
στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ή σε άλλους Πολιτιστικούς Φορείς.

12Α-11_18 Εαρινό 5 3 Όχι Υποχρεωτικό
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος αξιοποιείται συνδυαστικά η συνέργεια τριών πεδίων: του Τουρισμού, της
Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Πολιτισμικής Διαχείρισης. Τη θεωρητική προσέγγιση των βασικών εννοιών και
θεματικών πλαισιώνει η μελέτη συγκεκριμένων εφαρμογών (μελέτες περίπτωσης). Εξετάζονται οι εξής επί
μέρους θεματικές ενότητες:Επισκόπηση της ιστορίας του τουρισμού. Η ηθική διάσταση της τουριστικής
ανάπτυξης.
Βιώσιμη ανάπτυξη - Αειφόρος Ανάπτυξη. Ο Πολιτισμός ως πυλώνας της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Φυσικό περιβάλλον – ανθρωπογενές περιβάλλον: Φυσικές διαδρομές - πολιτιστικές διαδρομές.
Τρόποι χάραξης καινοτόμων τουριστικών προορισμών. Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Κατηγοριοποίηση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδρομών. Το μονοπάτι ως στοιχείο του χώρου.
Η προστασία, ανάδειξη και προσβασιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων ως προϋπόθεση του
σχεδιασμού των πολιτιστικών διαδρομών.
Ο περιηγητισμός ως εργαλείο χάραξης πολιτιστικών διαδρομών: από τον Παυσανία στους περιηγητές και
ταξιδιώτες των νεοτέρων χρόνων (15ος-20ος αι.).
Πολιτιστικές διαδρομές και αρχαιότητα: μία νέα προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος σε συνδυασμό με
την αντίληψη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Πολιτιστικές διαδρομές και δυτικός μεσαίωνας: μία λιγότερο γνωστή διάσταση του ελληνικού πολιτισμικού
τοπίου.
Μονοθεματικές πολιτιστικές διαδρομές: θρησκευτικός/προσκυνηματικός τουρισμός (μοναστήρια-εκκλησίες),
αρχαία θέατρα, κάστρα, γεφύρια, διατηρητέοι οικισμοί και φυσικά αξιοθέατα (κοιλάδες, ποτάμια, φαράγγια,
σπήλαια κ.ά.).
Πολιτιστικές διαδρομές και λογοτεχνική μνήμη.
Πράσινες διαδρομές και μνημεία: Το παράδειγμα της Οθωνικής Αθήνας
Μονοπάτια πολιτισμού: δρόμοι της ελιάς και του κρασιού.
Μαθησιακοί Στόχοι
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:
Θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Θα έχουν κατανοήσει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη Βιώσιμη ανάπτυξη σε συσχετισμό με την προ-
στασία του περιβάλλοντος
Θα έχουν μάθει να εντοπίζουν τους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους και να τους αξιοποιούν υπό
το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.
Θα είναι σε θέση να εκπονήσουν μία σχετική μελέτη περίπτωσης (case study) για τη χάραξη διαδρομών
πολιτιστικού τουρισμού, εφαρμόζοντας τις θεωρητικές γνώσεις που αποκόμισαν.
Θα έχουν αποκτήσει πρακτική εμπειρία για την μετέπειτα ενδεχόμενη  επαγγελματική σταδιοδρομία τους σε
δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς και ιδιωτικούς φορείς

12ΕΠΙ-
59_20 Εαρινό 4 3 Όχι Επιλογής
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος αξιοποιείται συνδυαστικά η συνέργεια τριών πεδίων: του Τουρισμού, της
Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Πολιτισμικής Διαχείρισης. Τη θεωρητική προσέγγιση των βασικών εννοιών και
θεματικών πλαισιώνει η μελέτη συγκεκριμένων εφαρμογών (μελέτες περίπτωσης). Εξετάζονται οι εξής επί
μέρους θεματικές ενότητες:Επισκόπηση της ιστορίας του τουρισμού. Η ηθική διάσταση της τουριστικής
ανάπτυξης.
Βιώσιμη ανάπτυξη - Αειφόρος Ανάπτυξη. Ο Πολιτισμός ως πυλώνας της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Φυσικό περιβάλλον – ανθρωπογενές περιβάλλον: Φυσικές διαδρομές - πολιτιστικές διαδρομές.
Τρόποι χάραξης καινοτόμων τουριστικών προορισμών. Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Κατηγοριοποίηση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδρομών. Το μονοπάτι ως στοιχείο του χώρου.
Η προστασία, ανάδειξη και προσβασιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων ως προϋπόθεση του
σχεδιασμού των πολιτιστικών διαδρομών.
Ο περιηγητισμός ως εργαλείο χάραξης πολιτιστικών διαδρομών: από τον Παυσανία στους περιηγητές και
ταξιδιώτες των νεοτέρων χρόνων (15ος-20ος αι.).
Πολιτιστικές διαδρομές και αρχαιότητα: μία νέα προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος σε συνδυασμό με
την αντίληψη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Πολιτιστικές διαδρομές και δυτικός μεσαίωνας: μία λιγότερο γνωστή διάσταση του ελληνικού πολιτισμικού
τοπίου.
Μονοθεματικές πολιτιστικές διαδρομές: θρησκευτικός/προσκυνηματικός τουρισμός (μοναστήρια-εκκλησίες),
αρχαία θέατρα, κάστρα, γεφύρια, διατηρητέοι οικισμοί και φυσικά αξιοθέατα (κοιλάδες, ποτάμια, φαράγγια,
σπήλαια κ.ά.).
Πολιτιστικές διαδρομές και λογοτεχνική μνήμη.
Πράσινες διαδρομές και μνημεία: Το παράδειγμα της Οθωνικής Αθήνας
Μονοπάτια πολιτισμού: δρόμοι της ελιάς και του κρασιού.
Μαθησιακοί Στόχοι
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:
Θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Θα έχουν κατανοήσει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη Βιώσιμη ανάπτυξη σε συσχετισμό με την προ-
στασία του περιβάλλοντος
Θα έχουν μάθει να εντοπίζουν τους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους και να τους αξιοποιούν υπό
το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.
Θα είναι σε θέση να εκπονήσουν μία σχετική μελέτη περίπτωσης (case study) για τη χάραξη διαδρομών
πολιτιστικού τουρισμού, εφαρμόζοντας τις θεωρητικές γνώσεις που αποκόμισαν.
Θα έχουν αποκτήσει πρακτική εμπειρία για την μετέπειτα ενδεχόμενη  επαγγελματική σταδιοδρομία τους σε
δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς και ιδιωτικούς φορείς

12ΕΠΑ-
59_20 Εαρινό 4 3 Όχι Επιλογής
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Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

01 Επιστημονικό Πεδίο: Ποσοτικές Μέθοδοι (Το επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει μαθήματα που έχουν στόχο την κατανόηση από τους φοιτητές μας των βασικών αρχών των  μαθηματικών - της στατιστικής και των
πιθανοτήτων, της επιχειρησιακής έρευνας καθώς και μαθήματα χρηματοοικονομικών μαθηματικών, όπως διαχείριση χρήματος και κεφαλαίου, διαχείρισης κινδύνου και αναλογιστικά μοντέλα. )

Υποτροφία: 1 ΠΛΗΡΗΣ Υποτροφία που θα κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υποτροφίες, μια για κάθε μάθημα.

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
2. Μοντελοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης
3. Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού
4. Περιγραφή μεθόδου Simplex
5. Ανάλυση ευαισθησίας
6. Επίλυση προβλημάτων με χρήση Solver
7. Το πρόβλημα μεταφοράς
8. Πρόβλημα Μεταφόρτωσης
9. Βασικές αρχές Θεωρίας Αποφάσεων
10. Δικτυακή ανάλυση (Ελάχιστο Ζευγνύον Δέντρο,)
11. Δικτυακή ανάλυση (Ελάχιστης Διαδρομής)
12. Δικτυακή ανάλυση (Μέγιστης Ροής Δικτύου)

UAF17 Εαρινό 6 3 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
μάθημα

Διαχείριση Κινδύνου

Εβδομάδα 1: Η διασαφήνιση του σκοπού  και των τεχνικών αξιολόγησης του επιχειρηματικού
και επενδυτικού  κίνδυνου 
Εβδομάδα 2: Αναγνώριση κινδύνων στα πλαίσια του σύγχρονου εταιρικού περιβάλλοντος
Εβδομάδα 3: Ο προσδιορισμός του ρόλου του στρατηγικού  και επιχειρησιακού  σχεδιασμού  στη
διαχείριση κίνδυνων
Εβδομάδα 4: Η παρουσίαση της μεθοδολογική  προσέγγισης για τον εντοπισμό  και την αποτί-
μηση του κίνδυνου- Τα 5 Μ του Κινδύνου
Εβδομάδα 5: Αρχές και μεθοδολογίες αξιολόγησης και ιεράρχησης του κίνδυνου (Risk
Assessment) -Στην οικονομία
Εβδομάδα 6: Αρχές και μεθοδολογίες αξιολόγησης και ιεράρχησης του κίνδυνου (Risk
Assessment)- Στην οικονομία, Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς,
Εβδομάδα 7: Διαχείριση κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Εβδομάδα 8: Αρχές και μεθοδολογίες αξιολόγησης και ιεράρχησης του κίνδυνου (Risk
Assessment)-Στη διαχείριση έργων-project 
Εβδομάδα 9: Ανάπτυξη ποιοτικών μεθόδων στην αποτίμηση κίνδυνων
Εβδομάδα 10: Ανάπτυξη ποσοτικών μεθόδων στην αποτίμηση κίνδυνων 
Εβδομάδα 11: Παρουσίαση σχετικών υποδειγμάτων και καλών πρακτικών
Εβδομάδα 12: Μεθοδολογία και διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης κίνδυνων 

UAF43 Εαρινό 6 3 ΌΧΙ Επιλογής
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02 Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομική Ανάλυση (Το επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν θεωρία και μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης των οικονομικών μεγεθών, σε επίπεδο εταιρίας αλλά και
οικονομίας. Τα εργαλεία αυτά μπορέι να είναι συγκεκριμένοι δείκτες, οικονομικά μεγέθη και τεχνικές, που συβάλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία μιας επιχείρησης ή μιας οικονομίας και βοηθούν στον καλύτερο
πογραμματισμό τους και στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων για το παρόν και για το μέλλον. )
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Εισαγωγή στα μακροοικονομικά μεγέθη
Εθνικό Εισόδημα – έννοιες, μέτρηση οικονομικής δραστηριότητας
Θεωρία κατανάλωσης και αποταμίευσης
Θεωρία επένδυσης
Προσδιορισμός του εισοδήματος, πολλαπλασιαστής
Αγορά χρήματος, καθορισμός επιτοκίων
Μακροοικονομική πολιτική, δημοσιονομικά, νομισματικά
Οικονομικές διακυμάνσεις
Ανεργία και πληθωρισμός
Εξωτερικός τομέας, ισοζύγιο πληρωμών
Οικονομικές και Νομισματικές Ενώσεις
Συγκριτικά οικονομικά συστήματα

UAF09 Β 6 3 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
μάθημα

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Επιχειρηματικότητα-Επιχειρηματική Ιδέα
Επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια
Πηγές Χρηματοδότησης
Είδη Οικονομοτεχνικών Μελετών
Σχεδιασμός Οικονομοτεχνικών Μελετών
Πηγές Πληροφοριών για Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Συγγραφή και Παρουσίαση μιας Μελέτης
Μελέτη Σκοπιμότητας
Ανάλυση της Αγοράς και Μάρκετινγκ
Ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών της επένδυσης
Ανάλυση των Ανθρώπινων Πόρων της Επένδυσης
Χωροθέτηση της Επένδυσης
Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση της Επενδύσεως
Ανάλυση Κόστους - οφέλους
SWOT Ανάλυσης
Ανάλυση Νεκρού Σημείου

UAF70 Η 6 3 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
μάθημα
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Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

01 Επιστημονικό Πεδίο: Αριθμητική Ανάλυση
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα μέσω του οποίου οι φοιτητές/φοιτήτριες έρχονται σε
επαφή με βασικές αριθμητικές μεθόδους που αποτελούν βασική γνώση για την υλοποίηση και
εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων Μηχανικού.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών/φοιτητριών στις βασικές έννοιες
αριθμητικής ανάλυσης, καθώς και πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα βασι-
κά προβλήματα της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού. Παρουσιάζονται βασικοί αλγόριθ-
μοι αριθμητικής επίλυσης μη γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων, παραγώγισης και ολοκλήρω-
σης συναρτήσεων. Επιπλέον για την βασική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων παρουσιάζο-
νται αλγόριθμοι παρεμβολής, προσέγγισης και προσαρμογής καμπύλης σε δεδομένα. Επίσης,
γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων που διέπονται από διαφο-
ρικές ή εξισώσεις με μερικές παραγώγους και σε επαναληπτικές τεχνικές. Δίνεται έμφαση στη
χρήση αυτών για την επίλυση συγκεκριμένων βασικών προβλημάτων. Επιπρόσθετα, στο εργα-
στηριακό κομμάτι του μαθήματος γίνεται υλοποίηση των μεθόδων αυτών σε γλώσσα προγραμ-
ματισμού σε συνδυασμό με πρόγραμμα λογιστικών φύλλων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίζει βασικά προβλήματα της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού που μπορούν να
επιλυθούν με χρήση βασικών αριθμητικών τεχνικών.
• Χρησιμοποιεί διάφορες αριθμητικές μεθόδους προκειμένου να μπορεί να επιλέξει την καταλ-
ληλότερη για την επίλυση βασικών προβλημάτων.
• Χρησιμοποιεί κατάλληλα γλώσσα προγραμματισμού και λογισμικό για την αριθμητική επίλυ-
ση απλών προβλημάτων καθώς και την απεικόνιση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων.

Μ0405Υ Εαρινό 4 4 ΝΑΙ Υποχρεωτικό

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
01 Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομετρία
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μονά-
δες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

Σε συνέχεια του μαθήματος Οικονομετρία Ι, οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τα
διαφορετικά σημεία εκκίνησης μιας οικονομετρικής ανάλυσης ανάλογα με το είδος των δεδο-
μένων, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάλυση και τα δυνητικά προβλήματα

που μπορούν να παρουσιαστούν από τη χρήση απλών προσεγγίσεων.

ECO223 Εαρινό 6 3 ΝΑΙ Υποχρεωτικό

ΑΔΑ: 6ΡΗΦ469Β7Δ-Φ6Θ



Σελ. 42 από 49

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

01 Επιστημονικό Πεδίο: Διοικητική Επιστήμη Αθλητισμού
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μέσω του μαθήματος επιτυγχάνεται η εξακτίνωση των γνώσεων των φοιτητών/φοιτητριών
πάνω σε πρακτικά θέματα του σύγχρονου Επαγγελματικού Αθλητισμού όπως η λειτουργία του
κώδικα δεοντολογίας της FIFA , οι κανονισμοί του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τα χαρακτη-
ριστικά του κώδικα επαγγελματικού ποδοσφαίρου ως εργαλεία ανάπτυξης της δομής του Ε-

παγγελματικού Αθλητισμού, τη θεωρία της δομής και της οργάνωσης του Ελληνικού επαγγελ-
ματικού ποδοσφαίρου και το σύστημα αξιολόγησης της UEFA, την οργανοδιοικητική δομή των
επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Επίσης γίνεται η διοργάνωση All Star Game,

όπου οι φοιτητές πραγματοποιούν έναν αγώνα μπάσκετ και μέσω αυτής της διοργάνωσης
μαθαίνουν στην πράξη πως να οργανώσουν και να διαχειριστούν ένα μεγάλης προβολής event

που πλέον έχει γίνει θεσμός αφού φέτος θα διεξαχθεί για 10η συνεχή χρονιά.

ΜΑ041 ΕΑΡΙΝΟ 5 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

02 Επιστημονικό Πεδίο : Αθλητική Επιστήμη
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ -
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ως σκοπός της διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου ορίζεται η δημιουργία
ενός πλαισίου αρχών, για την κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων του αθλητισμού,
μιας και ο κλασικός αθλητισμός αποτελεί τη βάση του αθλητισμού και της αθλητικής επιστή-

μης. Μέσα από τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου οι φοιτητές του ΤΟΔΑ, μπορούν να
αποκτήσουν εργαλεία, για την εφαρμογή βασικών αρχών, τόσο στον τομέα της οργάνωσης και

διαχείρισης, όσο και στον τομέα της διοίκησης του αθλητισμού που θα τους στηρίξουν στο
επιστημονικό και επαγγελματικό μέλλον τους.

ΜΑ039 ΕΑΡΙΝΟ 5 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

03 Επιστημονικό Πεδίο: Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στον Αθλητισμό (Τα μαθήματα περιλαμβάνουν σύγχρονες μορφές Επικοινωνίας, Διαχείρισης ΜΜΕ και Δημοσίων Σχέσεων στον Αθλητισμό)
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μο-
νάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Θεωρία & ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ στον Αθλητισμό ΟΔΟ67 ΕΑΡΙΝΟ 5 3 ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Θεωρία και ανάπτυξη δεξιοτήτων Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ στον Αθλητισμό ΟΔΟ83 ΕΑΡΙΝΟ 5 3 ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
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04 Επιστημονικό Πεδίο: Αθλητικός Τουρισμός – Οργάνωση & Διαχείριση
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μο-
νάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το μάθημα του αθλητικού τουρισμού επιχειρεί να καθορίσει τη δυναμική της διαδικασίας
ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού μέσα από διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις που θα

υποβοηθούσαν τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών από τους εμπλεκόμενους φορείς. Το
στοιχείο της αθλητικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των διακοπών εξετάζεται ως το κύριο

κίνητρο για τη μετακίνηση του ατόμου.

ΟΔ079 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το μάθημα παραθέτει όλες τις απαραίτητες συνιστώσες μιας καλά οργανωμένης αθλητικής
εγκατάστασης από την μελέτη βιωσιμότητας μέχρι το Dot Plan. Όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, το

οργανόγραμμα, η σχέση με τους εκάστοτε διοργανωτές και συνολικά το οργανωτικό πλαίσιο
αναλύεται διεξοδικά μέσα από τις παραδόσεις και την εξέταση διαφορετικών διεθνών περι-

πτώσεων.

ΟΔΕ056 ΕΑΡΙΝΟ 4 3 ΌΧΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

05 Επιστημονικό Πεδίο : Πολιτισμός-Ολυμπισμός
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μο-
νάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ

Σκοπός του μαθήματος είναι: Να κατανοήσουν τους στόχους της φιλοσοφικής και ιστορικής
προσέγγισης του Αθλητισμού, να κατανοήσουν τις μεθόδους ιστορικής έρευνας, να είναι σε
θέση να τις χρησιμοποιήσουν στην έρευνα και να αντιληφθούν τα προβλήματα εφαρμογής

τους. Να κατανοήσουν τις βασικές θεωρίες για τη γέννηση του Αθλητισμού, να γνωρίσουν την
αθλητική παράδοση διαφορετικών λαών και να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν την

προέλευση του αθλητισμού και την ανάπτυξή του στην Αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή περίοδο, το
Βυζάντιο και τη Σύγχρονη Εποχή. Να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν τη σχέση του Αθλητι-

σμού με την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τον πόλεμο, την ψυχαγωγία κ.λ.π. Να προσεγγίσουν και
να εξετάσουν τις κοινωνικές, ηθικές και φιλοσοφικές παραμέτρους του αθλητισμού.

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη σχέση πολιτικής και αθλητισμού. Να κατανοήσουν την
ιστορική εξέλιξη των Αρχαίων Πανελλήνιων Αγώνων και τις Κοινωνικές τους επιπτώσεις και να
γνωρίσουν και να προσεγγίσουν την έννοια της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ως εκπαιδευτική ιδέα.

Να κατανοήσουν την πολυπολιτισμική διάσταση του Ολυμπισμού και να κατανοήσουν τον
Ολυμπισμό ως εκπαιδευτική φιλοσοφία.Να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα Ολυμπιακής Εκ-

παίδευσης.

ΜΑ036 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να προσεγγίσουν ιστορικά
και να γνωρίσουν το ιστορικό δημιουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και τους στό-
χους της. Να προσεγγίσουν ιστορικά και να γνωρίσουν τον εκπαιδευτικό ρόλο των εθνικών
Ολυμπιακών Ακαδημιών. Να προσεγγίσουν και να αναλύσουν την έννοια του Ολυμπισμού ως
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και την έννοια της Ολυμπιακής Παιδείας. Να αναγνωρίσουν οι φοι-
τητές τις μεθόδους διδασκαλίας της Ολυμπιακής Παιδείας. Να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τις
αρχές και αξίες του Ολυμπιακού Κινήματος και τις προκλήσεις ένταξής τους σε προγράμματα
Ολυμπιακής Εκπαίδευσης. Κριτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού προγράμματος Ολυμπιακών
Αρχών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν οι φοιτητές
την εφαρμογή των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και τους στό-
χους των προγραμμάτων. Να εξοικειωθούν με τις πρακτικές εφαρμογής και τα προβλήματα
ενός προγράμματος Ολυμπιακής Εκπαίδευσης όπως εφαρμόστηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες
της Αθήνας 2004 και την αξιολόγησή του. Να προσεγγίσουν επιστημονικά, να αναλύσουν και
να κατανοήσουν τις έννοιες Ολυμπιακή Παιδαγωγική, Ολυμπιακή Παιδεία και τους τρόπους
διδασκαλίας τους. Να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Ολυμπι-
ακής Εκπαίδευσης και της εφαρμογής της στα σχολεία και τη συμβολή της στην αειφόρο ανά-
πτυξη και να εξοικειωθούν με προγράμματα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης που συμβάλλουν στην
κυκλική οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος. Να εξοικειωθούν με πρακτικές εφαρμο-
γής προγραμμάτων ολυμπιακής παιδείας για την κατανόηση της διαφορετικότητας και να
εξοικειωθούν με πρακτικές αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΜΑΕ067 ΕΑΡΙΝΟ 4 3 ΟΧΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για τις πολιτικές που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Την διαχείριση της

διασύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αθλητικές συνεργασίες.
Γίνεται εισαγωγή σε ζητήματα, πολιτικές ,διαδικασίες και πρακτικές που έχουν σχέση με την

κοινότητα του αθλητισμού, την ισότητα στην υγεία δια μέσου του αθλητισμού και τις διεπαγ-
γελματικές αθλητικές συνεργασίες. Την ανάλυση υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης στον
τομέα της άσκησης, ψυχαγωγίας και ευεξίας των πολιτών της. Τις λειτουργίες που πρέπει να

διέπουν έναν Αθλητικό Οργανισμό και την αναγνώριση των διαφόρων ρόλων και ευθυνών για
όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη του αθλητισμού.

ΜΑΕ063 ΕΑΡΙΝΟ 4 3 ΟΧΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

06 Επιστημονικό Πεδίο: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές Μο-
νάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών  & σύγχρονων θεωριών που
διέπουν την στρατηγική διοίκηση των επιχειρήσεων και των αθλητικών οργανισμών ΟΔ080 8ο 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
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Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών
01 Επιστημονικό Πεδίο: Εφαρμοσμένο Θέατρο
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τις δυνατότητες κοινωνικής επανένταξης που παρέχει
το θέατρο σε συγκεκριμένες κοινότητες, οι οποίες είναι συχνά ευάλωτες, μειονεκτούσες ή πε-
ριθωριοποιημένες κοινωνικά (άστεγοι, πρόσφυγες και μετανάστες, φυλακισμένοι, τρόφιμοι σε
γηροκομεία και άλλα ιδρύματα). Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες θα έρθουν
σε επαφή με σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές του Κοινωνικού θεάτρου, μέσα από μία διακαλ-
λιτεχνική προσέγγιση. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες θα εστιάσουν στους κανόνες και τις συμπε-
ριφορές που διέπουν τις συγκεκριμένες κοινότητες και τους χώρους στους οποίους βρίσκονται
(δρόμος, κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, φυλακή, γηροκομείο, κέντρο κοινωνι-
κής επανένταξης, κ.ά.). Τέλος, θα κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ θεάτρου και κοινωνικής εργα-
σίας, μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές.

ΕΑΡΕΕ07-
ΠΤ Εαρινό 6 3 Ναι Ελεύθερης

επιλογής

02 Επιστημονικό Πεδίο: Παραστατικές Τέχνες
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το θέατρο της πραγματικότητας καλύπτει στις μέρες μας ένα ολοένα και διογκούμενο χώρο στο
πεδίο των παραστατικών τεχνών και της επιτέλεσης. Έχοντας τις ρίζες του στο πολιτικό θέατρο
και τις ιστορικές αβανγκάρντ, το θέατρο της πραγματικότητας γνώρισε μία σειρά από τάσεις,
μεθόδους και εφαρμογές όπως το θέατρο ντοκουμέντο, το αυτολεξεί θέατρο, το θέατρο του
μάρτυρα, το δικαστικό θέατρο, το μη μυθοπλαστικό θέατρο, το αυτοβιογραφικό θέατρο, το
θέατρο ειδικού χώρου (site-specific), το εθνόδραμα, κ.ο.κ. Στο μάθημα γίνεται παρουσίαση των
μεθόδων του θεάτρου της πραγματικότητας, ενώ εφαρμογή περιορίζεται κυρίως στις μεθόδους
εκείνες που συναντούμε συχνότερα στην πρόσφατη καλλιτεχνική παραγωγή.

06ΕΠΚΕ01-
ΠΤ Εαρινό 6 4 ΝΑΙ Επιλογής

κατεύθυνσης

03 Επιστημονικό Πεδίο: Μεθοδολογία Έρευνας
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι : εισαγωγικά στοι-
χεία για την εκπόνηση γραπτής
εργασίας

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες να γνωρίσουν και να κατανοήσουν βασικές
αρχές και μηχανισμούς οργάνωσης ενός θεματικού υλικού, μετατροπής των πληροφοριών σε
συνεκτικό κείμενο και παρουσίασής του.  Η απλούστερη μορφή της διαδικασίας αυτής είναι
μια εργασία μαθήματα.

02ΥΠΕ03 Εαρινό 6 3 ΝΑΙ Υποχρεωτικό

Μεθοδολογία ΙΙ: επιστημονική
έρευνα και συγγραφή

Απόκτηση γνώσεων και καλλιέργεια δεξιοτήτων στην επιστημονική έρευνα και τα εργαλεία που
χρησιμοποιεί (Βιβλιογραφική έρευνα, αποδελτίωση πηγών, κλπ)

04ΕΠΚΕ03-
ΠΤ Εαρινό 6 3 ΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
01 Επιστημονικό Πεδίο: Προγραμματισμός δεδομένων
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

Λειτουργικά συστήματα Εξοικείωση με τους στόχους, τη δομή του και τους κύριους τύπους λειτουργικών συστημάτων. λει-συσ 4 6 6 ΝΑΙ (πολλαπλά
τμήματα) Κορμού

Θέματα διαχείρισης πληροφοριών
και δεδομένων Εξοικείωση με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών θεμ-δια-

πλη 8 5 4 ΝΑΙ (πολλαπλά
τμήματα)

Επιλογής
κατεύθυνσης

02 Επιστημονικό Πεδίο: Προγραμματισμός διαδραστικών εφαρμογών
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

Προηγμένα θέματα προγραμματι-
σμού

Εξοικείωση με προηγμένα θέματα προγραμματισμού σε Java: η βιβλιοθήκη της Java, δημιουρ-
γία γραφικών διεπαφών

προ-θεμ-
προ 6 5 4 ΝΑΙ (πολλαπλά

τμήματα)
Επιλογής

κατεύθυνσης

Γραφικά υπολογιστών Εξοικείωση με γραφικά υπολογιστών 2 και 3 διαστάσεων. Εργαστήριο σε OpenGL. γρα-υπο 6 5 4 ΝΑΙ (πολλαπλά
τμήματα)

Επιλογής
κατεύθυνσης

03 Επιστημονικό Πεδίο: Προγραμματισμός εφαρμογών και διαδικτύου
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλί-
ας/ εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

Προγραμματισμός ΙΙ Προχωρημένος προγραμματισμός σε C. Εργαστηριακές ασκήσεις και τελική εργασία. προ-2 2 6 8 ΝΑΙ (πολλαπλά
τμήματα) Κορμού

Σχεδίαση εφαρμογών και υπηρε-
σιών διαδικτύου

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (frontend και backend). Σχετικές τεχνολογίες.
Υλοποίηση πλήρους διαδικτυακής εφαρμογής.

σχε-εφα-
δια 6 5 4 ΝΑΙ (πολλαπλά

τμήματα)
Επιλογής

κατεύθυνσης
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Τμήμα Φιλολογίας

01 Επιστημονικό Πεδίο: Αρχαία Ελληνικά
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ-
ΞΕΝΟΦΩΝ

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία. Η ιστορία
ως λογοτεχνικός κλάδος. • Οι λογογράφοι, οι πρόδρομοι των ιστορικών. • Ο Ηρόδοτος, ο πατέ-
ρας της Ιστορίας (pater historiae). Σκοπός, μεθοδολογία, σύνθεση, μορφή, ύφος και παράδοση
του έργου του. Η θεωρία του Jacoby. Η θεϊκή αιτιότητα. Η εἰρομένη λέξις. Οι νουβέλες και η
λειτουργία τους στο έργο. Οι λόγοι των πρωταγωνιστών και ο χαρακτήρας τους. Η χειρόγραφη
παράδοση. • Ο Θουκυδίδης και η θεμελίωση της επιστημονικής ιστοριογραφίας. Σκοπός, μεθο-
δολογία, σύνθεση, μορφή, ύφος και παράδοση του έργου του. Οι δημηγορίες και ο ρόλος τους.
Η διαφορά του από τον Ηρόδοτο στην αντίληψη της ιστορικής αιτιότητας. Η επίδραση των
σοφιστών στο έργο του. Το θουκυδιδικό πρόβλημα. Οι θεωρίες για τη συγγραφή του έργου. Το
κτῆμα ἐς αἰεί. Το ύφος του Θουκυδίδη, γλώσσα και λεξιλόγιο. Φιλολογική και πραγματολογική
ανάλυση των κυριότερων δημηγοριών για την κατανόηση των αρχών που διέπουν την περικλε-
ϊκή δημοκρατία και τη βαθμιαία εξέλιξή της από μία Realpolitik σε μία Machtpolitik. • O Ξενο-
φών, o συνεχιστής του έργου του Θουκυδίδη. Σκοπός, μεθοδολογία, σύνθεση, μορφή, ύφος και
παράδοση του έργου του. Η επιστροφή στη θεϊκή αιτιότητα. Άλλες μορφές ιστοριογραφίας από
τον Ξενοφώντα (ιστορικό εγκώμιο-βιογραφία, απομνημονεύματα, πολιτείαι κτλ.). Το μάθημα
αναπτύσσεται σε 13 μαθήματα.

13Κ31_15 Εαρινό 5 3 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
Κορμού

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Στο εισαγωγικό μέρος του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα κατατοπιστούν σχετικά με την
ανάπτυξη της φιλολογίας ως επιστήμης στα μεγάλα κέντρα της Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας και
Περγάμου κατά την ελληνιστική εποχή ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν την αυτονομία και
διαφοροποίηση της λογοτεχνικής παραγωγής της εποχής αυτής. Σκοπός του μαθήματος είναι
να εμβαθύνουν οι φοιτητές στον τρόπο χρήσης της παράδοσης και της δημιουργίας καινοτό-
μων στοιχείων στο έπος και την ελληνιστική ποίηση. Ενδεικτικά κείμενα που θ’ αναλυθούν και
θα ερμηνευθούν μέσα στο πλαίσιο της ελληνιστικής δημιουργίας είναι τα «Αίτια» και οι «Ύ-
μνοι» του Καλλίμαχου, τα «Αργοναυτικά» του Απολλώνιου Ρόδιου και τα «Ειδύλλια» του Θεό-
κριτου, εστιάζοντας στα ξεχωριστά στοιχεία που εισήγαγε ο κάθε ποιητής στην ελληνιστική
λογοτεχνική παράδοση. Το μάθημα αναπτύσσεται σε 13 μαθήματα.

13ΚΦ6 Εαρινό 5 3 ΌΧΙ
Υποχρεωτικό
Θεματικού

Κύκλου

ΑΔΑ: 6ΡΗΦ469Β7Δ-Φ6Θ



Σελ. 48 από 49

02 Επιστημονικό Πεδίο: Γλωσσολογία
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
ΛΟΓΟΥ

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε βασικούς όρους της κειμενογλωσσολογίας- ανάλυ-
σης λόγου, όπως η έννοια του κειμένου και του περικειμένου, του δημιουργού, του αποδέκτη
και του επικοινωνιακού στόχου. Θα συζητηθούν αναλυτικά οι παράμετροι της κειμενικότητας
και η διάκριση σε κειμενικά είδη, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Θα
γίνει ακόμα αναφορά στη διάκριση σε προφορικό και γραπτό λόγο και θα παρουσιαστούν οι
βασικές αρχές της ανάλυσης συνομιλίας. Επίσης, το μάθημα θα επικεντρωθεί σε θεωρίες δομής
των κειμένων και στην εφαρμογή των κειμενογλωσσολογικών εργαλείων στην ανάλυση λογοτε-
χνικών κειμένων. Τέλος, θα γίνει λόγος για μεθόδους ανάλυσης του κειμένου, όπως η κριτική
ανάλυση λόγου και η γλωσσολογία των σωμάτων κειμένων, και θα συζητηθούν οι δυνατότητες
αξιοποίησης των πορισμάτων και των μεθόδων της κειμενογλωσσολογίας στη διδασκαλία της
γλώσσας στο σχολείο.

13Κ11_19 Εαρινό 5 3 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
Κορμού

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1

Αντικείμενο μαθήματος. Βιβλιογραφία. Η αξία των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου.
Τεκμήρια και υποθέσεις για την αρχαία προφορά. Ερασμική και νεοελληνική προφορά. Συγκρι-
τική και ιστορική γλωσσολογία. Αντικείμενο, μέθοδοι, δείγματα ιστορικής ερμηνείας γλωσσι-
κών τύπων. Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία. Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών. Η
διαμόρφωση της Ελληνικής στο πλαίσιο της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Ιδιομορ-
φίες της (Πρωτο)ελληνικής. Ελληνική και προελληνικές γλώσσες. Άμεσες και έμμεσες μαρτυρί-
ες. Περίοδοι της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Πηγές της αρχαίας ελληνικής γλώσ-
σας. Η Ελληνική της Β΄ χιλιετίας π.Χ. Μυκηναϊκή διάλεκτος. Χρονολόγηση. Πηγές. Το συλλαβικό
σύστημα γραφής (Γραμμική Β΄). Διαλεκτικά χαρακτηριστικά. Δείγματα κειμένων. Η εισαγωγή
του αλφαβήτου. Επιχώρια αρχαϊκά αλφάβητα. Το Ευκλείδιο αλφάβητο. Οι αρχαίες ελληνικές
διάλεκτοι της 1 ης χιλιετίας π.Χ.: ταξινόμηση. Οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι της Α΄ χιλιετίας
π.Χ. (Μέρος Α΄). Οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι της Α΄ χιλιετίας π.Χ. (Μέρος Β΄). Aρχαίες ελλη-
νικές διάλεκτοι και λογοτεχνία. Οι λογοτεχνικές διάλεκτοι. Η ανάδειξη της αττικής διαλέκτου
και η βαθμιαία εξαφάνιση των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων.

13Κ13_15 Εαρινό 5 3 ΌΧΙ Υποχρεωτικό
Κορμού

03 Επιστημονικό Πεδίο: Λατινικά
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΠΕΖΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση της λατινικής λογοτεχνίας στην εξέλιξή της μέσα στο
χρόνο με παράλληλη διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων πεζών κειμένων για εμπέδωση της λατι-
νομάθειας και διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: 1. Τι είναι λατινική λογοτεχνία 2. Η μελέτη της
λατινικής λογοτεχνίας από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας 3. Λατινική λογοτεχνία και ρωμαϊκή
ταυτότητα 4. Η ρωμαϊκή κουλτούρα του θεάματος 5. Οι απαρχές του πεζού λόγου στα λατινικά:
Κάτων ο πρεσβύτερος 6. Η ποίηση στο α’ μισό του 1ου αι. π.Χ.: Λουκρήτιος και Κάτουλλος 7. Η
πεζογραφία στο α’ μισό του 1ου αι. π.Χ.: Κικέρων, Καίσαρ, Σαλλούστιος 8. Η ποίηση στο β’ μισό
του 1ου αι. π.Χ.: Βιργίλιος, Οράτιος, ελεγειακοί ποιητές 9. Λογοτεχνία της ώριμης αυγούστειας
περιόδου: Οβίδιος και Τίτος Λίβιος 10. Η ποίηση τον 1ο αι. μ.Χ. 11. Η πεζογραφία από τον Αύ-
γουστο έως τον Αδριανό 12. Χριστιανική Γραμματεία 13. Λατινική Μυθιστορία: Πετρώνιος
&amp; Απουλήιος

13Κ2_12_20 Εαρινό 5 3 ΌΧΙ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΟΣ
Ο Βεργίλιος και το ποιητικό έργο του από τις Εκλογές ως την Αινειάδα. Μορφές διακειμενικότη-
τας και διακειμενικές μορφές (Αχαιμενίδης και Κορύδων). Βεργιλιανή λογοτεχνική γεωγραφία:
η Σικελία των κυκλώπων και η ευτοπία των βουκόλων. Αινειάδα 3.506-718 και δεύτερη Εκλογή.

13Κ26_20 Εαρινό 5 3 ΌΧΙ

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

01 Επιστημονικό Πεδίο: Τηλεπικοινωνίες
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ

Τίτλος μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες / ECTS

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα Εργαστήρια Κατηγορία

Ασύρματες Επικοινωνίες
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την α-
σύρματη μετάδοση και των αρχών σχεδίασης και λειτουργίας των σύγχρονων (επίγειων)
ασύρματων δικτύων επικοινωνιών.

ΨΣΕ04 ΣΤ 6 2Θ + 2Ε ΝΑΙ

Κατ' επιλογήν
υποχρεωτικό,
επιστημονικής

περιοχής
(ειδικού υπο-

βάθρου),
μάθημα με

εργαστηριακή
άσκηση ή

εργαστηριακό
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