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ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

ΙΓΡΤΗ - ΙΣΟΡΙΑ 

 

Σν Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηδξχζεθε κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 399 ηεο 28εο 

Ηνπλίνπ 1972 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1972-1973. ην πιαίζην ηνπ λφκνπ 1268/82, 

ην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ιεηηνπξγεί δηνηθεηηθά σο αλεμάξηεηε κνλάδα απφ ην 1983. 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ πεξίπνπ 5.000 δηπισκαηνχρνη Πνιηηηθνί Μεραληθνί ελψ ν αξηζκφο 

ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θπκαίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηνπο 1.800 πεξίπνπ. 

Σν Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ζηεγάδεηαη ζε θηήξην κε κεηθηφ εκβαδφλ άλσ ησλ 

16.000 m
2
 φπνπ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ακθηζέαηξν, 

αίζνπζα ζρεδηαζηεξίσλ, αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ, βηβιηνζήθε, ππνινγηζηηθφ θέληξν, γξαθεία 

πξνζσπηθνχ, ρψξνη δηνίθεζεο, θαη εξγαζηεξηαθνί ρψξνη ζπλνιηθνχ εκβαδνχ πεξίπνπ 5.000 

m
2
. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ 28 κέιε Γηδαθηηθνχ-Δξεπλεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.), 5 κέιε ΔΣΔΠ θαη έλα κέινο ΔΓΗΠ. 

ην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο ιεηηνπξγνχλ ηξεηο Σνκείο, νθηψ Δξγαζηήξηα, έλα 

πνπδαζηήξην θαη ην Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Σκήκαηνο. Σφζν ην πξνζσπηθφ φζν θαη νη 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο, κε εμαίξεζε ην Τπνινγηζηηθφ Κέληξν, είλαη εληαγκέλα 

ζηνπο Σνκείο. 

Απφ ην επηέκβξην 1994, ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) θαη Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ. Μεηά απφ 

ηξνπνπνίεζε θαηά ην έηνο 2018, ην Σκήκα απνλέκεη ηνπο εμήο Μεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο: 

  Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) κε ηίηιν «ρεδηαζκφο Αλζεθηηθψλ, 

Βηψζηκσλ θαη Δπθπψλ Τπνδνκψλ» ζηηο εηδηθεχζεηο: 

Δηδίθεπζε Αˊ: Τιηθά, Καηαζθεπέο θαη Γεσηερληθά Έξγα Τςειήο Δπηηειεζηηθφηεηαο 

Δηδίθεπζε Βˊ: Τδξαπιηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή γηα Βηψζηκεο Τπνδνκέο θαη  

Δηδίθεπζε Γˊ: Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξψλ θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ 

 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (Γ.Γ.) ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 

Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο κέρξη ζήκεξα έρνπλ απνλεκεζεί 94 

Γηδαθηνξηθά Γηπιψκαηα θαη 429 Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο. ην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζήκεξα εγγεγξακκέλνη 48 κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο θαη 48 ππνςήθηνη δηδάθηνξεο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

Αζαλάζηνο Α. Γήκαο, Καζεγεηήο 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 26 500 Πάηξα 

Σει.: (+30) 2610-996518/6599 

Fax: (+30) 2610- 996565  

E-mail : adimas@upatras.gr  

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΜΔΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

Εαραξίαο Ηεξφζενο, Αλαπι. Καζεγεηήο  

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ, Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 26 500 Πάηξα 

Σει.: (+30) 2610-997780 

Fax: (+30) 2610- 996564 

E-mail : izachari@upatras.gr  

 

 

Γξακκαηεία  

 

Σει.:(+30) 2610-996504  

Fax: (+30) 2610-996565  

 

 

ΓΟΜΗ – ΣΟΜΔΙ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 

 

Σνκέαο Α: ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

  Γηεπζπληήο: Καζ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ 

Δξγαζηήξηα 

  Καηαζθεπψλ 

  Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ 

 

Σνκέαο Β: ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

  Γηεπζπληήο: Αλαπι. Καζ. ΓΔΩΡΓΙΟ ΥΟΡ 

Δξγαζηήξηα 

  Γεσηερληθήο Μεραληθήο 

  Τδξαπιηθήο Μεραληθήο 

  Γεσδαηζίαο θαη Γεσδαηηηθψλ Δθαξκνγψλ 

   

Σνκέαο Γ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  Γηεπζπληήο: Καζ. ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΔΦΑΝΙΓΗ 

Δξγαζηήξηα 

  πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ 

  Σερλνινγίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

  Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο θαη ρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΔΛΩΝ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

  

Καζεγεηέο 

Γηαλλφπνπινο Παλαγηψηεο 

Γήκαο Αζαλάζηνο 

Γεκεηξαθφπνπινο Αιέμαλδξνο 

Καξάκπαιεο Γεκήηξηνο 

Μαθξήο Νηθφιανο 

Μπνχζηαο Δπζηάζηνο 

Μπισλάθεο Γεψξγηνο 

Παπαγεσξγίνπ Απφζηνινο 

Παπαδάθεο Κσλζηαληίλνο 

ηείξνο Δπζηάζηνο 

ηεθαλίδεο Γεψξγηνο 

Σξηαληαθχιινπ Αζαλάζηνο 

 

 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο   

Εαραξίαο Ηεξφζενο 

Καξαβαζίιεο Θεφδσξνο 

Πεηξνπνχινπ Δπγελία 

Υαζηαθφο Αζαλάζηνο 

Υνξο Γεψξγηνο 

 

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο   

Καξαληψλε Σξηαληαθπιιηά 

Λαγγνχζεο Αλδξέαο 

Μαλαξηψηεο Ησάλλεο 

Οηθνλφκνπ Πνιπρξφλεο 

Παπαληθνιάνπ Αηθαηεξίλε 

Πειέθεο Παλαγηψηεο 

Πεξδίνπ Αγγειηθή 

θαθηαλάθεο Μαλφιεο 

Φαββαηά Μαξία 

Υξηζηνθφξνπ Εσή 

 

Λέθηνξεο 

Μαξαζηάο Πέηξνο 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ππνρξεσηηθψλ, ησλ ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ επηινγήο θαηεχζπλζεο θαη ησλ καζεκάησλ επηινγήο, ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηηο 

εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην θάζε κνξθήο 

επηηεινχκελν δηδαθηηθφ έξγν, θαη ηε ρξνληθή αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ καζεκάησλ. 

Σν πεξηερφκελν φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΠ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο: 

www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEkpaideysh/Mathimata/AEtos/. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη πξνζαξκνζζεί ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ εμακήλσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Ο αξηζκφο απηφο είλαη δέθα (10) εμάκελα.  

 Κάζε εμακεληαίν κάζεκα πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ «δηδαθηηθψλ κνλάδσλ» (Γ.Μ.) θαη 

έλα αξηζκφ «πηζησηηθψλ κνλάδσλ» θαηά ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 

System). Ζ Γ.Μ. αληηζηνηρεί ζε κηα (1) εβδνκαδηαία ψξα δηδαζθαιίαο επί έλα (1) εμάκελν 

πξνθεηκέλνπ πεξί απηνηεινχο δηδαζθαιίαο καζήκαηνο θαη ζε κία (1) κέρξη ηξεηο (3) 

εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ή εμάζθεζεο επί έλα (1) εμάκελν γηα ην ππφινηπν 

εθπαηδεπηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Οη 

πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS βαζίδνληαη ζην θφξην εξγαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη νη θνηηεηέο γηα 

λα επηηχρνπλ ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σν πιήξεο ΠΠ αληηζηνηρεί ζε 300 

πηζησηηθέο κνλάδεο ηνπ ECTS. 

Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη 

αληίζηνηρν αξηζκφ εβδνκάδσλ γηα εμεηάζεηο. Οη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη ηξεηο: ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ, ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη 

ηξεηο (3) εβδνκάδεο γηα ηηο πεξηφδνπο Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ θαη Ηνπλίνπ θαη ηέζζεξεηο (4) 

εβδνκάδεο γηα ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ. Σν πξψην εμάκελν αξρίδεη ην δεχηεξν 

δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ θαη ην δεχηεξν εμάκελν ιήγεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν 

ηνπ Ηνπλίνπ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξεηο Καηεπζχλζεηο Δκβάζπλζεο: (1) Καηαζθεπέο, (2) 

Γεσηερληθή Μεραληθή - Έξγα Τπνδνκήο, (3) Τδξαπιηθή Μεραληθή - Σερλνινγία 

Πεξηβάιινληνο θαη (4) πζηήκαηα Βηψζηκσλ Μεηαθνξψλ θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ. ην 8
ν
 

εμάκελν ζπνπδψλ θάζε θνηηεηήο επηιέγεη κία Καηεχζπλζε Δκβάζπλζεο, ηελ νπνία 

αθνινπζεί ππνρξεσηηθά ζην 9
ν
 θαζψο θαη ζην 10

ν
 εμάκελν. Ο θνηηεηήο εγγξάθεηαη γηα 2, 4 

θαη 2 καζήκαηα ηεο Καηεχζπλζεο Δκβάζπλζεο ζην 8
ν
, 9

ν
 θαη 10

ν
 εμάκελν αληίζηνηρα. Καηά 

ηελ εγγξαθή ζην 9
ν
 θαη 10

ν
 εμάκελν, ν θνηηεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ζπλνιηθά 

έσο δχν καζήκαηα απφ ηηο άιιεο θαηεπζχλζεηο εκβάζπλζεο ή απφ ηνλ πίλαθα ησλ 

καζεκάησλ εθηφο Σκήκαηνο.   

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα ην 

επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε κάζεκα επηινγήο, ν θνηηεηήο 

έρεη ηελ  επρέξεηα είηε λα αιιάμεη ην κάζεκα επηινγήο, είηε λα επαλαιάβεη ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, φηαλ απηφ δηδάζθεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ν 

θνηηεηήο απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο καζήκαηνο επηινγήο πνπ δελ δηδάζθεηαη ζην επφκελν έηνο, 

ε απνηπρία ηνπ δελ νξηζηηθνπνηείηαη πξηλ ηνπ δνζεί ε επθαηξία λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζε 

ζηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ.  

Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία -αλαιπηηθή, ζπλζεηηθή ή εθαξκνγήο- εθπνλείηαη απφ ηνπο 

θνηηεηέο ζην 9
ν
 θαη 10

ν
 εμάκελν ζπνπδψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εκβάζπλζε 

ζηελ θαηεχζπλζε πνπ έρνπλ επηιέμεη. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλείηαη ππφ ηελ επίβιεςε 

κέινπο Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηεχζπλζεο εκβάζπλζεο. Δίλαη δπλαηφλ ν 

θνηηεηήο λα δεηήζεη ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κε κέινο Γ.Δ.Π. εθηφο Σνκέα 

ή Σκήκαηνο, εθφζνλ ην αληηθείκελν ηεο έρεη ζεκαηνινγηθή – εθπαηδεπηηθή ζπλνρή κε ηελ 

θαηεχζπλζε εκβάζπλζήο ηνπ.    
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Ο θνηηεηήο νινθιεξψλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη παίξλεη δίπισκα φηαλ επηηχρεη ζηα 

πξνβιεπφκελα καζήκαηα θαη ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ησλ 300 πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ ηνπ ECTS, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο πξνυπνζέζεηο. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο αλαγξάθνληαη νη θσδηθνί ησλ καζεκάησλ, νη εβδνκαδηαίεο ψξεο 

παξαδφζεσλ (Γ), εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ (Δ) θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο κνλάδεο (ΓΜ) θαη 

νη κνλάδεο ECTS πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα. 
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ΔΞΑΜΗΝΟ 1
ν
 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ / ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Δθαξκνζκέλα 

Μαζεκαηηθά I 

CIV_1105 4 1 5 6 A Σνκέαο 

Φπζηθή CIV_1131 4 0 4 5 Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκφο & 

Δθαξκνγέο Ζ/Τ 

CIV_2221 3 2 4 5 Γ Σνκέαο 

Σερληθή Μεραληθή - 

ηαηηθή 

CIV_1215 4 0 4 6 A Σνκέαο 

Σερληθφ θαη Ζιεθηξνληθφ 

ρέδην 

CIV_1709 3 3 4 5 Γ Σνκέαο 

Ξέλε Γιψζζα  3 0 3 3 Γηδαζθαιείν 

Ξέλσλ Γισζζψλ 

ΤΝΟΛΟ   (Βάξνο = 9,5)  21 6 24 30  

 

 

ΔΞΑΜΗΝΟ 2
ν
 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ / ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Δθαξκνζκέλα  

Μαζεκαηηθά  ΗΗ 

CIV_2110Α 3 1 4 6 A Σνκέαο 

Πηζαλνζεσξία – 

ηαηηζηηθή 

CIV_2120Α 3 1 4 6 Γ Σνκέαο 

Δηζαγσγή ζηε Μεραληθή 

ησλ Τιηθψλ 

CIV_3217 4 2 5 6 A Σνκέαο 

Γεσινγία γηα Πνιηηηθνχο 

Μεραληθνχο 

CIV_2138Α 2 2 3 6 Σκήκα 

Οηθνδνκηθή Η CIV_3710Α 4 2 5 6 Γ Σνκέαο 

ΤΝΟΛΟ   (Βάξνο = 8,5)  16 8 21 30  
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ΔΞΑΜΗΝΟ 3
ν 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ / ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Δθαξκνζκέλα 

Μαζεκαηηθά  ΗΗΗ 

CIV_3115Α 3 1 4 4 Β Σνκέαο 

Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη CIV_3127Α 3 2 4 4 Α Σνκέαο 

Μεραληθή ησλ Τιηθψλ CIV_4218 4 2 5 6 A Σνκέαο 

Γνκηθά Τιηθά CIV_4219 4 2 5 6 A Σνκέαο 

Δηζαγσγή ζηε Γεσδαηζία CIV_3803 2 3+4 5 6 Β Σνκέαο 

Οηθνδνκηθή ΗΗ CIV_4711Α 3 0 3 4 Γ Σνκέαο 

ΤΝΟΛΟ  (Βάξνο = 10,5)  19 10+4 26 30  

 

 

ΔΞΑΜΗΝΟ 4
ν 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ / ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Αλάιπζε Γξακκηθψλ 

Φνξέσλ 

CIV_5220Α 4 0 4 6 Α Σνκέαο 

Γπλακηθή – Σαιαληψζεηο CIV_2216 3 1 4 6 Α Σνκέαο 

Ρεπζηνκεραληθή CIV_4410Α 4 0 4 6 Β Σνκέαο 

Σερληθή ηεο Κπθινθνξίαο CIV_5605Α 4 0 4 6 Γ Σνκέαο 

Υεκεία Πεξηβάιινληνο CIV_4414 3 0 3 6 Γ Σνκέαο 

ΤΝΟΛΟ   (Βάξνο = 7,5)  19 0 19 30  
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ΔΞΑΜΗΝΟ 5
ν 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ / ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Αλάιπζε Γξακκηθψλ 

Φνξέσλ κε Μεηξψα 

CIV_6221Α 4 1 5 6 Α Σνκέαο 

ρεδηαζκφο Μεηαιιηθψλ 

ηνηρείσλ 

CIV_6235Α 4 0 4 6 Α Σνκέαο 

Δδαθνκεραληθή Η CIV_5310Α 4 2 5 6 Β Σνκέαο 

Τδξαπιηθή CIV_5415Α 4 2 5 6 Β Σνκέαο 

Καζαξηζκφο Νεξνχ  CIV_5505Α 4 2 5 6 Γ Σνκέαο 

ΤΝΟΛΟ   (Βάξνο = 9,5)  20 7 24 30  

 

 

ΔΞΑΜΗΝΟ 6
ν 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ / ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

ρεδηαζκφο Γξακκηθψλ 

ηνηρείσλ Οπιηζκέλνπ 

θπξνδέκαηνο 

CIV_6230Α 4 2 5 6 Α Σνκέαο 

ρεδηαζκφο Μεηαιιηθψλ 

Καηαζθεπψλ 

CIV_7236 4 0 4 5 Α Σνκέαο 

Δδαθνκεραληθή ΗΗ CIV_6315 4 0 4 5 Β Σνκέαο 

Τδξνινγία CIV_6420 4 0 4 5 Β Σνκέαο 

Δπεμεξγαζία Λπκάησλ CIV_6510Α 4 2 5 6 Γ Σνκέαο 

Ξέλε Γιψζζα θαη Σερληθή 

Οξνινγία 

 3 0 3 3 Γηδαζθαιείν 

Ξέλσλ Γισζζψλ 

ΤΝΟΛΟ   (Βάξνο = 10)  23 4 25 30  
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ΔΞΑΜΗΝΟ 7
ν 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ / ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Γπλακηθή ησλ 

Καηαζθεπψλ 

CIV_8223Α 4 0 4 6 Α Σνκέαο 

ρεδηαζκφο Δπίπεδσλ 

ηνηρείσλ Οπιηζκέλνπ 

θπξνδέκαηνο 

CIV_7231Α 4 0 4 6 Α Σνκέαο 

Θεκειηψζεηο CIV_7320Α 4 0 4 6 Β Σνκέαο 

Ληκεληθά Έξγα CIV_0480Α 4 0 4 6 Β Σνκέαο 

ρεδηαζκφο θαη 

Καηαζθεπή Οδψλ 

CIV_7610Α 4 0 4 6 Γ Σνκέαο 

ΤΝΟΛΟ   (Βάξνο = 7,5)  20 0 20 30  

 

 

ΔΞΑΜΗΝΟ 8
ν 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ / ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Αλάιπζε Καηαζθεπψλ κε 

ηε Μέζνδν ησλ 

Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ 

CIV_7222Α 4 2 5 7 Α Σνκέαο 

Τδξεχζεηο - Απνρεηεχζεηο CIV_8435Α 4 0 4 6 Β Σνκέαο 

Γηαρείξηζε Σερληθψλ 

Έξγσλ 

CIV_5716Α 4 1 5 7 Γ Σνκέαο 

Μάζεκα Τπνρξεσηηθφ 

Δπηινγήο Καηεχζπλζεο 

   3-4 5  

Μάζεκα Δπηινγήο 

Καηεχζπλζεο 

   3-4 5  

ΤΝΟΛΟ   (Βάξνο = 8,5)    18-20 30  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (8
ν
 ΔΞΑΜΗΝΟ) 

 

Δπηιέγεηαη ην Τπνρξεσηηθφ Δπηινγήο Καηεχζπλζεο κάζεκα απφ ηνλ παξαθάησ θαηάινγν 

ζχκθσλα κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θνηηεηή. 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

1
ε
 Καηεύζπλζε: «Καηαζθεπέο» 

χλζεζε & ρεδηαζκφο 

Καηαζθεπψλ Οπιηζκέλνπ 

θπξνδέκαηνο 

CIV_8232Α 4 0 4 5 Α Σνκέαο 

2
ε
 Καηεύζπλζε: «Γεσηερληθή Μεραληθή – Έξγα Τπνδνκήο» 

Δδαθνδπλακηθή CIV_8355Α 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

3
ε
 Καηεύζπλζε: «Τδξαπιηθή Μεραληθή – Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο» 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ Σερληθψλ 

Έξγσλ 

CIV_9560Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

4
ε
 Καηεύζπλζε: «πζηήκαηα Βηώζηκσλ Μεηαθνξώλ θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ» 

Αλάιπζε & ρεδηαζκφο 

Μεηαθνξψλ I 

CIV_8665Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 1
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (8
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

Δπηιέγεηαη ππνρξεσηηθά έλα κάζεκα Δπηινγήο 1
εο

 Καηεχζπλζεο απφ ηνλ παξαθάησ θαηάινγν. 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

χκκηθηεο Καηαζθεπέο CIV_9269Α 3 0 3 5 Α Σνκέαο 

ρεδηαζκφο & Δπηζθεπέο 

Καηαζθεπψλ απφ 

Φέξνπζα Σνηρνπνηία 

CIV_8268Α 3 0 3 5 Α Σνκέαο 

εηζκηθή Μεραληθή & 

Αληηζεηζκηθέο 

Καηαζθεπέο  

CIV_9255Α 3 0 3 5 A Σνκέαο 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 2
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (8
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

Δπηιέγεηαη ππνρξεσηηθά έλα κάζεκα Δπηινγήο 2
εο

 Καηεχζπλζεο απφ ηνλ παξαθάησ θαηάινγν. 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

εηζκηθή Μεραληθή & 

Αληηζεηζκηθέο 

Καηαζθεπέο  

CIV_9255Α 3 0 3 5 A Σνκέαο 

Γεσδαηζία CIV_8356A 2 4 4 5 Β Σνκέαο 

Γεσινγία Σερληθψλ 

Έξγσλ θαη Πεξηβάιινλ 

CIV_8357A 2 2 3 5 Σκ. Γεσινγίαο 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 3
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (8
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

Δπηιέγεηαη ππνρξεσηηθά έλα κάζεκα Δπηινγήο 3
εο

 Καηεχζπλζεο απφ ηνλ παξαθάησ θαηάινγν. 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Τπνινγηζηηθή Τδξαπιηθή  CIV_8460A 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

Παξάθηηα Τδξαπιηθή CIV_9485A 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

Τπφγεηα Ύδαηα CIV_9470A 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 4
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (8
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

Δπηιέγεηαη ππνρξεσηηθά έλα κάζεκα Δπηινγήο 4
εο

 Καηεχζπλζεο απφ ηνλ παξαθάησ θαηάινγν. 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Οξγάλσζε Έξγσλ θαη 

Δξγνηαμίσλ 

CIV_0683Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Δπθπείο Πφιεηο, Τπνδνκέο 

& Μεηαθνξέο 

CIV_8658A 2 4 4 5 Γ Σνκέαο 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ Σερληθψλ 

Έξγσλ 

CIV_9560Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 
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ΔΞΑΜΗΝΟ 9
ν 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ / ΔΒΓ. ΓΜ ECTS 

Γ Δ 

Μάζεκα Δπηινγήο Καηεχζπλζεο    3-4 5 

Μάζεκα Δπηινγήο Καηεχζπλζεο    3-4 5 

Μάζεκα Δπηινγήο Καηεχζπλζεο    3-4 5 

Μάζεκα Δπηινγήο Καηεχζπλζεο    3-4 5 

Πξαθηηθή Άζθεζε * CIV_1000    (4) 

Γηπισκαηηθή Η (3 καζ. ησλ 5 ΓΜ) CIV_9811A   15 10 

ΤΝΟΛΟ   (Βάξνο = 6 + 6)    27-31 30 

* Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη πξναηξεηηθή. 

 

 

ΔΞΑΜΗΝΟ 10
ν 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ / ΔΒΓ. ΓΜ ECTS 

Γ Δ 

Μάζεκα Δπηινγήο Καηεχζπλζεο    3-4 5 

Μάζεκα Δπηινγήο Καηεχζπλζεο    3-4 5 

Πξαθηηθή Άζθεζε * CIV_1000    (4) 

Γηπισκαηηθή ΗΗ (6 καζ. ησλ 5 ΓΜ) CIV_9812A   30 20 

ΤΝΟΛΟ   (Βάξνο = 3 + 12)    36-38 30 

* Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη πξναηξεηηθή. 

 

 

Άζξνηζκα βαξώλ καζεκάησλ + δηπισκαηηθήο: 80 + 18 = 98 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 1
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (9
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Αλψηεξε Μεραληθή ησλ 

Τιηθψλ 

CIV_8270Α 3 0 3 5 A Σνκέαο 

χλζεζε Δηδηθψλ 

Καηαζθεπψλ 

θπξνδέκαηνο 

CIV_9260Α 3 0 3 5 Α Σνκέαο 

Δληζρχζεηο – Δπηζθεπέο 

Καηαζθεπψλ Οπιηζκέλνπ 

θπξνδέκαηνο 

CIV_9263Α 3 0 3 5 Α Σνκέαο 

Τιηθά θαη ρεδηαζκφο 

Πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ηνηρείσλ 

CIV_0273Α 3 0 3 5 A Σνκέαο 

Θεσξία Πιαθψλ θαη 

Κειπθψλ 

CIV_0268Α 3 0 3 5 Α Σνκέαο 

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_1_1 

CIV_9111Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_1_2 

CIV_9112Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_1_3 

CIV_9113Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_1_4 

CIV_9114Α 3 0 3 5  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 2
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (9
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Μέζνδνη Γεσηερληθήο 

Έξεπλαο
 

CIV_9371Α 2 2 3 5 B Σνκέαο 

Γεσδαηηηθέο Δθαξκνγέο CIV_9810Α 3 0 3 5 B Σνκέαο 

Αλψηεξε Μεραληθή ησλ 

Τιηθψλ 

CIV_8270Α 3 0 3 5 A Σνκέαο 

ηνηρεία Τδξαπιηθψλ 

Έξγσλ 

CIV_7430Α 3 0 3 5 B Σνκέαο 

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_2_1 

CIV_9121Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_2_2 

CIV_9122Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_2_3 

CIV_9123Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_2_4 

CIV_9124Α 3 0 3 5  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 3
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (9
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Δξγαζηεξηαθά Θέκαηα 

Τδξαπιηθήο  Μεραληθήο 

CIV_9480A 2 2 3 5 Β Σνκέαο 

ηνηρεία Τδξαπιηθψλ 

Έξγσλ 

CIV_7430Α 3 0 3 5 B Σνκέαο 

Γηάζεζε Τγξψλ 

Απνβιήησλ 

CIV_9570Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Φπζηθά πζηήκαηα 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

CIV_9576Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Ρχπαλζε Δζσηεξηθψλ θαη 

Παξάθηησλ Τδάησλ 

CIV_8558A 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Πεξηβαιινληηθέο 

Μεηξήζεηο 

CIV_9562Α 2 4 4 5 Γ Σνκέαο 

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_3_1 

CIV_9131Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_3_2 

CIV_9132Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_3_3 

CIV_9133Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_3_4 

CIV_9134Α 3 0 3 5  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 4
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (9
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Αλάιπζε θαη ρεδηαζκφο 

Μεηαθνξψλ ΗΗ 

CIV_9668Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Γηαρείξηζε Τπνδνκήο 

πγθνηλσληαθψλ  Έξγσλ 

CIV_9670A 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Δπθπή πζηήκαηα 

Μεηαθνξψλ 

CIV_9669A 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Πεξηβαιινληηθέο 

Μεηξήζεηο 

CIV_9562Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Γεσδαηηηθέο Δθαξκνγέο CIV_9810Α 3 0 3 5 B Σνκέαο 

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_4_1 

CIV_9141Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_4_2 

CIV_9142Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_4_3 

CIV_9143Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_4_4 

CIV_9144Α 3 0 3 5  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓ ΔΚΣΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΩΝ (9
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Δηζαγσγή ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε γηα 

Μεραληθνχο θαη 

Δπηζηήκνλεο 

CIV_0711Α 3 0 3 5 Σκήκα 

Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ 

Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε 

θαη Οξγάλσζε 

Δπηρεηξήζεσλ γηα 

Μεραληθνχο θαη 

Δπηζηήκνλεο 

CIV_0712Α 3 0 3 5 Σκήκα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 1
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (10
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

χλζεζε & ρεδηαζκφο 

Καηαζθεπψλ Οπιηζκέλνπ 

θπξνδέκαηνο * 

CIV_8232Α 4 0 4 5 Α Σνκέαο 

χκκηθηεο Καηαζθεπέο CIV_9269Α 3 0 3 5 Α Σνκέαο 

ρεδηαζκφο & Δπηζθεπέο 

Καηαζθεπψλ απφ 

Φέξνπζα Σνηρνπνηία 

CIV_8268Α 3 0 3 5 Α Σνκέαο 

εηζκηθή Μεραληθή & 

Αληηζεηζκηθέο 

Καηαζθεπέο  

CIV_9255Α 3 0 3 5 A Σνκέαο 

Ξχιηλεο Καηαζθεπέο CIV_0272Α 3 0 3 5 A Σνκέαο 

Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο 

Κηεξίσλ 

CIV_0276Α 3 0 3 5 A Σνκέαο 

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_1_5 

CIV_9115Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_1_6 

CIV_9116Α 3 0 3 5  

* Μάζεκα επηινγήο κφλν γηα ηηο άιιεο θαηεπζχλζεηο 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 2
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (10
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Δδαθνδπλακηθή * CIV_8355Α 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

εηζκηθή Μεραληθή & 

Αληηζεηζκηθέο 

Καηαζθεπέο  

CIV_9255Α 3 0 3 5 A Σνκέαο 

Γεσδαηζία CIV_8356A 2 4 4 5 Β Σνκέαο 

Γεσινγία Σερληθψλ 

Έξγσλ θαη Πεξηβάιινλ 

CIV_8357A 3 0 3 5 Σκ. Γεσινγίαο 

Παξάθηηα Τδξαπιηθή CIV_9485A 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

Τπφγεηα Ύδαηα CIV_9470A 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_2_5 

CIV_9125Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_2_6 

CIV_9126Α 3 0 3 5  

* Μάζεκα επηινγήο κφλν γηα ηηο άιιεο θαηεπζχλζεηο 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 3
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (10
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ Σερληθψλ 

Έξγσλ * 

CIV_9560Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Τπνινγηζηηθή Τδξαπιηθή  CIV_8460A 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

Παξάθηηα Τδξαπιηθή CIV_9485A 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

Τπφγεηα Ύδαηα CIV_9470A 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

Τδξνδπλακηθή Κφιπσλ 

θαη Σακηεπηήξσλ 

CIV_8455Α 3 0 3 5 Β Σνκέαο 

Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε CIV_8555A 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_3_5 

CIV_9135Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_3_6 

CIV_9136Α 3 0 3 5  

* Μάζεκα επηινγήο κφλν γηα ηηο άιιεο θαηεπζχλζεηο 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 4
εο

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ (10
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

ΣΗΣΛΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

Ζ.Γ. 

ΧΡΔ/ΔΒΓ. ΓΜ ECTS ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
Γ Δ 

Αλάιπζε & ρεδηαζκφο 

Μεηαθνξψλ I 

CIV_8665Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Δπθπείο Πφιεηο, Τπνδνκέο 

& Μεηαθνξέο 

CIV_8658A 2 4 4 5 Γ Σνκέαο 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ Σερληθψλ 

Έξγσλ 

CIV_9560Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Οξγάλσζε Έξγσλ θαη 

Δξγνηαμίσλ 

CIV_0683Α 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε CIV_8555A 3 0 3 5 Γ Σνκέαο 

Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο 

Κηεξίσλ 

CIV_0276Α 3 0 3 5 A Σνκέαο 

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_4_5 

CIV_9145Α 3 0 3 5  

Μάζεκα επηινγήο εθηφο 

Σκήκαηνο Καη_4_6 

CIV_9146Α 3 0 3 5  

* Μάζεκα επηινγήο κφλν γηα ηηο άιιεο θαηεπζχλζεηο 

 

 

 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΔΜΒΑΘΤΝΗ “Γ” 

 

Κσδηθόο  

Αξηζκόο 

Σίηινο Μαζήκαηνο Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

Γηδ. 

Μνλ. 

ECTS 

credits 

Γ Δ 

CIV-E832 Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε 3 0 3 4 

CIV-E933 Γηαρείξηζε Τπνδνκήο πγθνηλσληαθψλ 

Έξγσλ  

3 0 3 4 

CIV-E833 Αλάιπζε θαη ρεδηαζκφο Μεηαθνξψλ Η 3 0 3 4 

CIV-E036 Απνθαηάζηαζε Μλεκείσλ θαη πλφισλ 3 0 3 4 

CIV-E031 Πξνζνκνίσζε Δγθαηαζηάζεσλ 

Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ θαη Απνβιήησλ 

2 2 3 4 

CIV-E931 Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

Σερληθψλ Έξγσλ  

3 0 3 4 

CIV-E932 ρεδηαζκφο Σερληθψλ Έξγσλ 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο  

3 0 3 4 

CIV-E032 Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ 3 0 3 4 

CIV-E033 Δηδηθά Θέκαηα Σερλνινγίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο 

3 0 3 4 

CIV-E034 Αεξνδξφκηα θαη Αεξνπνξηθέο 3 0 3 4 
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Μεηαθνξέο 

CIV-E035 Οξγάλσζε Δξγνηαμίνπ  3 0 3 4 

CIV-E040 Γνκηθέο Μεραλέο  3 0 3 4 
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ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ  
 

ΔΞΑΜΗΝΟ 1
ν
 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_1105 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Η 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. 

Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηήξην 4ψξεο/εβδνκάδα 

(Γ+Φ) 
6 

 1ψξα/εβδνκάδα(Δ)  
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Τπφβαζξνπ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γλψζεηο Μαζεκαηηθψλ Καηεχζπλζεο Λπθείνπ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1657/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα Μαζεκαηηθψλ θαη ε χιε ηνπ καζήκαηνο 

ζηνρεχεη ζηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηηο γλψζεηο θαη ηελ κεζνδνινγία ησλ αλψηεξσλ 

εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ γηα κεραληθνχο πνπ ρξεηάδνληαη ζηελ επηζηήκε ηνπο. Σνπο 

εηζάγεη ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηαθνξηθνχ θαη ηνπ νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ ηεο κηαο κεηαβιεηήο, 

ηεο γξακκηθήο άιγεβξαο θαη ηεο δηαλπζκαηηθήο αλάιπζεο. Οη γλψζεηο απηέο είλαη αλαγθαίεο 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιά επφκελα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 

Οη γλψζεηο απηέο είλαη επίζεο ρξήζηκεο θαη ζηα δχν επφκελα καζήκαηα Δθαξκνζκέλα 
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Μαζεκαηηθά ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ 2νπ θαη ηνπ 3νπ εμακήλνπ αληίζηνηρα. 
 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην δηαθνξηθφ θαη ηνλ νινθιεξσηηθφ ινγηζκφ, ηε 

γξακκηθή άιγεβξα θαη ηε δηαλπζκαηηθή αλάιπζε  ζηα επφκελα καζήκαηα ζηηο 

ζπνπδέο ηνπ/ηεο ζηελ επηζηήκε ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαζψο θαη ζε 

ζρεηηθά  πξνβιήκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 

 Κάλεη καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε πξνβιεκάησλ ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ησλ ελλνηψλ ησλ πην πάλσ πεξηνρψλ ησλ 

καζεκαηηθψλ.  

 Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνλ ππνινγηζηή θαζψο θαη πξφγξακκα 

ζπκβνιηθψλ ππνινγηζκψλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζε εθαξκνγέο ηνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ.  
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• Κξηηηθή ζθέςε γηα επίιπζε ζχλζεησλ Μαζεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ επηζηήκε ηνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Γηαθνξηθφο ινγηζκφο ζπλαξηήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο 
ii. Οινθιεξσηηθφο ινγηζκφο ζπλαξηήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο 
iv. Οξίδνπζεο, Πίλαθεο θαη ζπζηήκαηα γξακκηθψλ εμηζψζεσλ 
v. Γηδαζθαιία παθέηνπ ζπκβνιηθήο άιγεβξαο ζην ππνινγηζηηθφ θέληξν. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

1. Γηδαζθαιία ζηελ ηάμε (4 ψξεο/εβδνκάδα): 

δηαιέμεηο απφ πίλαθα πνπ αθνξνχλ ζηε ζεσξία, 

ζε αζθήζεηο θαη ζε εθαξκνγέο ηνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ.   

2. Δξγαζηήξην (1 ψξα/εβδνκάδα ζην 

ππνινγηζηηθφ θέληξν): εμάζθεζε ζην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο κέζσ εθαξκνγψλ 

κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θπξίσο ζε 

ζπκβνιηθνχο ππνινγηζκνχο. 
3. Δπίιπζε αζθήζεσλ (κε ην ρέξη θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή) αηνκηθά απφ 

θάζε θνηηεηή/θνηηήηξηα.  
 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Δξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζε πξφγξακκα πκβνιηθήο 

Άιγεβξαο. 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Φξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο  

πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

εκπέδσζε ηεο ζεσξίαο.  

13 

Αζθήζεηο ζε θπιιάδηα πνπ 

κνηξάδνληαη ζην κάζεκα 

θαη εζηηάδνπλ ζηελ 

εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ 

γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηνπ 

Μεραληθνχ ζπλ 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ρξήζε 

ηνπ ππνινγηζηηθνχ παθέηνπ 

Mathematica 

13 

Σειηθή εμέηαζε Θεσξίαο 

Δξγαζηεξίνπ 

4 

Απηνηειήο Μειέηε 81 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Αζθήζεηο Μαζεκαηηθψλ 
- Δθαξκνγέο Μαζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ Μεραληθνχ 
 
ΗΗ. Γξαπηή εμέηαζε, κε ρξήζε ππνινγηζηή, ζην 

εξγαζηήξην Ζ/Τ. O βαζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ζπκκεηέρεη 20% ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ν βαζκφο ηεο γξαπηήο 

εμέηαζεο είλαη πξνβηβάζηκνο. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. Μάξθειινπ, Β. Β., “Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά”. Δθδφζεηο Γθφηζε Κσλ/λνο & ΗΑ 

Δ.Δ., Πάηξα, 2013.  

2. Μσπζηάδε Υ., “Αλψηεξα Μαζεκαηηθά”. Δθδφζεηο Α. θαη Π. Υξηζηνδνπιίδε Ο.Δ. 

«Δθδφζεηο Υξηζηνδνπιίδε», Θεζζαινλίθε, 2010. 
3. Finney, R. L., Weir, M. D. θαη Giordano, F. R., “Thomas Απεηξνζηηθφο Λνγηζκφο”, 

Σφκνη Η. Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2009. 
4 Παπαδάθεο, Κ. E., “Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά & Mathematica”, Δθδφζεηο Σδηφια, 

Θεζζαινλίθε, 2015. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_1131 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΤΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε 

ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο 

αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ 

πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  4 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Τπνβάζξνπ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

-  

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1651/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηηο έλλνηεο ηεο Θεξκνδπλακηθήο, ηεο 

Κπκαηηθήο θαη ηνπ Ζιεθηξνκαγλεηηζκνχ.  Έηζη ν θνηηεηήο ιακβάλεη κηα γεληθή γλψζε ε 

νπνία εκθαλίδεηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο κνληέξλαο ηερλνινγίαο, εηδηθά ζην επάγγεικα ηνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ φπσο π.ρ. ζεξκηθέο απψιεηεο ζε ελεξγεηαθά θηίξηα, εγθαηάζηαζε 

ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, αθνπζηηθή ρψξσλ θ.φ.θ.  
 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Καηαλνεί ηηο δηάθνξεο θπζηθέο κνλάδεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε νπνηαδήπνηε κειέηε φπσο 

Calories, BTUs, Joules, Watts,  Volts, Amperes, Decibels etc.  

 Να είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέπεη εχθνια απφ ηελ κηα κνλάδα ζηελ άιιε π.ρ. ζε 

θιηκαηηζηηθά απφ BTUS ζε Watts 

 Να είλαη νηθείνο κε δηάθνξνπο πίλαθεο κε ηδηφηεηεο πιηθψλ φπσο π.ρ. Θεξκηθήο 

Αγσγηκφηεηαο, Δηδηθήο Θεξκφηεηαο, Θεξκηθήο Γηαζηνιήο, Μέηξνπ Διαζηηθφηεηαο, 
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Ππθλφηεηαο, Ζιεθηξνκαγλεηηθνχ Φάζκαηνο, Μαγλεηηθψλ Τιηθψλ, έηζη ψζηε λα είναι ςε 
ζέζε λα επηιέμεη ην θαηάιιειν πιηθφ γηα ηελ θάζε εθαξκνγή.  

 Να κπνξεί λα θάλεη βαζηθνχο ππνινγηζκνχο ζε πξνβιήκαηα ηεο Ύιεο, κε βάζε ην 

ηππνιφγην, ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο αιιά θαη ζρήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα κπνξεί λα 

θαηαζηξψλεη εχθνια απφ ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο.  

 Να κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ γηα ηελ επίιπζε απιψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ δίλνληαη εβδνκαδηαίσο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο.  
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο 
• Λήςε απνθάζεσλ 
• Απηφλνκε εξγαζία 
• Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ 

 Βαζηθέο έλλνηεο Θεξκηδνκεηξίαο,  

 Θεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο αεξίσλ, 

 Δπίδξαζε ηεο ζεξκφηεηαο ζηελ χιε, 

 Θεξκηθέο κεραλέο & Αληιίεο Θεξκφηεηαο, 
ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΜΟ 

 Ζιεθηξηθά πεδία & Ζιεθηξηθφ δπλακηθφ, 

 Ππθλσηέο θαη Γηειεθηξηθά, 

 Ρεχκα θαη αληίζηαζε, 

 Κπθιψκαηα ζπλερνχο & ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, 

 Μαγλεηηθά πεδία & Ζιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή, 
ΚΤΜΑΣΗΚΖ 

 Μεραληθά θχκαηα, 

 Αξκνληθά Κχκαηα, 

 Δλέξγεηα θαη Ηζρχο Κχκαηνο, 

 Ήρνο, 

 Έληαζε Ήρνπ, Κιίκαθα Νηεζηκπέι. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Γηαιέμεηο ζηελ ηάμε πξφζσπν κε πξφζσπν 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Αλάζεζε Δβδνκαδηαίσλ Δξγαζηψλ ζε κνξθή 2-3 

Πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-

class 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο (4 ψξεο / 

εβδνκάδα x 13 εβδνκάδεο) 

52 

Απηνηειήο Μειέηε (3 ψξεο 

/ εβδνκάδα x 13 

εβδνκάδεο)  

39 

Δξγαζίεο e-class (2 ψξεο / 

εβδνκάδα x 13 εβδνκάδεο) 

26 

Σειηθή εμέηαζε - κειέηε 8 

  

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (90%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δπίιπζε 4 πξνβιεκάησλ κνηξαζκέλα θαηά ην 

δπλαηφλ ζην 70% ηεο χιεο 
 
ΗΗ. Μέζνο Όξνο Δξγαζηψλ (10%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1) Φπζηθή ΗΗ, Έθδνζε: 1

ε
, Κνπδνχδεο Γ., Πεηξίδεο Π. ISBN: 978-960-266-393-6, Δθδφηεο 

ΤΜΜΔΣΡΗΑ 
2) Γεληθή Φπζηθή, Έθδνζε: 1

ε
, Daniel Schaum, BS Carel W. van der Merwe, ISBN: 978-

960-7610-23-2, 
Δθδφηεο: ΔΠΗ ΔΚΓΟΣΗΚΖ  
3) Φπζηθή (Δληαίν), Έθδνζε: 1

ε
, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, ISBN: 978-

960-01-1651-9, Δθδφηεο: Γ. ΓΑΡΓΑΝΟ - Κ. ΓΑΡΓΑΝΟ Ο.Δ. 
4) Βαζηθή Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή, Έθδνζε: 3ε , Ληαλφο Παλαγηψηεο Κ., ISBN: 978-960-

266-130-7, Δθδφηεο: ΤΜΜΔΣΡΗΑ. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_2221 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ Ζ/Τ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 5 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Γεληθψλ Γλψζεσλ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1613/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρξήζεο Ζ/Τ. 
Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο Ζ/Τ θαη θπξίσο κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ MATLAB κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην κάζεκα παξνπζηάδνληαη νη εληνιέο εηζφδνπ-εμφδνπ, ειέγρνπ ξνήο  

θαη  επαλαιεπηηθψλ  δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ν ρεηξηζκφο πηλάθσλ θαη αξρείσλ (script θαη 

function) ζην MATLAB.  
Σέινο, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απνηειεί θαη ε ρξήζε ηνπ MATLAB γηα ηελ επίιπζε 

εηζαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη απιψλ εθαξκνγψλ απφ άιια καζήκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο/ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 λα ρξεζηκνπνηεί ην πεξηβάιινλ ηνπ  MATLAB ηφζν γηα απιά φζν θαη γηα πην 

ζχλζεηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. 

 λα δεκηνπξγεί δηαγξάκκαηα ξνήο (ή ςεπδνθψδηθα)  θαη  λα  ην  κεηαηξέπεη  ζε 
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πξφγξακκα MATLAB. 

 λα δεκηνπξγεί script αξρεία αιιά θαη ζπλαξηήζεηο (αξρεία .m) γηα ηελ εθηέιεζε 

πνιχπινθσλ πξνγξακκάησλ 

 λα επηιχεη καζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαζψο θαη απιά πξνβιήκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ κε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. 

 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

 Απηφλνκε Δξγαζία 

 Οκαδηθή Δξγαζία 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη 

ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Δηζαγσγή - Πεξηβάιινλ Matlab 

ii. Πξάμεηο, βαζηθέο ζπλαξηήζεηο, κεηαβιεηέο  

iii. Script files 

iv. Λνγηθέο ζπλαξηήζεηο 

v. Έιεγρνη, δηαγξάκκαηα ξνήο 

vi. Δηζαγσγή/Δμαγσγή δεδνκέλσλ  

vii. Δπαλαιήςεηο (for, while) 

viii. Βαζηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

ix. Οξηζκφο ζπλάξηεζεο  

x. Πνιπψλπκα, πνιιαπιαζηαζκφο θαη δηαίξεζε πνιπσλχκσλ - Δχξεζε ξηδψλ 

πνιπσλχκσλ - Μηγαδηθνί αξηζκνί 

xi. Γηαλχζκαηα – Πίλαθεο, Αξηζκεηηθέο πξάμεηο κε δηαλχζκαηα, Δπίιπζε ζπζηήκαηνο 

εμηζψζεσλ - Πίλαθεο 

xii. Symbolic Math Toolbox 

xiii. Δηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ MuPAD 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ην Ακθηζέαηξν θαη ζην Δξγαζηήξην Ζ/Τ 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

MATLAB 
Τπνζηήξημε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 26 

 20 

 

 10 

  

  

  

  

Απηνηειήο Μειέηε 43 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Δξγαζηεξηαθή εμέηαζε ζηε ρξήζε ηνπ MATLAB πνπ 

πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
- Δξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο 
-    Δξσηήζεηο αλάπηπμεο 
-    Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
 

 

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

 Παπανδπζζεχο Ν., Καινβξέθηεο Κ. θαη Mπισλάο Κ., Matlab, Δθδφζεηο Α. Σδηφια 

θαη & Τηνί ΑΔ, 2017. 

 Γξαββάλεο Γ. θαη  Γηαλλνπηάθεο Κ., Πξνγξακκαηηζκφο κε ηε Υξήζε Matlab, Α. 

Παπαζσηεξίνπ & ΗΑ ΟΔ, 2012. 

 Υαηδίθνο E., MATLAB γηα Δπηζηήκνλεο θαη Μεραληθνχο,  Δθδφζεηο Α. Σδηφια θαη 

& Τηνί ΑΔ, 2010. 

 Kalechman, M., Practical MATLAB Basics for Engineers, Taylor & Francis,2008. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_1215 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1
o
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ-ΣΑΣΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 4 6 
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Τπνβάζξνπ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
- 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1535/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθίσζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο 

Μεραληθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ¨ 

• ηνηρείσλ Άιγεβξαο Γηαλπζκάησλ 

• Αξρέο ηαηηθήο κε παξακνξθσζίκσλ ηεξεψλ σκάησλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: 

• Αλαιχζνπλ ζηαηηθψο νξηζκέλνπο θνξείο 

• ρεδηάζνπλ δηαγξάκκαηα εζσηεξηθψλ δξάζεσλ ζηαηηθψο νξηζκέλσλ δνθψλ θαη 

πιαηζίσλ. 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

 

 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
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Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
• ηνηρεία Άιγεβξαο ησλ Γηαλπζκάησλ [πζηήκαηα αλαθνξάο – Καξηεζηαλφ ζχζηεκα 

αλαθνξάο. Πξφζζεζε & αθαίξεζε δηαλπζκάησλ. Γηλφκελα δηαλπζκάησλ: εζσηεξηθφ ή 

βαζκσηφ γηλφκελν, εμσηεξηθφ ή δηαλπζκαηηθφ γηλφκελν] 
• Οξηζκφο δηαλχζκαηνο δπλάκεσο & ξνπήο [ξνπή σο πξνο ζεκείν θαη ξνπή σο πξνο άμνλα, 

δεχγνο δπλάκεσλ.] 
• Βαζηθέο Αξρέο ηαηηθήο 
• πζηήκαηα ζηαηηθψο ηζνδπλάκσλ δπλάκεσλ. Αλαγσγή ζπζηήκαηνο δπλάκεσλ. 
• πζηήκαηα θαηαλεκεκέλσλ δπλάκεσλ. Κέληξν κάδεο. Κεληξνεηδέο. Θεσξήκαηα ηνπ 

Πάππνπ. 
• πλζήθεο ηζνξξνπίαο απαξακφξθσηνπ ζηεξενχ ζψκαηνο. 
• Αλάιπζε ζηαηηθψο νξηζκέλσλ δηθηπσκάησλ, δνθψλ θαη πιαηζίσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηξηαξζξσηψλ θνξέσλ θαη δνθψλ Gerber. 
• Τπνινγηζκφο θαη ζρεδίαζε δηαγξακκάησλ ξνπήο θάκςεσο, ηέκλνπζαο δχλακεο θαη 

αμνληθήο δχλακεο. 
Δάλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο: 
• Δχθακπηνη θνξείο – Καιψδηα. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Γηαιέμεηο πξφζσπν κε πξφζσπν  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Απηνηειήο Μειέηε 98 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

Σξεηο ελδηάκεζεο εμεηάζεηο κε ιχζε αζθήζεσλ (30%) 
Σειηθή εμέηαζε κε ιχζε αζθήζεσλ(70%) 
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5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 •Σερληθή Μεραληθή – ΣΑΣΗΚΖ (12ε Δθδνζε, 2017) ησλ F.P. Beer, E.R. Johnston Jr. and 

E.R. Eisenberg, ΔΚΓΟΔΗ ΣΕΗΟΛΑ Μεηάθξαζε ηνπ: Vector Mechanics for Engineers: 

STATICS by F.P. Beer, E.R. Johnston Jr. and E.R. Eisenberg 
•«Μεραληθή ηνπ Απαξακφξθσηνπ ηεξενχ – ΣΑΣΗΚΖ»  by Π. Α. Βνπζνχλεο 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_1709 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1
ν
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηήξην  3(δηαι.)+3(εξγ.) 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1704/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ κάζεκα ζην ηερληθφ θαη ειεθηξνληθφ ζρεδηαζκφ. 
Ή χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ ζρεδίαζεο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηα δηεζλή πξφηππα, γηα ηε ζρεδίαζε ησλ ζρεδίσλ ησλ θαηφςεσλ, ησλ 

ηνκψλ, ησλ φςεσλ θαη ησλ μπινηχπσλ. Δπίζεο ζηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο AutoCAD 

γηα ηελ ζρεδίαζε κε ηε βνήζεηα ησλ Ζ/Τ. ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο 

ζρεδίαζεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ζρεδηαζκνχ θαη ηε ρξήζε πξνρσξεκέλσλ ιεηηνπξγίσλ 

ηνπ AutoCAD. 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ν θνηηεηήο απνθηά κία ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρεδίσλ  
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Γλσξίδεη ηελ ηερληθή ρξήζεο ησλ ζρεδηαζηηθώλ νξγάλσλ θαη πιηθώλ. 

 Γλσξίδεη ηηο κεηξηθέο θαη γξαθηθέο θιίκαθεο ζρεδίνπ 

 Γλσξίδεη ηνπο θαλόλεο δηαζηαζηνιόγεζεο. 
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 Γλσξίδεη λα ζρεδηάδεη ππό θιίκαθα. 

 Γλσξίδεη ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο ησλ ζρεδίσλ: θάηνςε, ηνκή , όςε θαη μπιόηππνο. 

 Γλσξίδεη ηα βαζηθά δνκηθά πιηθά θαη ηνλ ηξόπν απόδνζήο ηνπο ζην ραξηί. 

 Γλσξίδεη ζηνηρεία παξαζηαηηθήο γεσκεηξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ζεσξία ησλ νξζώλ 

πξνβνιώλ. 

 Φξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέ εληνιέο ζρεδίαζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ζρεδηαζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο AutoCAD. 

 Να ρξεζηκνπνηεί επίπεδα γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηνπ ζρεδίνπ 

 Να δεκηνπξγεί ζρέδηα θαηόςεσλ, ηνκώλ, όςεσλ θαη μπινηύπσλ. 

 Να δηαζηαζηνινγεί ηα ζρέδηα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο δηαζηαζηνιόγεζεο. 
 Να ηππώλεη ηα ζρέδηα ππό θιίκαθα. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 

• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
i. Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο ηερληθέο ζρεδηαζηηθήο απφδνζεο αληηθεηκέλσλ θαη δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ 

ii. ηνηρεία πξνβνιηθήο γεσκεηξίαο 

iii. Οξγάλσζε ζρεδίνπ, ηππνπνίεζε, ζπκβνιηζκνί, δηαζηάζεηο, θιπ 

iv. ρεδίαζε θαηφςεσλ, ηνκψλ, φςεσλ θαη μπινηχπσλ 

v. Δηζαγσγή ζην AutoCAD 

vi. Πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ 

vii. Βαζηθέο εληνιέο ζην AutoCAD 

viii. Οξγάλσζε ζρεδίνπ ζε επίπεδα 

ix. Μπινθ αληηθεηκέλσλ 

x. ρεδίαζε θαηφςεσλ, ηνκψλ, φςεσλ θαη μπινηχπσλ ζην AutoCAD 

xi. Γηαζηαζηνιφγεζε ζρεδίσλ 

xii. Κείκελν ζην ζρέδην 

xiii. Γηαηάμεηο γηα εθηχπσζε ζρεδίσλ. Δθηχπσζε ζρεδίσλ 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ αίζνπζα θαη ζην εξγαζηήξην. Οη θνηηεηέο 

ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ην εξγαζηήξην 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ππνινγηζηηθφ θέληξν ηνπ 

ηκήκαηνο ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Κάζε θνηηεηήο 

έρεη έλαλ Ζ/Τ. Γηα ην κάζεκα ρξεζηκνπνηείηαη ν 

πίλαθαο θαη projector. Ο θάζε θνηηεηήο εθπνλεί 

εξγαζία. 
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ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε  39 

  

  

  

  

  

  

Απηνηειήο Μειέηε 47 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80% ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ) πνπ 

πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο ζεσξίαο. 
- ρεδηαζκφ ζρεδίσλ ζην AutoCAD. 
Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (20% ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ) 
 

 

 

  

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ AUTOCAD 2015, ΓΗΑΝΝΖ Θ. ΚΑΠΠΟ, ΔΚΓΟΔΗ 

ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ ΔΠΔ 

 AUTOCAD 2012 Οπηηθφο Οδεγφο, Scott Onstott, Υ. ΓΚΗΟΤΡΓΑ & ΗΑ ΔΔ 

 ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΜΔ AUTOCAD, ΑΡΑΦΖ ΖΛΗΑ, ΣΔΜΠΔΚΛΖ 

ΠΤΡΟ, ΚΑΕΑΝΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΜΟΤΡΓΚΟ ΗΧΑΝΝΖ 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_1155 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1
ν
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΓΓΛΗΚΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

 3 3 
   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 
ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ-ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

KANENA 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ-20% ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ, 80% ΣΑ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 
ΔΞΔΣΑΖ-100%-ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ 

Δ ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  
ΝΑΗ  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
http://e-class.upatras.gr/courses/CIV_1648/ 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

 

 ΜΔ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Ο ΦΟΗΣΖΣΖ, ΘΑ ΔΥΔΗ ΠΛΖΡΧ: 
1. ΚΑΝΔΗ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΣΖ 

ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ 

2. ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΣΗ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΔ ΣΟΤ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ 

ΓΛΧΑ 

3. ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ 

ΓΛΧΑ 

4.  ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ 

5. ΓΗΓΑΥΣΔΗ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΔ ΓΟΜΔ ΠΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΕΟΤΝ 

ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

6. ΓΗΓΑΥΣΔΗ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ (ΤΝ)ΓΡΑΦΖ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΧΝ ΑΓΓΛΗΚΧΝ 

7. ΜΔΛΔΣΖΔΗ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΝΑΓΝΧΖ, ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΑΠΛΑ 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

8. ΓΗΓΑΥΣΔΗ ΣΗ ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΔ ΓΟΜΔ ΠΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ: 
ΜΔ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Ο ΦΟΗΣΖΣΖ ΘΑ ΔΥΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΔΗ 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΧΣΔ ΝΑ: 
1. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΧΣΑ ΚΑΗ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΓΟΜΔ 

ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΜΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

2. ΓΗΑΒΑΕΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΔΗ ΑΠΛΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΟΓΖΓΗΔ 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 40 

ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ  

3. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΔΗ/ΤΝΟΜΗΛΔΗ ΜΔ ΑΝΔΖ ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΔΝΗΚΑ 

4.  ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΔΗ/ΤΝΟΜΗΛΔΗ Δ ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΥΔΣΗΚΑ 

ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥ. 

5. (ΤΝ)ΓΡΑΦΔΗ ΑΠΛΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ, ΚΔΗΜΔΝΑ, ΣΑ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

6. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔ/ΚΑΣΑΝΟΔΗ ΒΑΗΚΖ ΑΓΓΛΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥ. 

 
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ, ΓΟΜΖ, ΤΝΣΑΚΣΗΚΟ, ΤΦΟ ΣΖ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΓΔΝΗΚΑ--ΓΡΑΠΣΔ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΗΚΔ ΑΚΖΔΗ ΓΗΑ ΔΞΑΚΖΖ ΚΑΗ 

ΔΜΠΔΓΧΖ, ΑΠΟ ΣΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ 

ΓΗΑΝΔΜΔΣΑΗ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 
2. ΚΑΝΟΝΔ /ΑΚΖΔΗ/ΔΞΑΚΖΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ--

ΟΠΣΗΚΟ-ΑΚΟΤΣΗΚΔ ΑΚΖΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟ 

ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΓΗΑΝΔΜΔΣΑΗ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΛΧΝ ΓΗΑΛΟΓΧΝ 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ/Ζ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ  
3. ΑΚΖΔΗ ΣΤΠΟΤ ΓΗΑΒΑΕΧ, ΑΚΟΤΧ ΚΑΗ ΓΡΑΦΧ, ΑΠΑΝΣΑΧ ΓΡΑΠΣΧ Δ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ, ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΗΑ. 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

3 ΧΡΔ ΠΡΟΧΠΟ ΜΔ ΠΡΟΧΠΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Δ-CLASS ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ, 

ΚΑΗ ΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΑΚΖΔΧΝ/ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ 

ΠΡΟΒΑΖ Δ E-MAIL ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ ΓΗΑ ΑΜΔΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 

ΠΡΟΒΑΖ Δ ΥΔΣΗΚΟ ΜΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΤΛΗΚΟ ΣΟ 

ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ, Π.Υ., ΛΔΞΗΚΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
 

 

Γπαζηηπιόηηηα 

Φόπηορ 

Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ/ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 30% 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ/ΔΞΑΚΖΖ ΣΖ ΣΑΞΖ-

ΓΡΑΠΣΔ ΑΚΖΔΗ, ΑΚΟΤ ΚΑΗ ΚΡΑΣΑΧ 

ΖΜΔΗΧΔΗ, ΑΚΖΔΗ ΑΝΑΓΝΧΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΑΠΛΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ 

ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 50% 

 

ΟΜΑΓΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ/ΑΚΖΔΗ/ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ 

ΜΔΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ  

20% 

  

  

  

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

 

100% 

75ECTS 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Ζ ΓΛΧΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΓΓΛΗΚΖ:  80% ΣΖ 

ΣΔΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟ ΓΡΑΠΣΖ ΔΞΔΣΑΖ: 

ΤΜΠΖΡΧΝΧ ΣΑ ΚΔΝΑ, ΔΡΧΣΖΔΗ ΤΝΣΟΜΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ, ΑΚΖΔΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΥΔΣΗΚΖ 

ΟΡΟΛΟΓΗΑ, ΤΜΠΛΖΡΧΝΧ ΣΑ (ΥΔ)ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ  

20% ΣΖ ΣΔΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΚΔΗΠΣΔΗ ΑΠΟ ΣΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΑΠΟΓΧΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ-Δ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ, ΠΡΟΟΓΟΤ ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ 

ΛΟΓΟ. 

Ζ ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  ΔΗΝΑΗ:  75% ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ, 25% 

ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ (ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 100% ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ 

ΟΣΑΝ  ΔΥΟΤΝ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

Π.Υ. ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ERASMUS) 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. ENGLISH GRAMMAR & STRUCTURE REVIEW--A SMOOTH 

TRANSITION TO CIVIL ENGINEERING. MATINA STAMISON-

ATMATZIDI. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ. 

2. SCIENTIFIC ENGLISH STRUCTURE & STYLE-

CONTEXTUALIZED FOR CIVIL ENGINEERING. MATINA STAMISON-

ATMATZIDI. KLIDARITHMOS PUBLISHERS. 1996, 2006 

3. GETTING FAMILIAR WITH ENGLISH. ELENI KOLETHRA. 

ΔΚΓΟΔΗ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ. 2002. 
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ΔΞΑΜΗΝΟ 2
ν
 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_2110Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 2
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΗΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο, Αζθήζεηο Πξάμεο θαη Δξγαζηεξηαθέο 

Αζθήζεηο 
3+1 6 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Τπνβάζξνπ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη θνηηεηέο 

πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ παξαθνινπζήζεη θαη λα 

θαηέρνπλ ηελ αληίζηνηρε γλψζε ζην κάζεκα “Δθαξκνζκέλα 

Μαζεκαηηθά Η” ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ, ηνπ πξψηνπ έηνπο 

ζπνπδψλ. 
 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1554/ 
 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά καζήκαηα Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο πνπ 

δηδάζθνληαη ζην Σκήκα θαη εζηηάδεη ζηελ χιε ηνπ ινγηζκνχ ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ 

κεηαβιεηψλ. 
ηνρεχεη λα δψζεη ζην θνηηεηή θαη ζηε θνηηήηξηα Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηηο γλψζεηο ησλ 

αλψηεξσλ εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ γηα κεραληθνχο πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ επηζηήκε 

ηνπ/ηεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηαθνξηθνχ θαη νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ 

κεηαβιεηψλ θαη ηεο δηαλπζκαηηθήο αλάιπζεο. Οη γλψζεηο απηέο είλαη αλαγθαίεο θαη 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιά επφκελα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, 

θαζψο θαη ζην κάζεκα Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά ΗΗΗ ηνπ 3νπ εμακήλνπ. 
 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο/ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε: 
 Να ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην δηαθνξηθφ θαη νινθιεξσηηθφ ινγηζκφ 

ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη ηε ζεσξία ηεο δηαλπζκαηηθήο αλάιπζεο. 

 Να επηιχεη πξνβιήκαηα ηνπ κεραληθνχ πνπ πξνθχπηνπλ σο εθαξκνγέο ηνπ δηαθνξηθνχ 

θαη νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη ηεο 

δηαλπζκαηηθήο αλάιπζεο. 

 Να είλαη ηθαλφο/ή λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνλ ππνινγηζηή θαη πξνγξάκκαηα 

ζπκβνιηθψλ ππνινγηζκψλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζε εθαξκνγέο ηνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ.  
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

 

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία  
• Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

 

i. Όξην θαη ζπλέρεηα ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ κεηαβιεηψλ 

ii. Μεξηθή παξάγσγνο θαη δηαθνξηζηκφηεηα ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ κεηαβιεηψλ 

iii. Ηαθσβηαλή νξίδνπζα, πεπιεγκέλεο ζπλαξηήζεηο 

iv. Αλάπηπγκα Taylor 

v. Διεχζεξα θαη δεζκεπκέλα αθξφηαηα 

vi. Δζσηεξηθφ, εμσηεξηθφ θαη κεηθηφ γηλφκελν δηαλπζκάησλ 

vii. Γηαλπζκαηηθέο ζπλαξηήζεηο 

viii. ηνηρεία ζεσξίαο θακππιψλ θαη επηθαλεηψλ 

ix. Σειεζηήο Hamilton, παξάγσγνο θαηά θαηεχζπλζε, θιίζε, απφθιηζε, ζηξνβηιηζκφο 

x. Πνιιαπιά νινθιεξψκαηα, επηθακπχιηα θαη επηθαλεηαθά νινθιεξψκαηα α’ θαη β’ 

είδνπο, Θεσξήκαηα Green, Gauss θαη Stokes 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε θαη ζην εξγαζηήξην 
 

 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

 
 

 

Δμεηδηθεπκέλν παθέην ζπκβνιηθψλ ππνινγηζκψλ 

(MuPad) ηεο Matlab. 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Δξγαζηήξην 13 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ  

40 

Απηνηειήο Μειέηε 58 

  

  

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80%) 
ΗΗ. Δμέηαζε εξγαζηεξίνπ (20%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

 Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά & Mathematica, Παπαδάθεο Κσλζηαληίλνο, Δθδφζεηο Α. 

Σδηφια, 1ε έθδνζε, 2012 

 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΔ: Λνγηζκφο 

πλαξηήζεσλ Πνιιψλ Μεηαβιεηψλ θαη Γηαλπζκαηηθή Αλάιπζε, ΠΑΤΛΟ 

ΥΑΣΕΖΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Δθδφζεηο Γθφηζεο Κσλ/λνο & ΗΑ Δ.Δ., 1ε έθδνζε, 2017 

 Μαζεκαηηθά ΗΗ, Ραζζίαο, Δθδφζεηο Σζφηξαο Αλ. Αζαλάζηνο, 2ε έθδνζε, 2017 

 Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε θαη Θεσξία fourier, Φηιηππάθεο Μ., Δθδφζεηο Σζφηξαο Αλ. 

Αζαλάζηνο, 2ε έθδνζε, 2017 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_2120Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 2
ν
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΗΘΑΝΟΘΔΧΡΗΑ -ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 4 6 

   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Τπφβαζξνπ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1557/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηηο έλλνηεο θαη ηα εξγαιεία ησλ 

Πηζαλνηήησλ θαη ηεο ηαηηζηηθήο.  
Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο βαζηθνχο λφκνπο ησλ 

πηζαλνηήησλ θαη ηηο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπλαξηήζεηο θαη παξακέηξνπο πεξηγξαθήο 

θαηαλνκψλ πηζαλφηεηαο. Δπηπξνζζέησο, ην κάζεκα ζηνρεχεη ζηε γλσξηκία ρξήζηκσλ 

πξφηππσλ δηαθξηηψλ θαη ζπλερψλ θαηαλνκψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ πηζαλνηήησλ ζε 

πξνβιήκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε κεζφδσλ αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα γξαθηθψλ εξγαιείσλ θαη πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ ζηαηηζηηθήο. 
Σέινο, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο απνηειεί θαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ ζπλαξηήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή 

δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο γηα ηηο παξακέηξνπο πιεζπζκψλ θαζψο θαη ε ρξήζε κνληέισλ 

παιηλδξφκεζεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ θαη ηελ 

πξφβιεςε ηεο ηηκήο ηεο κίαο εμ΄ απηψλ κε βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο άιιεο. 
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Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο/ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 επηιέγεη  θαη λα εθαξκφδεη θαηάιιεια πξφηππα δηαθξηηψλ θαη ζπλερψλ θαηαλνκψλ 

γηα ηελ εχξεζε πηζαλνηήησλ, εθαηνζηηαίσλ ζεκείσλ θαη πεξηφδσλ επαλαθνξάο. 

 αλαιχεη δεδνκέλα κε ρξήζε εξγαιείσλ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. 

 ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια δεηγκαηηθά κέηξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ δηαζηεκάησλ 

εκπηζηνζχλεο γηα κέζεο ηηκέο, δηαζπνξέο θαη αλαινγίεο. 

 εθαξκφδεη ηε κεζνδνινγία ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ ππνζέζεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή 

δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο γηα ηε ιήςε κηαο απφθαζεο.  

 λα ρξεζηκνπνηεί πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo θαη ην ζηαηηζηηθφ παθέην Minitab γηα 

ηελ εχξεζε πηζαλνηήησλ ή γηα ηελ εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

 Απηφλνκε Δξγαζία 

 Οκαδηθή Δξγαζία 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη 

ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. εκαζία πηζαλνηήησλ θαη ζηαηηζηηθήο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ κεραληθνύ 
Αληηθείκελα πηζαλνηήησλ θαη ζηαηηζηηθήο, ν ξφινο ησλ πηζαλνηήησλ ζηε ζηαηηζηηθή, 

παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζε πξνβιήκαηα ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 

2. Πηζαλνζεσξία, ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη ραξαθηεξηζηηθά θαηαλνκώλ 
Γεηγκαηηθφο ρψξνο θαη ελδερφκελα, αμησκαηηθή ζεκειίσζε, βαζηθέο έλλνηεο ζπλδπαζηηθήο 

ζεσξίαο, δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα, ζπλαξηήζεηο πηζαλφηεηαο, ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο θαη 

θαηαλνκήο, κέζε ηηκή, ξνπέο αλψηεξεο ηάμεο, ζπλδηαζπνξά θαη ζπζρέηηζε, αληζφηεηα 

Chebyshev, ρξήζε πξνζνκνίσζεο Monte Carlo. 

3. Υξήζηκα πξόηππα θαηαλνκώλ 
Γηαθξηηέο θαηαλνκέο (δησλπκηθή, ππεξγεσκεηξηθή, γεσκεηξηθή, αξλεηηθή δησλπκηθή, ε 

θαηαλνκή Poisson θαη ε δηαδηθαζία Poisson). πλερείο θαηαλνκέο (θαλνληθή, 

ινγαξηζκνθαλνληθή, νκνηφκνξθε, εθζεηηθή, γάκα, Weibull, Gumbel, Pearson ηχπνπ ΗΗΗ, 

ινγαξηζκηθή Pearson ηχπνπ III). 

4. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 
Αξηζκεηηθά κέηξα, γξαθηθέο κέζνδνη δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ρξήζε παθέηνπ 

Minitab. 

5. Γεηγκαηνιεπηηθέο θαηαλνκέο θαη εθηηκεηηθή 

Θεσξία θαλνληθνχ πιεζπζκνχ, θεληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα, θαηαλνκέο t, Φ
2
 θαη F, 

πξνβιήκαηα ζεσξίαο κεηξήζεσλ, δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα κέζεο ηηκέο, δηαζπνξέο θαη 

αλαινγίεο κε έλα θαη δχν δείγκαηα, ρξήζε παθέηνπ Minitab. 

6. Έιεγρνη ππνζέζεσλ 
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θάικαηα, ραξαθηεξίδνπζα θακπχιε θαη ηζρχο ειέγρνπ ππνζέζεσλ, έιεγρνη γηα κέζεο ηηκέο, 

δηαζπνξέο θαη αλαινγίεο κε έλα θαη δχν δείγκαηα, έιεγρνη ζεκαληηθφηεηαο, ζρέζε κεηαμχ 

ειέγρσλ θαη δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο, ρξήζε παθέηνπ Minitab. 

7. Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε θαη ζπζρέηηζε 

Τπνζέζεηο πξνηχπνπ, ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ, 

έιεγρνη, εθηίκεζε θαη πξφβιεςε ζην απιφ γξακκηθφ πξφηππν, αλάιπζε ζπζρέηηζεο δχν 

ηπραίσλ κεηαβιεηψλ, ρξήζε παθέηνπ Minitab. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ην Ακθηζέαηξν θαη ζην Δξγαζηήξην Ζ/Τ 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

ΜΗΝΗΣΑΒ 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 12 

  

  

  

Απηνηειήο Μειέηε 99 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 

I. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
- Δξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο 
-    Δξσηήζεηο αλάπηπμεο 
-    Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
 
II. Δξγαζηεξηαθή εμέηαζε (20%) ζηε ρξήζε ηνπ 

MINITAB πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
- Δξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο 
-    Δξσηήζεηο αλάπηπμεο 
-    Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 Δθαξκνζκέλεο Πηζαλφηεηεο θαη ηαηηζηηθή”, Η.Α. Κνπηξνπβέιεο, Δθδφζεηο 

ΓΚΟΣΖ ΚΧΝ/ΝΟ & ΗΑ Δ.Δ., 2015 

 Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή θαη Πηζαλφηεηεο γηα Μεραληθνχο, 6ε Έθδνζε, D. 

Montgomery and G.C. Runger, ΔΚΓΟΔΗ Α. ΣΕΗΟΛΑ & ΤΗΟΗ Α.Δ.,2017 

 “Πηζαλφηεηεο θαη ηαηηζηηθή”, M.R. Spiegel, Μεηάθξαζε Κ. Πεξζίδεο, ΔΠΗ, 
1977. 

 “Probability Concepts in Engineering: Emphasis on Applications to Civil and 

Environmental Engineering”, A.H-S. Ang and  W.H. Tang, Wiley; 2nd edition, 2006. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_3217 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 2
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 6 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Πξναπαηηνχκελν γηα ην κάζεκα ζεσξείηαη ε θαηαλφεζε θαη 

εκπέδσζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο Σερληθή Μεραληθή - 

ηαηηθή. 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1514/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα αλαθέξεηαη ζηε κεραληθή ζπκπεξηθνξά πιηθψλ θαη δνκηθψλ κειψλ ηα νπνία 

ππφθεηληαη ζε απιέο θνξηίζεηο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα εθειθπζκφ ή ζιίςε, δηάηκεζε θαη 

ζηξέςε.   
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ζε βαζηθέο έλλνηεο ηεο κεραληθήο ησλ πιηθψλ, φπσο είλαη ε ηάζε θαη 

ε παξακφξθσζε αιιά θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο γηα ηηο απιέο πεξηπηψζεηο ηεο αμνληθήο θαη 

δηαηκεηηθήο θαηαπφλεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηξέςεο αμνλνζπκκεηξηθψλ 

δηαηνκψλ). 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 γλσξίδεη γεληθέο αξρέο ηεο κεραληθήο ησλ πιηθψλ (ηελ έλλνηα ηεο ηάζεο, ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο αμνληθήο θαη δηαηκεηηθήο θαηαπφλεζεο, ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ δνκηθψλ κειψλ 

κε βάζε ηελ αληνρή, ηελ έλλνηα ηεο παξακφξθσζεο). 

 γλσξίδεη ηε κεραληθή πξνβιεκάησλ αμνληθά θαηαπνλνχκελσλ κειψλ (ζρέζεηο ηάζεσλ – 

παξακνξθψζεσλ γηα δνκηθά ζηνηρεία ζε αμνληθή θαηαπφλεζε, κέζνδνη ππνινγηζκνχ 
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κεηαθηλήζεσλ, βαζηθέο αξρέο αλάιπζεο ηζνζηαηηθψλ θαη ππεξζηαηηθψλ θνξέσλ κε 

αμνληθά θνξηηδφκελα κέιε). 

 γλσξίδεη ηελ εληαηηθή θαηάζηαζε ζε δνκηθά ζηνηρεία ιφγσ δηάηκεζεο, ηνπο γεληθνχο 

καζεκαηηθνχο νξηζκνχο γηα νξζέο θαη δηαηκεηηθέο παξακνξθψζεηο, θαζψο θαη ηηο 

γεληθεπκέλεο ζρέζεηο ηάζεσλ – παξα-κνξθψζεσλ ζηελ ηξηζδηάζηαηε εληαηηθή 

θαηάζηαζε. 

 εθαξκφδεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζεκείνπ 3 γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηαπφλεζεο θειπθψλ κηθξνχ 

πάρνπο. 

 γλσξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαζρεκαηίδνληαη νη ηάζεηο θαη νη παξακνξθψζεηο ζε 

δηάθνξα ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ. 

 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ζεσξηψλ αζηνρίαο ησλ πιηθψλ. 
 γλσξίδεη βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεραληθήο θπιηλδξηθψλ ζηνηρείσλ ππφ θαζαξή ζηξέςε. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Απηφλνκε Δξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
i. Γεληθέο αξρέο ηεο κεραληθήο ησλ πιηθψλ: ε έλλνηα ηεο ηάζεο, βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

αμνληθήο θαη δηαηκεηηθήο θαηαπφλεζεο, αξρέο ζρεδηαζκνχ δνκηθψλ κειψλ κε βάζε ηελ 

αληνρή, ε έλλνηα ηεο παξακφξθσζεο. 

ii.  ρέζεηο ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ γηα δνκηθά ζηνηρεία ζε αμνληθή θαηαπφλεζε, 

κέζνδνη ππνινγηζκνχ κεηαθηλήζεσλ, βαζηθέο αξρέο ηεο αλάιπζεο ηζνζηαηηθψλ θαη 

ππεξζηαηηθψλ θνξέσλ κε αμνληθά θνξηηδφκελα κέιε.  

iii. Δληαηηθή θαηάζηαζε ζε δνκηθά ζηνηρεία ιφγσ δηάηκεζεο, γεληθνί καζεκαηηθνί νξηζκνί 

γηα νξζέο θαη δηαηκεηηθέο παξακνξθψζεηο, γεληθεπκέλεο ζρέζεηο ηάζεσλ - 

παξακνξθψζεσλ ζηελ ηξηζδηάζηαηε εληαηηθή θαηάζηαζε, εθαξκνγέο γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηαπφλεζεο θειπθψλ κηθξνχ πάρνπο.  

iv. Μεηαζρεκαηηζκφο ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα 

ζπληεηαγκέλσλ. 

v. Βαζηθέο έλλνηεο ησλ ζεσξηψλ αζηνρίαο ησλ πιηθψλ.  

vi. Δηζαγσγή ζηε ζεσξία ζηξέςεο θπιηλδξηθψλ ζηνηρείσλ.   

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε & ην εξγαζηήξην 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 30 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 30 

πγγξαθή αηνκηθψλ 

εξγαζηψλ βαζηζκέλσλ ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

30 
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(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Απηνηειήο Μειέηε 60 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Πξσηνεηείο θνηηεηέο: 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
 
ΗΗ. εηξά αηνκηθψλ αζθήζεσλ, βαζηζκέλσλ ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 
Σα εξγαζηήξηα κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ κφλν 

πξσηνεηείο θνηηεηέο, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

ππνρξεσηηθά. Οη πξσηνεηείο θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηα 

εξγαζηήξηα (ζηα νπνία ηεξείηαη παξνπζηνιφγην) θαη 

παξαδίδνπλ αηνκηθέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζηηο 

νπνίεο βαζκνινγνχληαη. Φνηηεηέο νη νπνίνη δελ 

ζπκκεηείραλ (ήηαλ απφληεο) ζηα εξγαζηήξηα δελ 

κπνξνχλ λα παξαδψζνπλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Ζ 

παξάδνζε φισλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ (κε 

εμαίξεζε κία, θαηά κέγηζην) είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζηελ ηειηθή 

γξαπηή εμέηαζε. Φνηηεηέο κεγαιχηεξσλ εηψλ δχλαληαη 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηα εξγαζηήξηα κφλν θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 
 
Ο ηειηθφο βαζκφο γηα ην κάζεκα γηα ηνπο πξσηνεηείο 

θνηηεηέο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο επίδνζεο ζηελ ηειηθή 

γξαπηή εμέηαζε θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, σο 

εμήο: Σ = min(ΣΔ + 0.10xΔ, 10), φπνπ Σ = ηειηθφο 

βαζκφο, ΣΔ = βαζκφο ηειηθήο γξαπηήο εμέηαζεο θαη Δ 

= βαζκφο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ. 
 
Ο ηειηθφο βαζκφο γηα ην κάζεκα γηα ηνπο θνηηεηέο 

κεγαιχηεξνπ έηνπο ππνινγίδεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηεο επίδνζεο ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε πνπ 

πεξηιακβάλεη: 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. «ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ», ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ, ISBN: 978-960-

92177-3-6, ΓΚΟΣΖ ΚΧΝ/ΝΟ & ΗΑ Δ.Δ (Δθδφηεο) 

2. «ΑΝΣΟΥΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ», Βνπζνχλεο Παλαγηψηεο, ISBN: 978-618-83280-0-6, 

Βνπζνχλε Αλδξνκάρε (Δθδφηεο) 

3. «Αληνρή Τιηθψλ θαη Γνκηθψλ ηνηρείσλ», Παπακίρνο Δπξππίδεο θαη Υαξαιακπάθεο 

Νηθφιανο, ISBN: 978-960-418-472-9, ΔΚΓΟΔΗ Α. ΣΕΗΟΛΑ & ΤΗΟΗ Α.Δ. 

4. «ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ», Hibbeler, ISBN: 9789603307372, ΓΡΖΓΟΡΗΟ 

ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΦΟΤΝΣΑ (Δθδφηεο)  

5. «Μεραληθή ησλ Τιηθψλ», Beer F.,  Johnston R.,  DeWolf J. θαη Mazurek D., ISBN: 978-

960-418-555-9, ΔΚΓΟΔΗ Α. ΣΕΗΟΛΑ & ΤΗΟΗ Α.Δ.  

6. «ΣΑΣΗΚΖ θαη ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ», Απφζηνινο Πνιπδάθεο, ISBN: 978-960-98311-7-

8, ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΟΛΤΕΑΚΖ (Δθδφηεο) 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 
ΚΑΣ. ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
CIV_2138A ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 
2

ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 2Θ+2ΔΡΓ 6 
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΟΥΗ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

OXI 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΔΛΙΓΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1684/ 
 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ρσξίο πξναπαηηνχκελε γλψζε 

γεσινγηθψλ ελλνηψλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν θνηηεηήο λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πεηξσκάησλ : Μαγκαηηθά, 

ηδεκαηνγελή- Μεηακνξθσκέλα. Σνπ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ πεηξσκάησλ ηελ-πεξηγξαθή-

ηαμηλφκεζε  θαη νλνκαηνινγία. Δπίζεο νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

κέηξεζεο ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ θαη ηεο δηάξζξσζεο- εμέιημεο ηνπ πιαλήηε Γε. ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο επίζεο πεξηιακβάλνληαη γεληθέο έλλνηεο γηα ζεηζκνχο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζην θπζηθφ θαη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ζηνηρεία αληηζεηζκηθήο 

πξνζηαζίαο. Σέινο εμεηάδνληαη ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσινγηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ (εδαθηθψλ θαη βξαρσδψλ) θαζψο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη 

θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ έξγσλ. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
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Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  
Απηφλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία 
ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
εβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα  
εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ  
ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
εβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα  
εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  
  

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Γνκή θαη ζχζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο.  
Πεηξνγελεηηθά νξπθηά-θπζηθέο ηδηφηεηεο.  
Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα δηαρσξηζκνχ πεηξσκάησλ.  
Καηεγνξίεο πεηξσκάησλ : Μαγκαηηθά, ηδεκαηνγελή- Μεηακνξθσκέλα. 
Ζ κέηξεζε ηνπ γεσινγηθνχ ρξφλνπ 
εηζκνί θαη εζσηεξηθφ ηεο Γεο – Δπηπηψζεηο ησλ ζεηζκψλ 
Παξακφξθσζε ησλ πεηξσκάησλ 
ηνηρεία Γεσινγίαο Διιάδαο 
Γεσηερληθέο ηδηφηεηεο εδαθψλ 
Γεσηερληθέο ηδηφηεηεο πεηξσκάησλ 
Γεσινγηθνί παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ ηερληθψλ έξγσλ 
Καηνιηζζήζεηο θαη γεσινγηθνί θίλδπλνη ζηα ηερληθά έξγα 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (power 

point, pdf) θαη καπξνπίλαθα.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 26 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ θαη αλάιπζε 

κειεηψλ πεξίπησζεο ζε 

κηθξφηεξεο νκάδεο 

θνηηεηψλ 

26 

Απηνηειήο Μειέηε 98 
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λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Ι. Θεσξία (70% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο) 

Σειηθή Δμέηαζε: γξαπηή, δηαβαζκηζκέλεο 

δπζθνιίαο, πνπ πεξηιακβάλεη Δξσηήζεηο χληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ. 

 

ΙΙ. Δξγαζηήξην (30% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο) 

1) Αλαγλψξηζε Πεηξσκάησλ απφ ην ζχλνιν ηεο 

ζπιινγήο ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο (50% ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηνπ εξγζηεξίνπ). 

2) Καηαλφεζε ρξήζεο ηνπνγξαθηθψλ θαη 

γεσινγηθψλ ραξηψλ (50% ηεο ζπλνιηθή 

βαζκνινγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ). 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
Γεσινγία Αξρέο θαη Δθαξκνγέο, Θ. Γνύηζνο 421 ζει, Παξέρεηαη κέζσ ΔΥΓΟΞΟΣ 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

- Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηώζεηο (e-class) 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

6. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 
ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_3710Α ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 
2

ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ Η 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε ηνπ 

καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο 

κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο 

εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙ

ΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙ

Α 

ΠΙΣΩΣΙ

ΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  4 6 
Δξγαζηήξην 2 

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη δηδαθηηθέο 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4. 
  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα, αιιά νη 

θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζρεδίνπ. 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ 

Δ ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

7. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί κηα εηζαγσγή - γλσξηκία θαη εμνηθείσζε κε φξνπο θαη έλλνηεο φπσο 

ρψξνο, ιεηηνπξγηθφηεηα, πξνζβάζεηο, θσηηζκφο - αεξηζκφο θαη γεληθφηεξα κε απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε Αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε ελφο θηεξηαθνχ έξγνπ θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

ζρεδηαζκνχ απηνχ.  
Δπίζεο απνηειεί ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα θαη κεζφδνπο 

θαηαζθεπήο ησλ ζπκβαηηθψλ θηεξίσλ κε ζηφρν ηνλ εθνδηαζκφ ησλ θνηηεηψλ κε ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο ζε ζρέζε κε πξψηνλ, ηα θαηαζθεπαζηηθά ζπζηήκαηα θαη ηνπο 

παξάγνληεο επηινγήο ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ιχζεσλ θαη δεχηεξνλ, ηνπο 

ηχπνπο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ κία θαηαζθεπή 

θαζψο θαη ηελ ζχληαμε θαη ηελ δηάηαμε ησλ μπινηχπσλ. 
ηφρνο επίζεο απνηειεί ε κάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ελφο θηηξηαθνχ έξγνπ δειαδή 

ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο αλαθνξηθά κε ηα πιηθά θαη 

ηνπο ηξφπνπο δφκεζεο θαη ηελ δηακφξθσζε θαη ζρεδίαζε ηνπ  πεξηβάιινληα ρψξνπ. 
Σέινο, ζηνρεχεη αθφκα ζηελ εηζαγσγή ζηελ παζνινγία θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ 

θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπο γεληθά. 
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Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο: 
1. Σελ ηθαλφηεηα επηινγήο θαηαζθεπαζηηθψλ ζπζηεκάησλ αλά πεξίπησζε θηεξηαθνχ έξγνπ 

θαη επηινγήο ζπζηήκαηνο θέξνληα νξγαληζκνχ θαη δνκηθψλ πιηθψλ αλά πεξίπησζε 

θηεξηαθνχ έξγνπ 
2. Ηθαλφηεηα ζρεδίαζεο μπινηχπσλ ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε επηιεγκέλν θέξνληα 

νξγαληζκφ ηνπ θηεξίνπ 

3. Ηθαλφηεηα επηινγήο πιηθψλ θαη δηάηαμεο εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ελφο θηεξίνπ 
4. Ηθαλφηεηα ζρεδίαζεο πεξηβάιινληα ρψξνπ θαη επηινγήο πιηθψλ δφκεζήο ηνπ θαη ηέινο, 
5. Σελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο παζνινγίαο ησλ θαηαζθεπψλ ζε πξψην ζηάδην. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε 

θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  

 ρεδηαζκφο έξγσλ  

 Οκαδηθή εξγαζία 

8. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Αληηθείκελν ηεο Οηθνδνκηθήο 

 Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ελφο θηεξηαθνχ έξγνπ 

 Καηαζθεπαζηηθά ζπζηήκαηα 

 Παξάγνληεο επηινγήο θαηαζθεπαζηηθψλ ιχζεσλ 

 Φέξσλ νξγαληζκφο, δνκηθά ζηνηρεία θαη δηάηαμε μπινηχπσλ 

 Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο θηεξηαθνχ έξγνπ 

 Σν εμσηεξηθφ πεξίβιεκα: γεληθά, εμσηεξηθνί ηνίρνη (ιηζνδνκέο, νπηνπιηλζνδνκέο, 

κηθηνί ηνίρνη,  επηθαιχςεηο, θνπθψκαηα), Αλψηαην πάησκα (Γψκαηα ξχζεηο) θαη 

θαηψηεξν πάησκα (πάλσ απφ ην έδαθνο, πάλσ ζην έδαθνο θαη κέζα ζην έδαθνο.) 
  Ο πεξηβάιισλ ρψξνο: ηχπνη θαηαζθεπψλ, δηακφξθσζε ρψξνπ Παζνινγία θαη 

πξνβιήκαηα ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ θαη ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο. 

9. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Παξαδφζεηο ζην ακθηζέαηξν απφ πίλαθα κε ππνζηήξημε 

θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη παξνπζηάζεηο κε PowerPoint. 

θξνληηζηήξηα κε επίιπζε παξαδεηγκάησλ/αζθήζεσλ 

αηνκηθά απφ θάζε θνηηεηή. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class. 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο, εξγαζηήξηα κε 

επίιπζε παξαδεηγκάησλ  

 

85 

Αηνκηθή εξγαζία - εθπφλεζε 

κειέηεο θηεξηαθνχ έξγνπ θαη 

δηνξζψζεηο κέζσ παξνπζηάζεσλ 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

κεζνδνινγία ζχληαμεο θαη 

αλάιπζεο ησλ κειεηψλ απφ θάζε 

θνηηεηή. 

 

 

20 

 

Οκαδηθή Δξγαζία πνπ αθνξά 

ζηελ εθπφλεζε κειέηεο 

θηεξηαθνχ έξγνπ απφ  νκάδεο 

ησλ (5) θνηηεηψλ. Δθπφλεζε 

ζρεδίσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ 

θαηαζθεπήο. 

 

 

45 

 

 

 

 

ύνολο Μαθήμαηορ  150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Ι. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (50%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο αμηνιφγεζεο, ζχληνκεο αλάπηπμεο 

ζηνηρείσλ ζεσξίαο.  
- Δθπφλεζε ζχληνκεο κειέηεο δηάηαμεο θέξνληνο 

νξγαληζκνχ ή θαη θαηαζθεπήο δψκαηνο.  
- Αληηκεηψπηζε - επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε 

παζνινγία εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο θαηαζθεπψλ.                     

(ζηεγάλσζε, ξχζεηο, πδξνθφξν νξίδνληα θιπ ζε 

επίπεδν ιεπηνκεξεηψλ). 
ΙΙ. Δξγαζηήξην (50%): Δξγαζία   πνπ αθνξά ζηελ         

παξάδνζε ηεχρνο (Α3) νινθιεξσκέλε ηελ κειέηε 

θηεξηαθνχ έξγνπ (Οκαδηθήο Δξγαζίαο). 
Πξνυπφζεζε απνηειεί ε απφθηεζε πξνβηβάζηκνπ 

βαζκνχ θαη ζηα δχν κέξε Η θαη ΗΗ.  

10. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Α.Η. (ΗΟΤΛΗΟ 2004). ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Δθδφζεηο: 

University Studio Press.  

 ΚΣΖΡΗΑΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Heinrich Schmitt. εθδφζεηο Γθηνχξδαο . Μ  

 Neufert Οηθνδνκηθή & Αξρηηεθηνληθή χλζεζε.36
ε
 έθδνζε, εθδφζεηο Γθηνχξδαο . Μ  

 Salvatori Mario – Heller Robert, 1981, Ζ Φέξνπζα Καηαζθεπή ζηελ Αξρηηεθηνληθή, 

Κνπιηνχξα, Αζήλα 
 Zannos Alexander, 1987, Form and structure in architecture, Van Nostrand Reinhold 

Company, New York 

 Καηαζθεπή θηηξίσλ ζχλζεζε θαη ηερλνινγία. Υξίζηνο Γ. Αζαλαζφπνπινο.  

 Οηθνδνκηθέο Λεπηνκέξεηεο. Meyer - Bohe εθδφζεηο Μ. Γθηνχξδαο .  

 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Σζηλίθαο Νίθνο Δθδφζεηο: University Studio 

Press.  

 Detail in Building. Staircases: Academy Editions, Great Britain,1995  

 Ληζνδνκή ζην ρζεο θαη ζην ήκεξα. Παξαβφο Θαλάζεο, Δθδφζεηο: ΦΤΥΑΛΟ  

 Ησαλλίδε, Παχινπ Υ. (1997). νη ζηέγεο ζηελ νηθνδνκή ΑΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ 

ΦΔΡΟΝΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. Αζήλα: Παπαζσηεξίνπ.  
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ΔΞΑΜΗΝΟ 3
ν
 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_3115 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΗΗΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 3 (δηαιέμεηο), 1 

(εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο) 

4 

   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Τπνβάζξνπ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Δληνχηνηο, νη 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε 

ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηνπ δηαθνξηθνχ θαη νινθιεξσηηθνχ 

ινγηζκνχ, θαζψο θαη ηεο ζεσξίαο πηλάθσλ. 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1553/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ κάζεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη ηηο αλαιπηηθέο κεζφδνπο επίιπζήο ηνπο. 
Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ζηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, θαζψο θαη πσο απηέο κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Παξνπζηάδνληαη νη 

βαζηθέο κεζνδνινγίεο επίιπζεο δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, ηφζν ζπλήζσλ φζν θαη κε κεξηθέο 

παξαγψγνπο. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο Laplace θαη Fourier, 

θαη δίλεηαη έκθαζε ζηε ρξήζε απηψλ γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ θιάζεσλ δηαθνξηθψλ 
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εμηζψζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ζην εξγαζηεξηαθφ θνκκάηη ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη ρξήζε παθέηνπ 

ζπκβνιηθψλ ππνινγηζκψλ (MuPaD ηεο Matlab) γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ 

κεζνδνινγηψλ. 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Αλαγλσξίδεη βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ πνπ κπνξνχλ 

λα κνληεινπνηεζνχλ κε ηε βνήζεηα δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. 

 Δπηιχεη αλαιπηηθά δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, ηφζν ζπλήζεηο φζν θαη κε κεξηθέο παξαγψγνπο.  

 Υξεζηκνπνηεί ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο Laplace θαη Fourier. 
 Υξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή θαη πξνγξάκκαηα ζπκβνιηθψλ ππνινγηζκψλ γηα ηελ 

επίιπζε δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 
• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Βαζηθέο έλλνηεο ΓΔ. ΓΔ 1εο ηάμεο (Υσξηδνκέλσλ κεηαβιεηψλ, νκνγελείο, 

γξακκηθέο, Bernoulli, αθξηβείο, αλαγφκελεο ζε αθξηβείο), νξζνγψληεο ηξνρηέο. 
ii. Γξακκηθέο ΓΔ αλψηεξεο ηάμεο, νκνγελείο θαη κε νκνγελείο, κε ζηαζεξνχο θαη κε 

ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. ΓΔ ηχπνπ Euler. Πξνβιήκαηα ζπλνξηαθψλ ηηκψλ θαη 

ηδηνηηκψλ. 
iii. πζηήκαηα ΓΔ (κέζνδνο απαινηθήο, κέζνδνο δηαγσλνπνίεζεο). 
iv. εηξέο Fourier. 
v. Βαζηθέο έλλνηεο MΓΔ. Γεληθέο ιχζεηο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ΜΓΔ (ιχζε 

D’Alembert, κέζνδνο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εμίζσζεο). 

vi. Δπίιπζε ΜΓΔ κε ηε κέζνδν ρσξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ. 
vii. Μεηαζρεκαηηζκφο Laplace θαη ρξήζε απηνχ ζηελ επίιπζε ΓΔ θαη ΜΓΔ. 

viii. Μεηαζρεκαηηζκφο Fourier θαη ρξήζε απηνχ ζηελ επίιπζε ΓΔ θαη ΜΓΔ. 
ix. Δθαξκνγή παθέηνπ πκβνιηθήο Άιγεβξαο ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ησλ ΔΜ ΗIΗ (MuPad ηεο Matlab). 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Δμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ζπκβνιηθψλ ππνινγηζκψλ. 
Υξήζε δηαθαλεηψλ ζηηο παξαδφζεηο. 
Τπνζηήξημε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

ζε κηθξέο νκάδεο θνηηεηψλ 

13 

Απηνηειήο Μειέηε 48 
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Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (70%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
 
ΗΗ. Δμέηαζε εξγαζηεξίνπ (30%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δπίιπζε εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ζηνλ 

ππνινγηζηή 
 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

1) Δ. Ν. Πεηξνπνχινπ, Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη εθαξκνγέο απηψλ. Με ζηνηρεία 

ζεσξίαο πηλάθσλ, εηδηθψλ ζπλαξηήζεσλ θαη νινθιεξσηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, 

Δθδφζεηο Gotsis, 2017. 
2) Ν. Η. Ησαθεηκίδεο, Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά II: Μαζεκαηηθά γηα πνιηηηθνχο 

κεραληθνχο, Δθδφζεηο Gotsis, 2012. 
3) Ν. Η. Ησαθεηκίδεο, Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά III: Μαζεκαηηθά γηα πνιηηηθνχο 

κεραληθνχο, Δθδφζεηο Gotsis, 2012. 

4) Ν. Μπισλάο & Υ. ρνηλάο, Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο, κεηαζρεκαηηζκνί & κηγαδηθέο 

ζπλαξηήζεηο, Δθδφζεηο Σδηφιαο, 2015. 
5) Ν ηαπξαθάθεο, πλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο γξακκηθή θαη κε γξακκηθή ζεσξία, 

κε εθαξκνγέο απφ ηε θχζε θαη ηε δσή, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, 1997. 

6) Ν ηαπξαθάθεο, Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο: ζπλήζεηο & κεξηθέο, ζεσξία θαη εθαξκνγέο 

απφ ηε θχζε θαη ηε δσή, 2015. 
7) Π. Μ. Υαηδεθσλζηαληίλνπ, Μαζεκαηηθέο κέζνδνη γηα κεραληθνχο θαη επηζηήκνλεο 

κεξηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο , ζεηξέο Fourier θαη πξνβιήκαηα ζπλνξηαθψλ ηηκψλ, 

κηγαδηθέο ζπλαξηήζεηο, Δθδφζεηο πκκεηξία, 2008. 
8) Π. Μ. Υαηδεθσλζηαληίλνπ, Μαζεκαηηθέο κέζνδνη γηα κεραληθνχο θαη επηζηήκνλεο 

ζπλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο , κεηαζρεκαηηζκνί Laplace θαη Fourier, Δθδφζεηο 

πκκεηξία, 2009. 
9) W. E. Boyce & R. C. DiPrima ηνηρεηψδεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη πξνβιήκαηα 

ζπλνξηαθψλ ηηκψλ, Δθδφζεηο ΔΜΠ, 1999. 
10) S. J. Farlow, An introduction to differential equations and their applications, 

McGraw-Hill, 1994. 

11) S. J. Farlow, Partial differential equations for scientists and engineers, John Wiley & 

Sons, 1982. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_3127Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο, Αζθήζεηο Πξάμεο θαη Δξγαζηεξηαθέο 

Αζθήζεηο 
3+2 4 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Τπνβάζξνπ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη θνηηεηέο 

πξέπεη λα θαηέρνπλ ηελ αληίζηνηρε χιε ζηα καζήκαηα 

Πξνγξακκαηηζκφο & Δθαξκνγέο Ζ/Τ θαη Δθαξκνζκέλα 

Mαζεκαηηθά Η, ΗΗ, ΗΗΗ 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1663/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Απνηειεί ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηηο έλλνηεο ηεο Αξηζκεηηθήο Αλάιπζεο θαη ησλ 

Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ. 
ηνρεχεη λα δψζεη ζην θνηηεηή θαη ζηε θνηηήηξηα Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηηο βαζηθέο γλψζεηο 

ησλ ππνινγηζηηθψλ καζεκαηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ αξηζκεηηθή επίιπζε γξακκηθψλ θαη κε-

γξακκηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη γλψζεηο απηέο είλαη αλαγθαίεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιά 

επφκελα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 
 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο/ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να επηιχεη αξηζκεηηθά, πξνβιήκαηα εχξεζεο ξηδψλ κε-γξακκηθψλ αιγεβξηθψλ 

εμηζψζεσλ, θαζψο θαη γξακκηθά θαη κε-γξακκηθά ζπζηήκαηα αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ. 

 Να παξεκβάιεη ηελ ηηκή κηαο ζπλάξηεζεο κεηαμχ δπν γλσζηψλ ηεο ηηκψλ θαη λα 
πξνζαξκφδεη θακπχιε ζε δεδνκέλα. 

 Να πξνζεγγίδεη αξηζκεηηθά, παξαγψγνπο θαη νινθιεξψκαηα. 
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 Να επηιχεη αξηζκεηηθά, πξνβιήκαηα αξρηθψλ θαη αθξαίσλ ηηκψλ. 

 Να ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην αξηζκεηηθφ ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ Matlab, 

θαζψο θαη λα πξνγξακκαηίδεη ζε απηφ δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ 

εθαξκνγψλ, αιιά θαη εθαξκνγψλ ηεο επηζηήκεο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ.  
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία  
• Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
i. Δχξεζε ξηδψλ κε-γξακκηθψλ αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ θαη επαλαιεπηηθέο κέζνδνη 

επίιπζεο ζπζηήκαηνο κε-γξακκηθψλ εμηζψζεσλ 

ii. Απαινηθή Gauss, κεξηθή νδήγεζε, επαλαιεπηηθέο κέζνδνη Gauss Seidel θαη 

ππεξραιάξσζεο, αιγεβξηθά πξνβιήκαηα ηδηνηηκψλ 

iii. Αξηζκεηηθή νινθιήξσζε 

iv. Παξεκβνιή, πξνζαξκνγή θακπχιεο ζε δεδνκέλα 

v. Αξηζκεηηθή επίιπζε ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, πξνβιήκαηα αξρηθψλ ηηκψλ - 

κέζνδνη Taylor, Euler, Runge-Kutta, κέζνπ ζεκείνπ, πνιπβεκαηηθέο κέζνδνη θαη 

κέζνδνη πξφβιεςεο-δηφξζσζεο. 

vi. Αξηζκεηηθή αζηάζεηα 

vii. Πξνβιήκαηα αθξαίσλ ηηκψλ δχν ζεκείσλ, κέζνδνη πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ θαη 

ζθφπεπζεο 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε θαη ζην εξγαζηήξην 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Αξηζκεηηθφ ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ Matlab. 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Δξγαζηήξην 26 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ  

13 

Απηνηειήο Μειέηε 22 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

100 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80%) 
ΗΗ. Δμέηαζε εξγαζηεξίνπ (20%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

 Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη, Μάξθειινο Βαζίιεηνο, Δθδφζεηο Γθφηζεο Κσλ/λνο & ΗΑ Δ.Δ., 

1ε έθδνζε, 2013 

 Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη θαη Δθαξκνγέο γηα Μεραληθνχο, αξξήο Η. θαη Καξαθαζίδεο Θ., 

Δθδφζεηο Σδηφια & Τηνί Α.Δ., 3ε έθδνζε, 2015 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_4218 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 4 Γηδ + 2 Δξγ. 6 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Καιή γλψζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ «Δηζαγσγή ζηε 

Μεραληθή ησλ Τιηθψλ», «Σερληθή Μεραληθή – ηαηηθή» 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (φρη φκσο ζηελ Αγγιηθή, κφλν κε self-study απφ 

Αγγιηθφ textbook) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1501/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα γλσξίδεη ηε κεραληθή: 

 Διαζηηθήο θάκςεο δνθψλ (ππνινγηζκφο ηάζεσλ θαη ειαζηηθήο γξακκήο). 

 Πξνρσξεκέλσλ πξνβιεκάησλ θάκςεο (δνθφο κεηαβιεηήο δηαηνκήο, ζχλζεηε δνθφο, 

αλειαζηηθή θάκςε, βέινο θάκςεο ιφγσ δηάηκεζεο, αζχκκεηξε θάκςε, ππνινγηζκφο 

θέληξνπ δηάηκεζεο). 

 Διαζηηθήο ζηξέςεο κειψλ θπθιηθήο, νξζνγσληθήο θαη ιεπηφηνηρεο (κηαο ή πνιιψλ 

θπςειψλ) δηαηνκήο. 

 Αλειαζηηθήο ζηξέςεο. 

 Μειψλ ππφ ζχλζεηε θαηαπφλεζε (ζπλδπαζκφο θακπηηθήο, αμνληθήο, ζηξεπηηθήο). 

 Διαζηηθνχ ιπγηζκνχ ξάβδσλ θαη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ αλειαζηηθνχ ιπγηζκνχ. 
ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα: 

 Να ππνινγίδεη ηάζεηο ζε πξνβιήκαηα ειαζηηθήο θάκςεο δνθψλ. 

 Nα ππνινγίδεη ηελ ειαζηηθή γξακκή δνθψλ βάζεη δηαθφξσλ κεζφδσλ. 
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 Να επηδεηθλχεη γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο κεραληθήο πξνρσξεκέλσλ ζεκάησλ θάκςεο 

(δνθφο κεηαβιεηήο δηαηνκήο, ζχλζεηε δνθφο, αλειαζηηθή θάκςε, βέινο θάκςεο ιφγσ 

δηάηκεζεο, αζχκκεηξε θάκςε, ππνινγηζκφο θέληξνπ δηάηκεζεο). 

 Να ππνινγίδεη δηαηκεηηθέο ηάζεηο ηάζεσλ θαη γσλίεο ζηξνθήο ζε πξνβιήκαηα ειαζηηθήο 

ζηξέςεο κειψλ θπθιηθήο, νξζνγσληθήο θαη ιεπηφηνηρεο (κηαο ή πνιιψλ θπςειψλ) 

δηαηνκήο. 

 Να επηδεηθλχεη γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο κεραληθήο ηεο αλειαζηηθήο ζηξέςεο. 

 Να ππνινγίδεη ηάζεηο θαη παξακνξθψζεηο ζε κέιε ππφ ζχλζεηε θαηαπφλεζε 

(ζπλδπαζκφο θακπηηθήο, αμνληθήο, ζηξεπηηθήο). 
 Να αλαιχεη πξνβιήκαηα ιπγηζκνχ θαη λα ππνινγίδεη ην θξίζηκν θνξηίν. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 
 Απηφλνκε Δξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Δληαηηθή θαηάζηαζε δνθνχ ζε θάκςε: νξζέο θαη δηαηκεηηθέο ηάζεηο. Παξακνξθψζεηο 

δνθνχ, ειαζηηθή γξακκή, εθαξκνγή ελεξγεηαθψλ αξρψλ. Δηδηθά ζέκαηα θάκςεο: δνθφο 

κεηαβιεηήο δηαηνκήο, ζχλζεηε δνθφο, αλειαζηηθή θάκςε, βέινο θάκςεο ιφγσ δηάηκεζεο, 

αζχκκεηξε θάκςε, ππνινγηζκφο θέληξνπ δηάηκεζεο. ηξέςε. χλζεηε θαηαπφλεζε δνθνχ: 

ζπλδπαζκνί αμνληθήο, θακπηηθήο θαη ζηξεπηηθήο θαηαπφλεζεο. Λπγηζκφο ξάβδνπ. 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο: (α) θάκςε μχιηλεο δνθνχ σο πξνο ηζρπξφ θαη αζζελή άμνλα, (β) 

αλειαζηηθή θάκςε κεηαιιηθήο δνθνχ, (γ) ζηξέςε ξάβδνπ, (δ) ιπγηζκφο ξάβδνπ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Γηδαζθαιία: ζηελ αίζνπζα 
Δξγαζηήξην: ζην Δξγαζηήξην Μεραληθήο & 

Σερλνινγίαο Τιηθψλ 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε απιψλ ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηηο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

θνηηεηέο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 26 

Απηνηειήο κειέηε θαη 

επίιπζε αζθήζεσλ 

72 

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (90%) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

επίιπζε αζθήζεσλ 
ΗΗ. Δξγαζηεξηαθέο Δξγαζίεο (10%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Σξηαληαθχιινπ, Αζ., Μεραληθή ησλ Τιηθψλ, Δθδφζεηο GOTSIS, 2015. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_4219 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 6 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Πξναπαηηνχκελν γηα ην κάζεκα ζεσξείηαη ε θαηαλφεζε θαη 

εκπέδσζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηε Μεραληθή 

ησλ Τιηθψλ. 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1502/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην κάζεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία θαη ηε βαζηθή 

κεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ θπξηφηεξσλ δνκηθψλ πιηθψλ (ζθπξφδεκα, ράιπβαο, ηνηρνπνηία, 

μχιν, θνληάκαηα, θεξακηθά θαη πνιπκεξή) κε πξσηεχνληα άμνλα ην γηαηί θαη δεπηεξεχνληα 

ην πψο. 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ δεπηεξνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο πιηθψλ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ. 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 γλσξίδεη βαζηθέο έλλνηεο ηεο δνκήο ησλ πιηθψλ. 

 νξίδεη θαη λα γλσξίδεη ηηο θχξηεο θπζηθέο, ζεξκηθέο, κεραληθέο θαη άιιεο ηδηφηεηεο ησλ 

δνκηθψλ πιηθψλ. 

 γλσξίδεη γηα θπζηθνχο ιίζνπο: θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο, πξντφληα 

ηνπο. 
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 γλσξίδεη γηα θνλίεο θαη θνληάκαηα: θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο, 

εθαξκνγέο. 

 γλσξίδεη γηα ην ζθπξφδεκα: δνκή, αληνρή, παξακνξθψζεηο (βξαρπρξφληεο θαη 

καθξνρξφληεο), αλζεθηηθφηεηα, κειέηε ζχλζεζεο, ζπκπεξηθνξά ζε λσπή θαηάζηαζε. 

 γλσξίδεη γηα ηα κέηαιια: κνξθνινγηθά, ηερλνινγηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

δηάβξσζε. 

 γλσξίδεη γηα ην μχιν: ηερλνινγία, δνκή, βαζηθέο ηδηφηεηεο, αλζεθηηθφηεηα. 

 γλσξίδεη γηα ηα ιηζνζψκαηα: γεσκεηξηθά, θπζηθά, κεραληθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά. 

 γλσξίδεη γηα ηελ ηνηρνπνηία: βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεραληθήο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζην 

ρξφλν. 
 γλσξίδεη βαζηθέο ηερλνινγηθέο, θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο γηα ηα άνπια θαη ηα 

ηλνπιηζκέλα πνιπκεξή, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα θπςεισηά πιηθά (π.ρ. ηα πιηθά 

ζεξκνκφλσζεο). 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
i. Γνκή ησλ πιηθψλ.   

ii. Φπζηθέο, ζεξκηθέο, κεραληθέο θαη άιιεο ηδηφηεηεο.   

iii. Φπζηθνί ιίζνη θαη πξντφληα ηνπο.  

iv. Κνλίεο (πδξαπιηθέο, αεξηθέο) θαη θνληάκαηα.   

v. θπξφδεκα: ζπζηαηηθά, δνκή, αληνρή, παξακνξθψζεηο, αλζεθηηθφηεηα, κειέηε 

ζχλζεζεο, ζπκπεξηθνξά λσπνχ ζθπξνδέκαηνο.  Υάιπβαο θαη άιια κέηαιια: 

ηερλνινγία, δνκή, βαζηθέο ηδηφηεηεο, αλζεθηηθφηεηα.   

vi. Ξχιν: Γεληθά ζηνηρεία, βαζηθέο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο, πξνζηαζία.  

vii. Κεξακηθά: γεσκεηξηθά, θπζηθά, κεραληθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ιηζνζσκάησλ.   

viii. Σνηρνπνηία: κεραληθή ζπκπεξηθνξά, πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο.   

ix. Πνιπκεξή: βαζηθέο ηδηφηεηεο,  πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, άνπια θαη ηλνπιηζκέλα 

πνιπκεξή, θπςεισηά πνιπκεξή. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε & ην εξγαζηήξην 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 30 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 30 

πγγξαθή αηνκηθψλ 

εξγαζηψλ βαζηζκέλσλ ζηηο 

30 
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Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Απηνηειήο Μειέηε 60 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

Γεπηεξνεηείο θνηηεηέο: 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
- Δξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
- πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ζεσξίαο 
 
ΗΗ. εηξά αηνκηθψλ αζθήζεσλ, βαζηζκέλσλ ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (20%) 
Σα εξγαζηήξηα κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ κφλν 

δεπηεξνεηείο θνηηεηέο, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

ππνρξεσηηθά. Οη δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ζηα εξγαζηήξηα (ζηα νπνία ηεξείηαη παξηνπζηνιφγην) 

θαη παξαδίδνπλ αηνκηθέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζηηο 

νπνίεο βαζκνινγνχληαη. Φνηηεηέο νη νπνίνη δελ 

ζπκκεηείραλ (ήηαλ απφληεο) ζηα εξγαζηήξηα δελ 

κπνξνχλ λα παξαδψζνπλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Ζ 

παξάδνζε φισλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ (κε 

εμαίξεζε κία, θαηά κέγηζην) είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ δεπηεξνεηψλ θνηηεηψλ ζηελ ηειηθή 

γξαπηή εμέηαζε. Φνηηεηέο κεγαιχηεξσλ εηψλ δχλαληαη 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηα εξγαζηήξηα κφλν θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 
 
 Φνηηεηέο κεγαιχηεξσλ εηψλ: 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
- Δξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
- πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ζεσξίαο 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 
«Γνκηθά Τιηθά», Αζ. Σξηαληαθχιινπ, ISBN 978-960-9427-68-5, Δθδφζεηο GOTSIS. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_3803 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΔΧΓΑΗΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  2 2 
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Πεδίνπ  3 2 

Οινθιεξσκέλε Δξγαζία Πεδίνπ 4 2 
ύλνιν Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ  6 
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΟΥΗ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1700/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηε Γεσδαηζία πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ. Δηδηθφηεξα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο απνηχπσζεο θαη ράξαμεο, δεκηνπξγίαο 

ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζε θιίκαθεο ζπλεζηζκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ, θαηαλφεζεο ηνπ 

αλαγιχθνπ θαη πνζνηηθήο εθηίκεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κεηαβνιψλ ηνπ πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ Οδνπνηία θαη άιιεο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.    
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε  
(1) Να ρεηξηζηεί δηάθνξα φξγαλα, λα θαηαλνήζεη ηηο εθαξκνγέο, δπλαηφηεηεο, ζθάικαηα θαη 

πεξηνξηζκνχο ηνπο  
(2) Να αληηιεθζεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ φπνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη έλα ηερληθφ έξγν 

(νηθνδνκηθφ, κεηαθνξηθφ, πδξαπιηθφ θιπ έξγα, επί ηνπ εδάθνπο ή ππφγεην) θαη ηηο πνζνηηθέο 

κεηαβνιέο πνπ ζα πξνθαιέζεη. 
(3) Να νξγαλψζεη θαη λα εθηειέζεη βαζηθέο εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε κηαο πεξηνρήο ή 
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αληηθεηκέλνπ (πρ αξραίνπ κλεκείνπ) θαη ηε ράξαμε ελφο ηερληθνχ έξγνπ επηιέγνληαο ηα 

θαηάιιεια φξγαλα θαη ηερληθέο 
(4) Να αμηνινγήζεη άιιεο ηερληθέο εξγαζίεο (πρ πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα αλαγλψξηζε 

νξίσλ) 
(5) Να ζπλνςίζεη/ εκθαλίζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε Σερληθή Έθζεζε  

 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε 

θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  

 Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

 Λήςε απνθάζεσλ  

 Απηφλνκε εξγαζία  

 Οκαδηθή εξγαζία  

 Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

 Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ  

 ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

 Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

 Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Ηζηνξηθφ Τπφβαζξν, Βαζηθέο Έλλνηεο Σνπνγξαθίαο θαη Δθαξκνγέο.  
ii. Σνπνγξαθηθά Οξγαλα Μεηξήζεσλ θαη Υξήζε ηνπο.  
iii. Δηζαγσγή ζηε Θεσξία Μεηξήζεσλ θαη θαικάησλ 
iv. Σερληθέο Υξήζεο πκβαηηθψλ Γεσδαηηηθψλ Οξγάλσλ γηα Απνηππψζεηο, Υαξάμεηο.  

Πξνδηαγξαθέο θαη θάικαηα   
vi. Σνπνγξαθηθά Γηαγξάκκαηα θαη Υάξηεο   
vii. Δηζαγσγή ζηε Γνξπθνξηθή Γεσδαηζία  

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Δθπαίδεπζε ηχπνπ δηάιεμεο κε νπηηθφ πιηθφ θαη 

δηαδξαζηηθή (εξσηήζεηο θαη ηεζη) 
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Πεδίνπ 
Δθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ Δξγαζηεξηαθνχ Θέκαηνο 
ηελ ηάμε θαη Αζθήζεηο Πεδίνπ 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class θαη πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο θαη Γηαδξαζηηθή 

Γηδαζθαιία  

30 

Αζθήζεηο Πξάμεο (Πεδίνπ) 

γηα εθκάζεζε ρξήζεο 

νξγάλσλ θαη εθαξκνγήο 

ηερληθψλ αλά κηθξέο 

60 
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Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

νκάδεο  

Αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο 

10 

Οκαδηθή πλζεηηθή 

Δξγαζία  

(Απνηχπσζε/ρεδίαζε ή 

Υάξαμε).  Πεξηιακβάλεη 

Οξγάλσζε Δξγνπ, 

Μεηξήζεηο Πεδίνπ θαη 

Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ  

θαη Σερληθή Δθζεζε 

40 

 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή 10 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Βαζκνιφγεζε κέζσ παξακεηξηθνχ αιγνξίζκνπ 

(Γεληθεπκέλνπ Μέζνπ Οξνπ κε Βάξε) πνπ αμηνινγεί 

ηελ απφδνζε ηνπ θνηηεηή ζε θάζε επί κέξνπο 

ζπληζηψζα  ηνπ καζήκαηνο 
(1) ζηα απνηειέζκαηα ηειηθνχ δηαγσλίζκαηνο 

(απαίηεζε βαζκφο >5/10),  
(2) ζηελ απφδνζε ζηηο Αζθήζεηο Πεδίνπ θαη Αζθήζεηο 

θαηαλφεζεο 
(3) ζηελ απφδνζε ζηελ Οκαδηθή πλζεηηθή Δξγαζία 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :   

(1) εκεηψζεηο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα e-class  
(2) Βηβιία επηιεγκέλα κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ΔΤΓΟΞΟ (Κσδ. 6201, 6203, 11432, 11145) 

πρ ΑΠΟΣΤΠΧΔΗ-ΥΑΡΑΞΔΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ - ΓΔΧΓΑΗΗΑ Σ.I-ΗΗ, 

ΜΠΑΝΣΔΛΑ, ΑΒΒΑΗΓΖ, ΤΦΑΝΣΖ, ΑΓ. ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ Α.Δ.2008  
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_4711Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 3
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΗΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  3 4 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα, αιιά νη θνηηεηέο 

πξέπεη λα έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζρεδίνπ. 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα πξνζθέξεη κηα πεξεηαίξσ εμνηθείσζε θαη εκβάζπλζε ζηελ Αξρηηεθηνληθή 

ζχλζεζε αιιά θπξίσο ζηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαζψο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

πξνζζήθεο θαζ' χςνπο ηκήκαηνο νξφθνπ ζε πθηζηάκελν θηεξηαθφ έξγν. 
Έηζη επηδηψθεηαη ε κάζεζε: 

i. Σσλ ηξφπσλ θαηαζθεπήο θαη ηα πιηθά πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπψλ φπσο 

ζεξκνκφλσζε, ερνκφλσζε, παζεηηθή ππξνπξνζηαζία θαη πγξνκφλσζε. 

ii. ηηο εζσηεξηθέο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ελφο θηεξίνπ φπσο νη απαηηνχκελεο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο. (Μεραλνινγηθέο, 

ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο.) 

iii. ηα είδε, ηα πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ρσξηζκάησλ, παησκάησλ, 

επηθαιχςεσλ θαη νξνθψλ. 

iv. ηα είδε, πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ζηεγψλ θαη θιηκάθσλ. 

v. ηα εηδηθά ηειεηψκαηα ηεο θαηαζθεπήο  

vi. θαη ηέινο ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηα θηεξηαθά έξγα. 
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Έηζη κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη αλαπηχμεη ηηο 

αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 
1. Ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ θαηαζθεπψλ θαη  εγθαηαζηάζεσλ θηηξίνπ 
2. Ηθαλφηεηα επηινγήο πιηθψλ θαη θαηάιιεινπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ησλ ρσξηζκάησλ, ησλ  

θνπθσκάησλ, ησλ παησκάησλ, ησλ επηθαιχςεσλ θαη ησλ νξνθψλ. 

3. Θέζπηζεο θξηηεξίσλ επηινγήο πιηθψλ θαη ηξφπνπ θαηαζθεπήο ζηεγψλ θαη θιηκάθσλ  
4. Αλαγλψξηζε αλαγθαίσλ κεραλνινγηθψλ, ειεθηξνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο θηηξίνπ θαη ζεψξεζή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ 

ηνπ 
5. Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ γεληθψλ γλψζεσλ ησλ θαλνληζκψλ ζηελ εθπφλεζε 

κειέηεο ελφο θηηξίνπ 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

 Απηφλνκε εξγαζία θαη 

 Οκαδηθή εξγαζία 

 Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Δζσηεξηθέο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο 

 Παηψκαηα 

 Υσξίζκαηα 

 Δπηθαιχςεηο επηρξίζκαηα θαη εηδηθά ηειεηψκαηα 

 Κιίκαθεο 

 ηέγεο 

 Πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπψλ (ζεξκνκφλσζε, πγξνκφλσζε, ερνκφλσζε, παζεηηθή 

ππξνπξνζηαζία) 

 Μεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Δηδηθέο θαηαζθεπέο θαη Καλνληζκνί 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Παξαδφζεηο ζην ακθηζέαηξν απφ πίλαθα κε ππνζηήξημε 

θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη παξνπζηάζεηο κε PowerPoint. 

θξνληηζηήξηα κε επίιπζε παξαδεηγκάησλ/αζθήζεσλ 

αηνκηθά απφ θάζε θνηηεηή. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class. 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο, εξγαζηήξηα κε 

επίιπζε παξαδεηγκάησλ  

 

50 

Οκαδηθή Δξγαζία πνπ αθνξά 

ζηελ εθπφλεζε κειέηεο 

θηεξηαθνχ έξγνπ απφ  νκάδεο 

ησλ (5) θνηηεηψλ. Δθπφλεζε 

ζρεδίσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ 

θαηαζθεπήο. 

 

 

35 

 

 

 

Μηθξέο αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο κέζα ζηελ ηάμε 

 

15 

 

ύνολο Μαθήμαηορ  

 

100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Ι. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (60%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο αμηνιφγεζεο, ζχληνκεο αλάπηπμεο 

ζηνηρείσλ ζεσξίαο.  
-     Αληηκεηψπηζε - επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε 

παζνινγία δαπέδσλ, επηρξηζκάησλ θιπ. 
- Αληηκεηψπηζε - επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε 

ζηέγε θαη ζθάια (ζρεδηαζκφο, ππνινγηζκνί  θιπ ζε 

επίπεδν ιεπηνκεξεηψλ). 
ΙΙ. Δξγαζηήξην (40%): Δξγαζία   πνπ αθνξά ζηελ         

παξάδνζε ηεχρνο (Α3) νινθιεξσκέλε ηελ κειέηε ηεο 

πξνζζήθεο ζην θηεξηαθφ έξγν (Οκαδηθήο Δξγαζίαο) κε 

εηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζηνηρείσλ 

θαηαζθεπήο. 
Πξνυπφζεζε απνηειεί ε απφθηεζε πξνβηβάζηκνπ 

βαζκνχ θαη ζηα δχν κέξε Η θαη ΗΗ.  

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Α.Η. (ΗΟΤΛΗΟ 2004). ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Δθδφζεηο: 

University Studio Press.  

 ΚΣΖΡΗΑΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Heinrich Schmitt. εθδφζεηο Γθηνχξδαο . Μ  

 Neufert Οηθνδνκηθή & Αξρηηεθηνληθή χλζεζε. εθδφζεηο Γθηνχξδαο . Μ  

 Salvatori Mario – Heller Robert, 1981, Ζ Φέξνπζα Καηαζθεπή ζηελ Αξρηηεθηνληθή, 

Κνπιηνχξα, Αζήλα 

 Schmitt Heinrich, 1980, Κηηξηαθέο θαηαζθεπέο, 7ε βειηησκέλε έθδνζε Μ. 

Γθηνχξδαο, Αζήλα 
 Zannos Alexander, 1987, Form and structure in architecture, Van Nostrand Reinhold 

Company, New York 

 Καηαζθεπή θηηξίσλ ζχλζεζε θαη ηερλνινγία. Υξίζηνο Γ. Αζαλαζφπνπινο.  

 Οηθνδνκηθέο Λεπηνκέξεηεο. Meyer - Bohe εθδφζεηο Μ. Γθηνχξδαο .  

 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Σζηλίθαο Νίθνο Δθδφζεηο: University Studio 

Press.  

 Detail in Building. Staircases: Academy Editions, Great Britain,1995  

 Ληζνδνκή ζην ρζεο θαη ζην ήκεξα. Παξαβφο Θαλάζεο, Δθδφζεηο: ΦΤΥΑΛΟ  

 Ησαλλίδε, Παχινπ Υ. (1997). νη ζηέγεο ζηελ νηθνδνκή ΑΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ 

ΦΔΡΟΝΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. Αζήλα: Παπαζσηεξίνπ.  
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ΔΞΑΜΗΝΟ 4
ν
 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_5220Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 4
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΓΡΑΜΜΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  4 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Σερληθή Μεραληθή-ηαηηθή 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απηφ εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηελ ζηαηηθή αλάιπζε γξακκηθψλ θνξέσλ θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ εληαηηθψλ κεγεζψλ θαη κεηαθηλήζεσλ ηζνζηαηηθψλ θαη ππεξζηαηηθψλ 

θαηαζθεπψλ, θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ γξακκψλ επηξξνήο δνθψλ, πιαηζίσλ θαη 

δηθηπσκάησλ. Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη δηεμνδηθά δηαγξάκκαηα εληαηηθψλ κεγεζψλ 

ηζνζηαηηθψλ θνξέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ Αξρή ησλ Γπλαηψλ Έξγσλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ κεηαθηλήζεσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε 

ππεξζηαηηθψλ θνξέσλ. Ο θνηηεηήο απνθηά κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αλάιπζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηαθψλ κεζφδσλ. 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Να αληηιακβάλεηαη ηηο ζηεξίμεηο επίπεδσλ θαηαζθεπψλ θαη λα δεκηνπξγεί ην δηάγξακκα 

ειεπζέξνπ ζψκαηνο. 
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 Να ππνινγίδεη αληηδξάζεηο ηζνζηαηηθψλ θαηαζθεπψλ, θαζψο θαη λα ζρεδηάδεη ηα 

δηαγξάκκαηα αμνληθψλ θαη ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ θαη θακπηηθψλ ξνπψλ. 

 Να ππνινγίδεη γξακκέο επηξξνήο ηζνζηαηηθψλ δνθψλ, πιαηζίσλ θαη δηθηπσκάησλ 

 Να ππνινγίδεη κεηαθηλήζεηο ηζνζηαηηθψλ θαηαζθεπψλ κε ηε κέζνδν ηεο Αξρήο ησλ 

Γπλαηψλ Έξγσλ. 

 Να ππνινγίδεη αληηδξάζεηο ππεξζηαηηθψλ θαηαζθεπψλ κε ηε κέζνδν ηεο Αξρήο ησλ 

Γπλαηψλ Έξγσλ, θαζψο θαη λα ππνινγίδεη δηαγξάκκαηα αμνληθψλ θαη ηεκλνπζψλ 

δπλάκεσλ θαη θακπηηθψλ ξνπψλ. 

 Να ππνινγίδεη κεηαθηλήζεηο ππεξζηαηηθψλ θαηαζθεπψλ. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• Αλάιπζε θαη ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Δμηδαλίθεπζε Φνξέσλ 
ηεξίμεηο Ραβδσηψλ Φνξέσλ 
Γηάγξακκα Διεπζέξνπ ψκαηνο, Δμηζψζεηο Ηζνξξνπίαο. 
Κηλεκαηηθή Ανξηζηία, Γξακκηθφηεηα θαη Δπαιιειία 
Αλάιπζε Ηζνζηαηηθψλ Φνξέσλ:  Γνθνί, Πιαίζηα θαη Γηθηπψκαηα 
Τπνινγηζκφο Δζσηεξηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Φνξέα 
Γηαγξάκκαηα Δζσηεξηθψλ Γπλάκεσλ θαη Ρνπψλ 
πκκεηξηθή θαη Αληηζπκκεηξηθή Φφξηηζε 
Γξακκέο Δπηξξνήο 
Διαζηηθή Γξακκή 
Αξρή ησλ Γπλαηψλ Έξγσλ 
Μέζνδνο ηνπ Μνλαδηαίνπ Φνξηίνπ (ΜΜΦ) 
Τπνινγηζκφο Μεηαθηλήζεσλ κε ηελ ΜΜΦ 
Θεψξεκα Ακνηβαηφηεηαο Betti-Maxwell 
Αλάιπζε Τπεξζηαηηθψλ Φνξέσλ 
Πξνζεγγηζηηθή Αλάιπζε Τπεξζηαηηθψλ Φνξέσλ 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Φξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο  10 

Μηθξέο αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο 

8 

  

  

  

  

  

Απηνηειήο Μειέηε 80 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) πνπ πεξηιακβάλεη 

επίιπζε αζθήζεσλ ζπλδπαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
 

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

- ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ, R.C. Hibbeler, Δθδ.Φνύληαο, 2010. 
-  ΣΑΣΗΚΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Σφκνο ΗΗ, ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, Δθδ. 

‘ζνθία’, 2017. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_2216 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 4
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΑΛΑΝΣΧΔΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 4 6 
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1751/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Μέζσ ηνπ καζήκαηνο απηνχ ν θνηηεηήο ζα έξζεη ζε επαθή κε: 

1. Σε κφξθσζε ησλ εμηζψζεσλ θίλεζεο γηα ζπζηήκαηα ελφο βαζκνχ ειεπζεξίαο 
2. Σε κειέηε ηεο απφθξηζεο ππφ ειεχζεξε ηαιάλησζε, εχξεζε δπλακηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 
3. Σε κειέηε ηεο απφθξηζεο ζπζηεκάησλ ππφ δπλακηθέο δηεγέξζεηο 

4. Σε κειέηε ηεο επηξξνήο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο (δπζθακςίαο, απφζβεζεο θηι.) 

ζηελ απφθξηζε ζε δπλακηθέο θνξηίζεηο 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 
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Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

• Απηφλνκε Δξγαζία 
•       Λήςε Απνθάζεσλ  
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Καζνξηζκφο ησλ δπλακηθψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο 

2. Ηδηφηεηεο ζπζηεκάησλ ζρεηηθέο κε ηε δπλακηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά  

3. Μφξθσζε εμηζψζεσλ θίλεζεο 

4. Διεχζεξεο ηαιαληψζεηο δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ 

5. Απφθξηζε ζπζηήκαηνο ζε αξκνληθέο δπλακηθέο δηεγέξζεηο 

6. Απφθξηζε ζπζηήκαηνο ζε γεληθή δπλακηθή δηέγεξζε 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Γηαιέμεηο ζηελ Αίζνπζα 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Οκαδηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε πεξίπησζεο 

50 

 

Απηνηειήο Μειέηε 48 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (70%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
- Δξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
ΗΗ. Οκαδηθή Δξγαζία (30%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

2. “ηαηηθή ησλ Καηαζθεπψλ , Μέξνο Α’” , Αξίζηαξρνο Οηθνλφκνπ 

3. “ηαηηθή ησλ Καηαζθεπψλ , Μέξνο Β’” , Αξίζηαξρνο Οηθνλφκνπ 

4. “Αλάιπζε Γξακκηθψλ Φνξέσλ” , Πέηξνο Μαξαζηάο 

5. “Γπλακηθή ησλ Καηαζθεπψλ”, Ray W. Clough, Joseph Penzien 

6. “Γπλακηθή ησλ Καηαζθεπψλ”, Anil K. Chopra 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  
ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΟΤΓΩΝ  
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
CIV_4410Α ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 
4

ν 

ΣΙΣΛΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΡΔΤΣΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο 

απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. 

Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην 

ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο 

ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ 

κνλάδσλ 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 4 6 

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε 

δηδαζθαιίαο θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ 
Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜ

ΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ ηππηθά πξναπαηηνχκελα.  Πξνυπνηίζεηαη φκσο γλψζε 

βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Μαζεκαηηθήο Αλάιπζεο (Δθαξκνζκέλα 

Μαζεκαηηθά Η θαη ΗΗ θαζψο θαη θεθάιαηα ηεο χιεο ησλ Δθαξκνζκέλσλ 

Μαζεκαηηθψλ ΗΗΗ). 
ΓΛΩΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ 

Δ ΦΟΙΣΗΣΔ 

ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(URL) 

http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEkpaideysh/Mathimata/BEtos/

entry/cc57b914-e4b4-4087-b819-5e7f9ee002a0/?PageNo=0 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1558/ 
 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 
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 ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη έξζεη ζε επαθή κε: 

 ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Ρεπζηνκεραληθήο 

 ηε ζεσξία ηεο ηαηηθήο ησλ αζπκπίεζησλ ξεπζηψλ 

 ηηο εμηζψζεηο ηεο δπλακηθήο ησλ αζπκπίεζησλ ξεπζηψλ: εμίζσζε ηεο ζπλέρεηαο 

(δηαθνξηθή θαη νινθιεξσκαηηθή κνξθή) θαη εμηζψζεηο ηεο νξκήο θαη ελέξγεηαο 

(νινθιεξσκαηηθή κνξθή). 

 ηηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο ηεο άηξηβεο, αζπκπίεζηεο ξνήο (εμηζψζεηο ηνπ Euler 

θαη Bernoulli). 

 ηηο έλλνηεο ζηξνβηιφηεηαο θαη ξνήο κε δπλακηθφ 

 ηε Γηαζηαηηθή Αλάιπζε θαη Τδξαπιηθή Οκνηφηεηα. 

 ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ πλνξηαθνχ ηξψκαηνο 
 

… θαη ζα έρεη αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο ηθαλφηεηεο: 
 

 Αλάιπζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ πηέζεσλ ζε ζηαηηθά ξεπζηά θαη ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ ζπλαθφινπζσλ δπλάκεσλ ζε επηθάλεηεο ζε επαθή κε ζηαηηθά ξεπζηά 

 Αλάιπζεο νινθιεξσκαηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ξνήο αζπκπίεζησλ ξεπζηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο φγθνπο ειέγρνπ. 

 Σε ρξήζε βαζηθψλ πεδίσλ ξνήο κε δπλακηθφ 

 Υξήζε ηεο Γηαζηαηηθήο Αλάιπζεο θαη Τδξαπιηθήο νκνηφηεηαο 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Απηφλνκε Δξγαζία 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ 
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Οξηζκφο θαη ηδηφηεηεο ξεπζηψλ. Πίεζε. Τδξνζηαηηθή. Μαλνκεηξία. Κηλεκαηηθή, ξντθέο 

γξακκέο, ηξνρηέο αθνινπζίεο. Οη έλλνηεο «ζχζηεκα» θαη «φγθνο ειέγρνπ». Οινθιεξσκαηηθή 

αλάιπζε, εμηζψζεηο ζπλέρεηαο, ελέξγεηαο θαη νξκήο.  Ρνή ηδεαηνχ ξεπζηνχ, εμηζψζεηο Euler 

θαη Bernoulli.  Δθαξκνγέο ησλ εμηζψζεσλ απηψλ.  ηξνβηιφηεηα θαη δπλακηθφ ηαρχηεηαο, 

ξντθή ζπλάξηεζε, εμίζσζε Laplace. Ρνή πξαγκαηηθψλ ξεπζηψλ, ζηξσηή θαη ηπξβψδεο ξνή. 

Γηαζηαηηθή αλάιπζε θαη Τδξαπιηθή Οκνηφηεηα.  Ρνή ζπλνξηαθνχ ζηξψκαηνο. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Παξαδφζεηο απφ πίλαθνο δηαλζηζκέλεο κε πξνβνιή 

πεηξακάησλ ξεπζηνκεραληθήο (Video, Britannica, NSF, 

USA). 
Δπίιπζε Αζθήζεσλ 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο 52 

Απηνηειήο Μειέηε 98 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
-Δπίιπζε αζθήζεσλ θαη απάληεζε εξσηήζεσλ. 
 

  

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

 Streeter, V.L., Wylie, E.B., Bedford, K.W., Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ, κεηάθξ. Γ.Υ. 

Φνπληαο 
 Ληαθφπνπινο, Α. (2011) Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ,  Δθδφζεηο Σδηφια. 
 Πξίλνο, Π. (2014) Μεραληθή Ρεπζηψλ, Δθδφζεηο Εήηε. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_5605A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 4
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ TEΥΝΗΚΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 4 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ, Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Απαξαίηεηε ε γλψζε Δθεξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη 

ηαηηζηηθήο 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

1. Γλψζε ησλ θπξηφηεξσλ παξακέηξσλ ηεο Σερληθήο ηεο Κπθινθνξίαο 

2. Γλψζε ηερληθψλ θαη κεζνδνινγηψλ ηεο Σερληθήο ηεο Κπθινθνξίαο 

3. Γλψζε δηεμαγσγήο θπθινθνξηαθψλ κεηξήζεσλ 

4. Βαζηθή επεμεξγαζία ησλ εμαγφκελσλ ησλ θπθινθνξηαθψλ κεηξήζεσλ 

5. Τπνινγηζκφο θπθινθνξηαθήο ηθαλφηεηαο ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

6. Μειέηε θαη ζρεδηαζκφο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο 

7. Αξιολόγηςη ςυςτήματοσ φωτεινήσ ςηματοδότηςησ 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

1. Ιθαλόηεηα επίδεημεο γλώζεο θαη θαηαλόεζεο ησλ 
νπζησδώλ ηδηνηήησλ, ελλνηώλ θαη κεραληζκώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε την ςυμπεριφορά τησ κυκλοφορίασ 
οχημάτων. 

3. Ιθαλόηεηα πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο 
ζε πνηθίια πξνβιήκαηα θαη κειέηεο θπθινθνξίαο, όπσο ηνπ 

ππνινγηζκνύ θπθινθνξηαθώλ παξακέηξσλ, ηεο ξύζκηζεο 

θπθινθνξίαο, θαη αμηνιόγεζεο ζπζηεκάησλ θπθινθνξίαο. 
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2. Ιθαλόηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο γλώζεο θαη 

θαηαλόεζεο ζηελ πεξηγξαθή θαη ιύζε νηθείσλ 
πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ πξνβιεκάησλ. 

4. Ιθαλόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηώλ ησλ γλώζεσλ γηα ηελ 

εθπόλεζε κειεηώλ θαζώο θαη γηα ζεκαηηθή ζπλεξγαζία ζε 
πξνβιήκαηα θαη κειέηεο επηζηεκνληθήο θύζεσο. 

• Απηφλνκε Δξγαζία 

• Οκαδηθή Δξγαζία 

• Αλάιπζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Δηζαγσγή ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ θπθινθνξίαο. 

Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο. 

2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θπθινθνξίαο θαη κεηξήζεηο. 

3. Θεκειηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο θπθινθνξίαο 

(θπθινθνξηαθή ξνή, ππθλφηεηα, ηαρχηεηα). 

4. Κπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

5. Δηδηθέο θπθινθνξηαθέο κειέηεο (κειέηεο πεδψλ, ζηάζκεπζε, κειέηεο 

αηπρεκάησλ). 

6. Φσηεηλή ζεκαηνδφηεζε (ραξαθηεξηζηηθά, πξνυπνζέζεηο, ξπζκίζεηο, έιεγρνο, 

αμηνιφγεζε). 

7. Δηζαγσγή ζε απηφλνκα ζπζηήκαηα θπθινθνξίαο. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε. Παξάδνζε, ππνδεηγκαηηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζπλεξγαηηθή έξεπλα θαη αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ ζε νκάδεο 7-8 θνηηεηψλ. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Δμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ αλάιπζεο θαη 

δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ θπθινθνξίαο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 41 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ θαη αλάιπζε 

κειεηψλ πεξίπησζεο ζε 

κηθξφηεξεο νκάδεο 

θνηηεηψλ 

31 

Οκαδηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε πεξίπησζεο. 

Δθπφλεζε εξγαζίαο 

αλάιπζεο ζπζηεκάησλ 

28 

 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή / 

Μηθξέο αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο 

17 

  

Απηνηειήο Μειέηε 33 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

 

+ Γξαπηή εμέηαζε: Γχν γξαπηέο πξφνδνη ή Σειηθή 

εμέηαζε (47.5% ηειηθνχ βαζκνχ) 

+ Σειηθή Δξγαζία (47.5%) 

+ πκκεηνρή ζηελ ηάμε (5%) 
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Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Απαηηείηαη ε επηηπρία ζηελ γξαπηή εμέηαζε θαη 

ηελ εξγαζία.  Δηδηθά γηα ηελ επηηπρία ζηηο 

πξνφδνπο απαηηείηαη βαζκφο ηνπιάρηζηνλ 60/100.  

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

«Κπθινθνξηαθή Σερληθή» Γθφιηαο, Φξαληδεζθάθεο, Πηηζηάβα, εθδφζεηο 

Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα 2009. 

«Σερληθή ηεο Κπθινθνξίαο», Δ. Μαηζνχθεο, εθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα 2008. 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_4414 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 4
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΖΜΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο  3 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1747 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 
Σν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηηο έλλνηεο ηεο ρεκείαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
Ζ Πεξηβαιινληηθή Υεκεία είλαη έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν κάζεκα. Μεηά ηελ αλαζθφπεζε 

ησλ βαζηθψλ ρεκηθψλ ελλνηψλ, πξνρσξά γξήγνξα ζε πην πξνεγκέλεο θαη ζχγρξνλεο γλψζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμάληιεζεο ηνπ φδνληνο, ηεο θπζηθνρεκηθήο θαη βηνινγηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ ξχπσλ θαη ηεο πξάζηλεο ρεκείαο. 

Ζ ρεκεία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αηκφζθαηξαο, ηεο ιηζφζθαηξαο θαη ηεο πδξφζθαηξαο 

θαιχπηεηαη ιεπηνκεξψο θαη νη επηπηψζεηο ησλ ξχπσλ ζε θαζεκία απφ απηέο ηηο ρεκηθέο 

δηεξγαζίεο εμεηάδνληαη εθηελψο, φπσο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηε βηφζθαηξα. Σν κάζεκα 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ πεηξάκαηα πεξηβαιινληηθήο ρεκείαο πνπ κπνξνχλ λα 

εθηειεζηνχλ ζε επίπεδν κηθξνθιίκαθαο. Ηδέεο γηα πξφζζεηα αλνηθηά έξγα παξέρνληαη θαη κηα 

ιεπηνκεξήο εηζαγσγή ζηνλ πεξηβαιινληηθφ πεηξακαηηζκφ. 

Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ πνην επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ξχπαλζεο θαη 
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πξνβιεκάησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Ζ δηαθξηηηθή νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε παξέρεη ηφζν έλα ζηεξεφ έδαθνο ζηε ζεσξία, φζν θαη κηα εξγαζηεξηαθή 

εηζαγσγηθή θαη πεηξακαηηθή εθαξκνγή. Απηφ ην κάζεκα εθπιεξψλεη κηα επείγνπζα αλάγθε 

γηα κηα εηζαγσγηθή γλψζε ζηελ πεξηβαιινληηθή ρεκεία πνπ ζπλδπάδεη ηε ζεσξία θαη ηελ 

πξαθηηθή θαη είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επφκελεο γεληάο 

πνιηηηθψλ κεραληθψλ θαη κεραληθψλ πεξηβάιινληνο. 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. Δμεγήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ρεκείαο 

2. Αλαιχζεη ηε Υεκεία ησλ Γηεξγαζηψλ ζηελ Αηκφζθαηξα 

3. Αλαιχζηε ηε Υεκεία ησλ Γηεξγαζηψλ ζηε Ληζφζθαηξα 

4. Αλαιχζηε ηε Υεκεία ησλ Γηεξγαζηψλ ζηελ Τδξφζθαηξα 

5. πιιέμεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα θπζηθέο βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο θαη 

νξγαληζκνχο ζηε βηφζθαηξα 

6. Δμεγήζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ ξχπσλ ζηε ρεκεία ηεο αηκφζθαηξαο, ηεο 

πδξφζθαηξαο θαη ηεο ιηζφζθαηξαο 

7. Δμεγήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ ξχπσλ ζηε βηφζθαηξα θαζψο θαη ηελ ηνμηθφηεηα 

ηνπο 

8. Υξεζηκνπνηήζεη ηε θπζηθνρεκηθή θαη θπζηθή επεμεξγαζία ησλ ξχπσλ θαη ησλ 

απνβιήησλ 

9. Γλσξίδεη ηηο ηερληθέο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ξχπσλ θαη απνβιήησλ 

             10. Δμεγήζεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη ηελ Πξάζηλε  

             Υεκεία 

 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο ζα έρεη επηπιένλ αλαπηχμεη ηηο παξαθάησ 

δεμηφηεηεο (γεληθέο ηθαλφηεηεο): 
1. Ηθαλφηεηα εθδήισζεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ γεγνλφησλ, ελλνηψλ, ζεσξηψλ 

θαη εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Υεκεία. 
2. Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Υεκεία. 
3. Αδπλακία πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ επίιπζε κε νηθείσλ 

πξνβιεκάησλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Υεκείαο. 
4. Ηθαλφηεηεο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 
5. Ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο ζε πεξηβαιινληηθά ή δηεπηζηεκνληθά πξνβιήκαηα. 
Γεληθά, ζην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο ζα έρεη επηπιένλ ηηο αθφινπζεο 

γεληθέο ηθαλφηεηεο (απφ ηελ παξαπάλσ ιίζηα): 
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ρξήζε ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο 
Λήςε απνθάζεσλ 
Απηφλνκε εξγαζία 
Οκαδηθή εξγαζία 
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
Πξνψζεζε ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 
εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 
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3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα εμήο: 

1. Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Υεκεία 
2. Βαζηθέο αξρέο ρεκείαο 
3. Ζ ρεκεία ησλ δηεξγαζηψλ ζηελ αηκφζθαηξα 
4. Ζ Υεκεία ησλ δηεξγαζηψλ ζηε ιηζφζθαηξα 
5. Ζ Υεκεία ησλ δηεξγαζηψλ ζηελ πδξφζθαηξα 
6. Φπζηθέο βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο θαη νξγαληζκνί ζηε βηφζθαηξα 
7. Δπηδξάζεηο ησλ ξχπσλ ζηε ρεκεία ηεο αηκφζθαηξαο, πδξφζθαηξαο θαη ιηζφζθαηξαο 
8. Δπηπηψζεηο ησλ Ρχπσλ ζηε Βηφζθαηξα: Σνμηθφηεηα θαη Κίλδπλνη 
9. Φπζηθνρεκηθή θαη Φπζηθή Δπεμεξγαζία Ρχπσλ θαη Απνβιήησλ 
10. Βηνινγηθή επεμεξγαζία ξχπσλ θαη απνβιήησλ 
11. Ζ ειαρηζηνπνίεζε θαη πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο. Πξάζηλε Υεκεία 

 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ αίζνπζα κε παξαδφζεηο θαη ζεκηλάξηα 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) (π.ρ. powerpoint) ζηε δηδαζθαιία. 

Σα πεξηερφκελα δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο γηα θάζε 

θεθάιαην κεηαθνξηψλνληαη ζην δηαδίθηπν, κε ηε 

κνξθή κηαο ζεηξάο αξρείσλ pdf, φπνπ νη θνηηεηέο 

κπνξνχλ λα ηα θαηεβάζνπλ ειεχζεξα ρξεζηκνπνηψληαο 

έλαλ θσδηθφ πνπ ηνπο παξέρεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο. 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο (3σξεο γηα 13 

εβδνκάδεο) 

39 

Τειηθή εμέηαζε (3σξε) 3 

Ώξεο γηα πξνζσπηθή κειέηε 

ηνπ ζπνπδαζηή θαη 

πξνεηνηκαζία εξγαζηώλ (3 

αλά εμάκελν) 

108 

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

1. Πξναηξεηηθά πξνεηνηκαζία ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο 

απφ θάζε θνηηεηή. Μεηά απφ θάζε δηάιεμε ππάξρνπλ 

πεξίπνπ 50 εξσηήζεηο-αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα 

απαληεζνχλ-ιπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα ε δηάιεμε. Οη θνηηεηέο πνπ ην θάλνπλ είλαη 

θαιά πξνεηνηκαζκέλνη λα γξάςνπλ ην 50% ηεο ηειηθήο 

εμέηαζεο πνπ είλαη πνιχ παξφκνηα κε απηέο ηηο 

αζθήζεηο. 
 
2. Γξαπηή εμέηαζε κεηά ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ - 

ηειηθφο βαζκφο. 
 
Διάρηζηνο βαζκφο εμέηαζεο: 5. 
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5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

1. Πεξηβαιινληηθή ρεκεία, ζεκειηψδε ζηνηρεία, 2008, πγγξαθείο: Ibanez, J.G., Hernandez-

Esparza, Μ., Doria-Serrano, C., Fregoso-Infante, Α., Singh, Μ.Μ. 
 
2. PDF απφ ηα ppt's ησλ δηαιέμεσλ 
3. 400 εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο απφ ηηο δηαιέμεηο 
4. εκεηψζεηο ησλ θαζεγεηψλ ζηα ειιεληθά. 
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ΔΞΑΜΗΝΟ 5
ν
 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_6221Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 5
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΓΡΑΜΜΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΜΔ ΜΖΣΡΧΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη επίιπζε αζθήζεσλ 4 
6 

Τπνινγηζηηθφ εξγαζηήξην 1 
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

«Μαζεκαηηθά – χιε θεθαιαίσλ Γξακκηθήο Άιγεβξαο», 
«Μεραληθή ησλ Τιηθψλ», θαη 
«Αλάιπζε Γξακκηθψλ Φνξέσλ (θιαζζηθέο κέζνδνη 

αλάιπζεο)» 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=CIV1680 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα: 
1. Ηθαλφηεηα λα εθθξάδεη ηα θνξηία κίαο θαηαζθεπήο ζε ηζνδχλακεο επηθφκβηεο δξάζεηο. 
2. Ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηνπο ζεκαληηθνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο ελφο θνξέα θαη λα 

αμηνινγεί ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηηο επηθφκβηεο κεηαθηλήζεηο νη θακπηηθέο θαη αμνληθέο 

παξακνξθψζεηο. 
3. Ηθαλφηεηα λα κνξθψλεη ην κεηξψν δπζηέλεηαο/δπζθακςίαο ελφο θνξέα θαη λα ππνινγίδεη 

επηθφκβηεο παξακνξθψζεηο θαη αληηδξάζεηο. 
4. Ηθαλφηεηα λα εηζάγεη δεδνκέλα ηεο γεσκεηξίαο ελφο θνξέα θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο 

θνξηίζεσλ ζην εκπνξηθφ ζηαηηθφ πξφγξακκα SAP2000 θαη λα εθηειεί ηε ζηαηηθή επίιπζε 

ηεο θαηαζθεπήο. 
5. Ηθαλφηεηα λα εξκελεχεη ηα ππφ δηαγξακκαηηθή κνξθή απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο.  
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

• Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Δηζαγσγή, Άιγεβξα ησλ Μεηξψσλ. Δπηθφκβηεο Γπλάκεηο θαη Δπηθφκβηεο Μεηαθηλήζεηο, 

Μεηξψν 
Γπζθακςίαο Διαηεξίνπ ζε Σνπηθφ χζηεκα πληεηαγκέλσλ, Μεηξψν Γπζθακςίαο Γχν 

Διαηεξίσλ ζε εηξά, Ηδηφηεηεο ηνπ Μεηξψνπ Γπζθακςίαο, Τπνινγηζκφο Δζσηεξηθψλ 

Γπλάκεσλ 
ζηα Μέιε. 
Ζ Μέζνδνο ηεο Άκεζεο Γπζθακςίαο. 
Αλάιπζε Γηθηπσκάησλ: Σν ηνηρείν Ράβδνο, Μεηαζρεκαηηζκφο πληεηαγκέλσλ απφ 

Σνπηθφ ζε Απφιπην χζηεκα πληεηαγκέλσλ, Μεηξψν Μεηαζρεκαηηζκνχ, Μεηξψν 

Γπζθακςίαο Ράβδνπ ζην Απφιπην χζηεκα πληεηαγκέλσλ, Δθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ 

Άκεζεο Γπζθακςίαο ζηελ Αλάιπζε Γηθηπσκάησλ. 
Αλάιπζε Γνθψλ θαη Πιαηζίσλ: Σν ηνηρείν Δχθακπηεο Γνθνχ, Τπνινγηζκφο ηνπ 

Μεηξψνπ Γπζθακςίαο Γνθνχ κε ηελ Μέζνδν ηνπ Μνλαδηαίνπ Φνξηίνπ, Αλάιπζε 

πλερψλ Γνθψλ ππφ ηελ Γξάζε εκεηαθψλ Φνξηίσλ, Γηαλεκεκέλν Φνξηίν ζε Γνθνχο, 

Αλάιπζε πλερψλ Γνθψλ ππφ ηελ Γξάζε Γηαλεκεκέλνπ Φνξηίνπ, Αμνληθή θαη 

Κακπηηθή Καηαπφλεζε, Μεηξψν Γπζθακςίαο  Γνθνχ ζην Απφιπην χζηεκα 

πληεηαγκέλσλ, Αλάιπζε Πιαηζίσλ κε πκκεηξηθή θαη Αληηκεηξηθή Φφξηηζε. 
Δηδηθά ζέκαηα: Δηζαγσγή εζσηεξηθψλ αξζξψζεσλ γξακκηθψλ ζηνηρείσλ, άθακπηεο 

δψλεο θφκβσλ, δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία πιαθψλ. 
Γηάθνξεο Δθαξκνγέο. 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν – ζηελ αίζνπζα 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Δμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ αλάιπζεο θαηαζθεπψλ. 
Τπνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Δθπφλεζε Θεκαηηθήο 

Άζθεζεο 

13 

Απηνηειήο Μειέηε 85 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(20 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 
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ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (50%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
   - Δπίιπζε 2 ή 3 αζθήζεσλ. 

  
ΗΗ. Παξάδνζε ζεκαηηθήο άζθεζεο (20%) 
ΗΗΗ. Δμέηαζε ππνινγηζηηθνχ εξγαζηεξίνπ (30%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Οκφηηηιεο Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο, ππφ Μ. θαθηαλάθε, 2005, 
«Αλάιπζε Ραβδσηψλ Φνξέσλ κε Μεηξστθέο Μεζφδνπο – Μέζνδνο Ακεζεο ηηβαξφηεηαο», 

ππφ Μ. Παπαδξαθάθε & Δ. απνπληδάθε. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_6235Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 5
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  4 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Μεραληθή ησλ Τιηθψλ, Αλάιπζε γξακκηθψλ θνξέσλ. 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1541/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηηο θαηαζθεπέο απφ δνκηθφ ράιπβα.   
Ή χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε ηεο ειαζηηθήο θαη πιαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ δηαθφξσλ δηαηνκψλ απφ ράιπβα εζηηάδνληαο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο θαη ζηνλ 

έιεγρν ηνπο ζε κεκνλσκέλεο θαη ζπλδπαζηηθέο θαηαπνλήζεηο (εθειθπζκφο, ζιίςε, 

ηέκλνπζεο δπλάκεηο, ζηξέςε, θακπηηθέο ξνπέο). Αθνινχζσο, ε χιε ζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε 

ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ κειψλ απφ ράιπβα ιακβάλνληαο ππφςε θαηλφκελα 

αζηάζεηαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζιίςε (θακπηηθφο ιπγηζκφο), ηελ θάκςε (πιεπξηθφο 

ιπγηζκφο), ηε δηάηκεζε (δηαηκεηηθφο ιπγηζκφο) θαη ην ζπλδπαζκφ ηνπο. Σέινο, ε χιε 

θαιχπηεη ππφ ηξφπν εηζαγσγηθφ ηε ζχλδεζε κειψλ απφ δνκηθφ ράιπβα κέζσ θνριηψζεσλ 

θαη ζπγθνιιήζεσλ. 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ν θνηηεηήο απνθηά κία ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ κεκνλσκέλσλ κειψλ απφ δνκηθφ ράιπβα θαη κπνξεί λα αληηιεθζεί ηε 

γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο φηαλ απηά είλαη εληαγκέλα ζε κηα θαηαζθεπή απφ δνκηθφ 

ράιπβα.  
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Σέινο, ζηφρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ ζρεδηαζκνχ κειψλ απφ δνκηθφ ράιπβα κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ ζρεδηαζκνχ 

θαηαζθεπψλ απφ δνκηθφ ράιπβα γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν (Δπξσθψδηθαο 3). 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Γλσξίδεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ δνκηθνύ ράιπβα θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαηνκώλ ηνπ. 

 Υπνινγίδεη ηελ αληνρή ραιύβδηλσλ δηαηνκώλ ππό αμνληθή δύλακε, ζιηπηηθή ή εθειθπζηηθή 

θαη ηέκλνπζα δύλακε. 

 Υπνινγίδεη ηελ αληνρή ραιύβδηλσλ δηαηνκώλ ππό δηαμνληθή θάκςε ζε ζπλδπαζκό κε 

αμνληθή θαη ηέκλνπζα δύλακε. 

 Υπνινγίδεη ηελ αληνρή ραιύβδηλσλ δηαηνκώλ ζε ζηξέςε ζε ζπλδπαζκό κε ηέκλνπζα δύλακε. 

 Υπνινγίδεη ηελ αληνρή κειώλ ζε θακπηηθό, ζηξεπηηθό θαη θακπηνζηξεπηηθό ιπγηζκό ιόγσ 

ζιηπηηθήο δύλακεο. 

 Υπνινγίδεη ηελ αληνρή κειώλ ζε πιεπξηθό ιπγηζκό ιόγσ θάκςεο πεξί ηζρπξό άμνλα. 

 Υπνινγίδεη ηελ αληνρή πςίθνξκσλ κε ιεπηό πάρνο θνξκνύ κειώλ ζε δηαηκεηηθό ιπγηζκό 

ιόγσ ηέκλνπζαο δύλακεο. 

 Υπνινγίδεη ηελ αληνρή κειώλ ζε ηνπηθά θαηλόκελα αζηάζεηαο. 

 Υπνινγίδεη ηελ αληνρή ησλ κειώλ ζε ζπλδπαζηηθά θαηλόκελα ιπγηζκνύ. 

 Υπνινγίδεη ηελ αληνρή απιώλ θνριησηώλ θαη ζπγθνιιεηώλ ζπλδέζεσλ. 
 Φξεζηκνπνηεί ηνλ Δπξσθώδηθα 3. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 
• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

i. Δηζαγσγή ζηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. Γνκηθφο ράιπβαο. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ 

θαηά Δπξσθψδηθα 3. 
ii. Σαμηλφκεζε δηαηνκψλ. Αληνρή δηαηνκψλ ζε εθειθπζκφ, ζιίςε, δηάηκεζε, θάκςε, 

ζηξέςε. 
iii. Αληνρή δηαηνκψλ ζε ζπλδπαζηηθή θαηαπφλεζε. Σειηθά θξηηήξηα αληνρήο δηαηνκψλ. 
iv. Κακπηηθφο, ζηξεπηηθφο θαη θακπηνζηξεπηηθφο ιπγηζκφο. 
v. Πιεπξηθφο ιπγηζκφο θαη πιεπξηθέο αληηζηεξίμεηο. 
vi. Γηαηκεηηθφο ιπγηζκφο πςίθνξκσλ κε ιεπηφ πάρνο θνξκνχ δηαηνκψλ, ηνπηθά θαηλφκελα 

αζηάζεηαο. 
vii. Αληνρή κειψλ ζε ζπλδπαζηηθά θαηλφκελα αζηάζεηαο. Σειηθά θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ 

κειψλ. 
viii. Δηζαγσγή ζηηο ζπλδέζεηο θαη ζηα κέζα ζχλδεζεο. 
ix. Μφξθσζε θαη ππνινγηζκφο αληνρήο απιψλ θνριησηψλ θαη ζπγθνιιεηψλ ζπλδέζεσλ. 
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4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Φξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο  10 

Μηθξέο αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο 

8 

Απηνηειήο Μειέηε 80 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) πνπ πεξηιακβάλεη 

επίιπζε αζθήζεσλ ζπλδπαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
 

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

- εκεηψζεηο θαη Αζθήζεηο ζην ρεδηαζκφ Μεηαιιηθψλ ηνηρείσλ θαηά EC3”, Γ. 

Παπαγηαλλφπνπινο & Γ. Μπέζθνο, 2
ε
 έθδνζε, Δθδφζεηο Παλ. Παηξψλ, 2016. 

- Καηαζθεπέο απφ ράιπβα, Σφκνο. 1, Υ. Κάιθαο, Δθδ. ICON-Παξραξίδεο, 2010. 
- ηδεξέο θαηαζθεπέο – Αλάιπζε θαη δηαζηαζηνιφγεζε, Η. Βάγηαο, Κιεηδάξηζκνο, 

2003. 
- Μαζήκαηα Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ”, Σφκνη 1 & 2, Γ. Μπέζθνο, Δθδφζεηο Παλ. 

Παηξψλ, 2008. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_5310 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 5
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ Η 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 4 6 
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 2  

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη θνηηεηέο 

πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθή γλψζε Μεραληθήο 

ησλ Τιηθψλ θαη Ρεπζηνκεραληθήο 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1655/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο κπνξεί λα 
1. Γλσξίδεη ηηο ηδηφηεηεο θαη ηε κεραληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εδάθνπο.   
2. Γλσξίδεη ηηο πξφηππεο εξγαζηεξηαθέο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο. 
3. Καηαλνεί ηελ “ζεκειηψδε αξρή” ηεο Δδαθνκεραληθήο (αξρή ησλ ελεξγψλ ηάζεσλ). 
4. Καηαλνεί θαη πνζνηηθνπνηεί ηελ ζρέζε ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ θαη ηελ εληαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ εδαθψλ. 
5. Τπνινγίδεη παξνρή, θαζηδήζεηο θαη δηαηκεηηθή αληνρή. 
 
ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο 
1. Ηθαλφηεηα λα πεξηγξάθεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ εδαθψλ θαη λα θάλεη θαηάηαμε ησλ 

εδαθψλ ζε πξφηππν ζχζηεκα. 
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2. Ηθαλφηεηα λα ππνινγίδεη ηάζεηο ιφγσ ηδίνπ βάξνπο θαη εμσηεξηθψλ θνξηίσλ ηνπ εδάθνπο 

θαη λα εθαξκφδεη ηελ αξρή ησλ ελεξγψλ ηάζεσλ. 
3. Ηθαλφηεηα λα εθηηκήζεη ηελ δηαπεξαηφηεηα ησλ εδαθψλ. 
4. Ηθαλφηεηα λα ππνινγίδεη θαζηδήζεηο θαη ην ξπζκφ αλάπηπμήο ηνπο. 
5. Ηθαλφηεηα λα πξνζδηνξίδεη ηελ δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ εδάθνπο. 
6. Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη πξφηππεο εξγαζηεξηαθέο δηαδηθαζίεο θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα 

πξσηνγελή απνηειέζκαηά ηνπο. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 
• Απηφλνκε εξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1.  Διζαγυγή 
ρεκαηηζκφο, νξπθηνινγία θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εδαθψλ. 
2.  Φςζική καηάζηαζη 
Δδαθηθέο θάζεηο.  Κνθθνκεηξία.  Πιαζηηθφηεηα.  Αλαγλψξηζε θαη ηαμηλφκεζε εδαθψλ.  
3.  Σάζειρ μέζα ζηο έδαθορ 
Γεσζηαηηθή θαηάζηαζε.  Δθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο Διαζηηθφηεηαο. Σάζεηο απφ εμσηεξηθέο 

θνξηίζεηο. Παξακνξθψζεηο. 
4.  Σο νεπό ζηο έδαθορ 
Μνξθέο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ.  Δλεξγφο ηάζε.  ηαηηθέο ζπλζήθεο.  πλζήθεο κφληκεο ξνήο.  

Νφκνο Darcy. Γηαπεξαηφηεηα. 
5.  ηεπεοποίηζη 
Θεσξία ηεο ζηεξενπνίεζεο. Κχξηα θαη δεπηεξεχνπζα ζηεξενπνίεζε.  Τπνινγηζκφο 

ζπλνιηθψλ θαζηδήζεσλ.  Τπνινγηζκφο θαζηδήζεσλ σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. 
6.  Ανηοσή 
Σάζεηο, παξακνξθψζεηο, δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ εδάθνπο.  Κξηηήξηα ζξαχζεο γηα ςαζπξά 

θαη ζπλεθηηθά εδάθε.  πκπεξηθνξά θνξεζκέλσλ εδαθψλ ζε ζπλζήθεο κε ζηξάγγηζε θαη 

ρσξίο ζηξάγγηζε. 
7.  ςμπύκνυζη 
ρέζε μεξνχ βάξνπο – πγξαζίαο.  Δλέξγεηα ζπκπχθλσζεο.  Μέζνδνη ζπκπχθλσζεο. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 26 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

26 
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(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ζθέινπο 

ηνπ καζήκαηνο 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 26 

 

Σερληθέο εθζέζεηο επί ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 

26 

Απηνηειήο Μειέηε 46 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
 
ΗΗ. Αμηνιφγεζε ηερληθψλ εθζέζεσλ εξγαζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ (20%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλφκελε Βηβιηνγξαθία : 

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

 Καββαδάο Μηραήι, ηνηρεία Δδαθνκεραληθήο 2ε εθδνζε, Δθδφζεηο ΣΟΣΡΑ, 2016 

 GRAHAM BARNES, ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ: ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ, 

ΔΚΓΟΔΗ ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ ΔΠΔ 

 “Principles of Geotechnical Engineering”, B.M. Das, PWS Engineering, 1985 
 “An Introduction to Geotechnical Engineering”, R.D Holtz and W.D. Kovacs, 

Prentice Hall, 1981 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. ΓΔΝΙΚΑ 

ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 
ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_5415A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 5o 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 4 (δηαι.) 2 (εξγ) 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Τπνρξεσηηθφ – Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα 
 
Ο θνηηεηήο πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθέο γλψζεηο 

Ρεπζηνκεραληθήο 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή. Αγγιηθή γηα θνηηεηέο Erasmus 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα 
1. Γλσξίδεη ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο ξνήο ζε θιεηζηνχο θαη αλνηθηνχο αγσγνχο, δει. ηελ 

ζηξσηή θαη ηελ ηπξβψδε ξνή 
2. Αλαιχεη πξνβιήκαηα ξνήο ζε θιεηζηνχο αγσγνχο ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηφζνλ ηηο 

απψιεηεο ελέξγεηαο ιφγσ ηξηβψλ φζνλ θαη ηηο ηνπηθέο απψιεηεο. 

3. Γλσξίδεη ηηο έλλνηεο θαη είδε ξνήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ ζε 

αλνηθηνχο αγσγνχο. 
4. Αλαιχεη πξνβιήκαηα ζε αλνηθηνχο αγσγνχο ηφζν γηα νκνηφκνξθε φζν θαη γηα βαζκηαίσο 

κεηαβαιιφκελε ξνή. 
5. Πξνζδηνξίδεη ηα δηακήθε πξνθίι ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο ζε αλνηθηνχο αγσγνχο. 
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο 
1. Ηθαλφηεηα λα αλαιχεη πξνβιήκαηα ξνήο ζε θιεηζηνχο αγσγνχο θαη λα πξνζδηνξίδεη ηνλ 

ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγσγνχ πνπ απαηηείηαη, κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο γεληθήο 

κεζνδνινγίαο επίιπζεο αιιά θαη ηεο ρξήζεο ηεο γξακκήο ελέξγεηαο θαη ηεο 

πηεδνκεηξηθήο γξακκήο. 

2. Ηθαλφηεηα λα αλαιχεη ηελ ξνή ζε αλνηθηνχο αγσγνχο (παξνρή θαη πξνθίι ειεχζεξεο 

επηθάλεηαο) θαη λα αμηνπνηεί ηηο αξρέο ηεο εηδηθήο ελέξγεηαο θαη εηδηθήο νξκήο γηα λα 

ειέγρεη ηελ ξνή ζε πεξηνρέο φπνπ παξνπζηάδνληαη ηνπηθέο ζηελψζεηο ή ηνπηθνί 

αλαβαζκνί ζηνλ αγσγφ, ή γεληθψο πξνθχπηνπλ δηαηνκέο ειέγρνπ ηεο ξνήο. 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Ρνή ζε θιεηζηνχο αγσγνχο: Βαζηθέο εμηζψζεηο πδξαπιηθήο, ζηξσηή ξνή, ηπξβψδεο ξνή, 

γξακκηθέο απψιεηεο, ηνπηθέο απψιεηεο, ελεξγφ κήθνο, γξακκή ελέξγεηαο, πηεδνκεηξηθή 

γξακκή, αγσγνί ζε ζεηξά, ηζνδχλακνη αγσγνί, παξάιιεινη αγσγνί, δηαθιαδηδφκελνη 

αγσγνί πξνο δεμακελέο.  
Ρνή ζε αλνηθηνχο αγσγνχο: Γεληθά, νξηζκνί, θαηαλνκή πίεζεο, εηδηθή ελέξγεηα, είδε ξνήο, 

ζηέλσζε δηαηνκήο ξνήο, δηαηνκή ειέγρνπ, εηδηθή νξκή, πδξαπιηθφ άικα, εμηζψζεηο 

αληίζηαζεο ζηε κφληκε ξνή, νκνηφκνξθε ξνή, θαλνληθφ βάζνο, πδξαπιηθά βέιηηζηε 

δηαηνκή, ζηαδηαθά κεηαβαιιφκελε ξνή, ηαμηλφκεζε πξνθίι ειεχζεξεο επηθάλεηαο, 

ππνινγηζκφο πξνθίι ειεχζεξεο επηθάλεηαο, κέζνδνο θαηεπζείαλ βήκαηνο, πξφηππε 

κέζνδνο βεκάησλ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Παξαδφζεηο ζηελ ηάμε θαη Δξγαζηήξην  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Δπηπιένλ πιηθφ αλεξηεκέλν ζην e-class 
Αλαδεηήζεηο απφ ηνπο θνηηεηέο ζην δηαδίθηπν 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο (4 ψξεο απφ 

πίλαθνο x 13 εβδνκάδεο) 

52 

Δξγαζηήξην (2 ψξεο x 13 

εβδνκάδεο) 

26 

Σειηθή εμέηαζε (3 ψξεο) 3 

Χξεο κειέηεο, 

πξνεηνηκαζία γηα ην 

Δξγαζηήξην (ηερληθέο θαη 

ζεσξία) θαη πξνεηνηκαζία 

ηερληθψλ εθζέζεσλ 

Δξγαζηεξίνπ 

69 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Σειηθή εμέηαζε. Ζ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ  ζην 

Δξγαζηήξην επίζεο ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. Akan A. O., “Open Channel Hydraulics,” Elsevier, Amsterdam, 2006. 

2. Chadwick A. and J. Morfett, “Hydraulics in Civil Engineering,” ALLEN & UNWIN, 

London, 1986. 

3. Chaudry M. H., “Open – Channel Flow,” Second Edition, Springer, New York, 

2008. 

4. Chow V. T., “Open – Channel Hydraulics,” McGraw – Hill, New York, 1959. 

5. HEC – RAS (Hydrologic Engineering Center – River Analysis System), “Hydraulic 

Reference Manual”, Version 4.1, U.S. Army Corps of Engineers, Davis, California, 

2010. 

6. Henderson F. M., “Open Channel Flow,” Macmillan, New York, 1966. 

7. Jain S. C., “Open – Channel Flow,” Wiley, New York, 2001. 

8. Shames I., “Mechanics of Fluids,” Fourth Edition, McGraw – Hill, New York, 2003. 

9. Streeter V. L. and E. B. Wylie, “Fluid Mechanics,” 8
th
 ed., McGraw – Hill, New 

York, 1985. 

10. Wylie E. B. and V. L. Streeter, “Fluid Transients,” Corrected ed., FEB Press, Ann 

Arbor, 1983. 

11. White F. M., “Fluid Mechanics,” 2
nd

 Edition, McGraw – Hill, New York, 1986. 

Διιεληθή 
1. Γεκεηξαθφπνπινο Α., «ηνηρεία Τπνινγηζηηθήο Τδξαπιηθήο : Παλεπηζηεκηαθέο 

Παξαδφζεηο,» Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Πάηξα, 2015. 

2. Ληαθφπνπινο Α., «Τδξαπιηθή», 2
ε
 Έθδνζε, Δθδφζεηο Σδηφια, Θεζαιινλίθε, 2014. 

3. Ννπηζφπνπινο Γ., Γ. Υξηζηνδνχινπ θαη Σ. Παπαζαλαζηάδεο, «Τδξαπιηθή Αλνηθηψλ 

Αγσγψλ», Fountas, Αζήλα, 2010. 

4. Πξίλνο Π., «Τδξαπιηθή Κιεηζηψλ & Αλνηθηψλ Αγσγψλ», Δθδφζεηο Εήηε, 

Θεζζαινλίθε, 2013. 

5. Σεξδίδεο Γ. Α., «Δθαξκνζκέλε Τδξαπιηθή», Δθδφζεηο Εήηε, Θεζζαινλίθε, 1997. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_5505A ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 
5

ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΝΔΡΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο, Φξνληηζηεξηαθέο  θαη Δξγαζηεξηαθέο 

Αζθήζεηο 
6 6 

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη 
θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ βαζηθή γλψζε Υεκείαο, 
Φπζηθήο θαη Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ. 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Διιεληθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1614/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 
Απνηειεί βαζηθφ κάζεκα γηα ηε κειέηε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο λεξνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ χδξεπζεο ελφο πιεζπζκνχ νηθηζκψλ ή 

πφιεσλ. 
Ή χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

θαζαξηζκνχ λεξνχ, ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πφζηκνπ λεξνχ ελφο πιεζπζκνχ νηθηζκνχ ή 

πφιεσο, ηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο θαη απνιχκαλζεο λεξνχ γηα χδξεπζε, 

θαζψο θαη ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο ζε βαζηθέο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο θαη δηεξγαζίεο 

θαζαξηζκνχ λεξνχ.  
Σέινο, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε νη 

δηπισκαηνχρνη πνιηηηθνί κεραληθνί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία, είηε σο κειεηεηέο ή θαηαζθεπαζηέο κνλάδσλ θαζαξηζκνχ λεξνχ, είηε θαη σο 

ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο ηέηνησλ κνλάδσλ. 
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Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Καηαλνήζεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. 

 Καηαλνήζεη ηε δηαθνξά κεηαμχ κφιπλζεο θαη ξχπαλζεο. 

 Δθηηκά ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ζε πφζηκν λεξφ θαη δηαζηαζηνινγεί ηα ζπζηήκαηα 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λεξνχ. 

 Αλαγλσξίδεη ηα πνηνηηθά πφζηκα λεξά απφ ηα ηππηθά ζπζηαηηθά ηνπο. 

 Γλσξίδεη ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο θαη ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο θαζαξηζκνχ λεξνχ. 
 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  
• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Δηζαγσγή, παξνρή λεξνχ, πξφβιεςε πιεζπζκνχ 
2. Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
2. Άληιεζε θαη θαζαξηζκφο ηνπ λεξνχ (εηζαγσγή, ρεκηθή ηδεκαηνπνίεζε, ζξφκβσζε, 

απνζθιήξπλζε, αλάκημε, θαζίδεζε, δηχιηζε, ρισξίσζε - απνιχκαλζε, έιεγρνο 

3. νξγαληθψλ ξππαληψλ θαη άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ, έιεγρνο νζκήο θαη γεχζεο, απφβιεηα 

εγθαηαζηάζεσλ θαζαξηζκνχ λεξνχ) 
4. Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε ιπκάησλ 
5. Γηάβξσζε ζπζηεκάησλ δηαλνκήο 
6. ρεδηαζκφο εγθαηαζηάζεσλ 

7. Δξγαζηεξηαθή άζθεζε αλάιπζεο θαη κέηξεζεο πνηφηεηαο λεξνχ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Φξνληηζηεξηαθέο Αζθήζεηο 

γηα ηελ εκπέδσζε ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ δηεξγαζηψλ 

θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο  

δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ επί 

κέξνπο ηκεκάησλ κηαο 

6 
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Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

κνλάδαο θαζαξηζκνχ λεξνχ 

Οκαδηθή Δξγαζηεξηαθή 

Δξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο 

θνηηεηψλ (ζε δεχγε) 

4 

 

Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε / 

πξνβνιή βίληεν κνλάδσλ 

θαζαξηζκνχ λεξνχ / Μηθξέο 

αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο 

6 

Απηνηειήο κειέηε θαη’ 

νίθνλ, εθπφλεζε θαη 

ζπγγξαθή Δξγαζηεξηαθψλ 

Αζθήζεσλ 

20 

Απηνηειήο κειέηε θαη’ 

νίθνλ θξνληηζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ 

20 

Απηνηειήο κειέηε θαη’ 

νίθνλ ηεο ζεσξεηηθήο χιεο 

ηνπ καζήκαηνο 

42 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
(α) Δξσηήζεηο θξίζεσο επί ζεκάησλ, ραξαθηεξηζηηθψλ 

θπζηθψλ πδάησλ, εθηίκεζεο πδξεπηηθψλ αλαγθψλ  ή 

ζπζηεκάησλ θαη κεζνδνινγηψλ θαζαξηζκνχ λεξνχ 
(β) Δπίιπζε κηαο άζθεζεο παξφκνηαο κε Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε θαη ελφο πξνβιήκαηνο ζρεηηθνχ κε 

δηαζηαζηνιφγεζε επί κέξνπο ηκήκαηνο κνλάδαο 

θαζαξηζκνχ λεξνχ ή θπζηθνρεκηθήο δηεξγαζίαο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

Σζψλεο, .Π., Καζαξηζκφο Νεξνχ, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα, 2003, 450 ζειίδεο. 

Κσδηθφο Βηβιίνπ ζηνλ Δχδνμν: 9690. 
Αλδξεαδάθεο Α., Δπεμεξγαζία Νεξνχ, Βαζηθέο Αξρέο θαη Γηεξγαζίεο, Δθδφζεηο πκκεηξία, 

Αζήλα, 2008, 296 ζειίδεο, Κσδηθφο Βηβιίνπ ζηνλ Δχδνμν: 45236. 
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ΔΞΑΜΗΝΟ 6
ν
  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_6230Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΡΑΜΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο + Δξγαζηήξην 4+2 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη θνηηεηέο 

πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθή γλψζε Σερληθήο 

Μεραληθήο – ηαηηθήο θαη Μεραληθήο ησλ Τιηθψλ. 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

OXI 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1533/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα : 

 Γλσξίδεη ηελ ηερλνινγία θαη ηελ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ: ζθπξφδεκα θαη 

ράιπβα. 

 Γλσξίδεη ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη λα εθαξκφδεη θαηάιιεινπο 

ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ. 

 Γηαζηαζηνινγεί γξακκηθά κέιε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε βάζε ηελ νξηαθή 

θαηάζηαζε αζηνρίαο ζε θάκςε κε νξζή δχλακε. 

 Δθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο θαηαζθεπαζηηθήο δηακφξθσζεο θαη φπιηζεο γξακκηθψλ 

κειψλ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

 Γηαζηαζηνινγεί γξακκηθά κέιε κε βάζε ηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο ζε 
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ηέκλνπζα. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο 
1. Ηθαλφηεηα λα επηδεηθλχεη γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξφδεκα θαη ράιπβα. 
2. Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη ηηο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ παξνπζία ή φρη ζεηζκνχ γηα δηάθνξεο 

νξηαθέο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ. 

3. Ηθαλφηεηα λα δηαζηαζηνινγεί ππνζηπιψκαηα θαη δνθνχο κε βάζε ηελ νξηαθή 

θαηάζηαζε αζηνρίαο ζε θάκςε κε νξζή δχλακε. 
4. Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη θαλφλεο θαηαζθεπαζηηθήο δηακφξθσζεο θαη φπιηζεο 

γξακκηθψλ κειψλ. 
5. Ηθαλφηεηα λα δηαζηαζηνινγεί γξακκηθά κέιε κε βάζε ηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο 

ζε ηέκλνπζα. 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Σα Τιηθά  
Μεραληθή ζπκπεξηθνξά ζθπξνδέκαηνο θαη ράιπβα νπιηζκνχ. Δπηξξνή ηνπ εγθηβσηηζκνχ 

ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
2. Οη Βάζεηο ηνπ ρεδηαζκνύ 
Οξηαθέο θαηαζηάζεηο, πλδπαζκνί δξάζεσλ, Τπνινγηζκφο ηεο έληαζεο ζρεδηαζκνχ. 
3. Γηαζηαζηνιόγεζε κε Βάζε ηελ Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο ζε Κάκςε κε Οξζή 

Γύλακε 
Οη βάζεηο ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο ζε θάκςε, ρεδηαζκφο νξζνγσληθψλ δηαηνκψλ ζε 

κνλναμνληθή θάκςε κε νξζή δχλακε, Αιιειεπίδξαζε ξνπήο-αμνληθήο δχλακεο γηα 

νξζνγσληθέο δηαηνκέο κε ζπκκεηξηθφ νπιηζκφ ζε κνλναμνληθή θάκςε, Οξζνγσληθέο 

δηαηνκέο ζε δηπιή (ινμή ή δηαμνληθή) θάκςε κε νξζή δχλακε, Κάκςε δηαηνκψλ κνξθήο Σ ή 

Γ (πιαθνδνθψλ). 
4. Καλόλεο Καηαζθεπαζηηθήο Γηακόξθσζεο θαη Όπιηζεο Γξακκηθώλ Μειώλ 
Διάρηζηεο απνζηάζεηο ξάβδσλ θαη επηθάιπςεο νπιηζκψλ κε ζθπξφδεκα, Καλφλεο 

θαηαζθεπαζηηθήο δηακφξθσζεο θαη φπιηζεο δνθψλ θαη ππνζηπισκάησλ. 
5. Γηαζηαζηνιόγεζε Γξακκηθώλ Μειώλ κε Βάζε ηελ Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο ζε 

Σέκλνπζα 
Μέιε ρσξίο νπιηζκφ δηάηκεζεο, Γηαηκεηηθή αληνρή κειψλ κε νπιηζκφ δηάηκεζεο, 

πκπεξηθνξά γξακκηθψλ κειψλ ζε δηάηκεζε ππφ κνλνηνληθή ή/θαη αλαθπθιηδφκελε 

θφξηηζε, Γηαζηαζηνιφγεζε ζε ηέκλνπζα θαηά ηνπο Καλνληζκνχο, Δηδηθέο πεξηπηψζεηο 

δηαηκεηηθήο θαηαπφλεζεο: Έκκεζεο ζηεξίμεηο, αλαξηεκέλα θνξηία, ζχλδεζε πεικάησλ-

θνξκνχ ζε πιαθνδνθνχο. 

1. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Παξαδφζεηο απφ πίλαθα ή/θαη παξνπζηάζεηο κε 

powerpoint, θξνληηζηήξηα κε ππνδεηγκαηηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη (επθαηξηαθά) επηζθέςεηο ζε 

εξγνηαμίν. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ππνρξεσηηθέο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο κε ζπγγξαθή ηερληθήο 

έθζεζεο. 
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ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

 

 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Δπίιπζε αζθήζεσλ εμάζθεζεο 

ζηελ ηάμε γηα εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ  

15 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 12 

πγγξαθή εθζέζεσλ 

εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 

6 

Σειηθή εμέηαζε 3 

Απηνηειήο Μειέηε 62 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ ανά 

πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 

i. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (75%) πνπ πεξηιακβάλεη 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεδηαζκνχ ζηνηρείσλ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
ii. Δξγαζηεξηαθή άζθεζε θαη ηερληθή έθζεζε 

εξγαζηεξίνπ (25%) 
 

2. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. ”Μαζήκαηα Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο- Μέξνο 1”, Μ. Ν. Φαξδήο, Δθδφζεηο Παλ. 

Παηξψλ, 2016. 
2. “ρεδηαζκφο Γξακκηθψλ ηνηρείσλ Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο- Παξαδείγκαηα”, . Ζ. 

Γξίηζνο, Δθδφζεηο Παλ. Παηξψλ 2018. 

3. “Reinforced Concrete Structures”, R.Park and T. Pauley, John Wiley and Sons, 1995. 
4. “Concrete Structures Euro Design Handbook”, Ernst & Sohn, 2004. 
5. Comite Europeen de Normalisation, European Standard EN 1992 Eurocode2:“Design of 

Concrete Structures”. 

6. Comite Europeen de Normalisation, European Standard EN 1998:2005 Eurocode 8: 

Design of Structures for Earthquake Resistance, Part I General Rules, Seismic Actions 

and Rules for Buildings, 2005 
7. Οδεγφο Δξγαζηεξίνπ, Δξγαζηήξην Καηαζθεπψλ, Πάηξα 2018. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_7236 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6
ν
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  4 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ρεδηαζκφο Μεηαιιηθψλ ηνηρείσλ, Αλάιπζε Γξακκηθψλ 

Φνξέσλ κε Μεηξψα 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1543/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Σν κάζεκα απνηειεί ην 2o βαζηθφ κάζεκα ζηηο θαηαζθεπέο απφ δνκηθφ ράιπβα.   
Ή χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη αξρηθά ζηελ εθκάζεζε ησλ θαηλνκέλσλ 2

εο
 ηάμεο θαη ηελ 

ζεψξεζε ηνπο ζε επίπεδν αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ θαη ζην ζρεδηαζκφ κειψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ ιπγηζκφ πξηλ ηε δηαξξνή ηνπο. Αθνινχζσο, ε χιε ζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε ηνπ 

Δπξσθψδηθα 1 αλαθνξηθά κε ηηο θνξηίζεηο πνπ θαηαπνλνχλ ηηο θαηαζθεπέο θαη ηνπο 

ζπλδπαζκνχο θφξηηζεο γηα ηα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη νξηαθήο αζηνρίαο. Παξέρνληαη 

επίζεο βαζηθά ζηνηρεία κφξθσζεο θαηαζθεπψλ απφ δνκηθφ ράιπβα (πιαίζηα, δεπθηά, απιά 

πνιπψξνθα θηίξηα) θαη εμηδαλίθεπζεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηηθψλ ινγηζκηθψλ.  
ηε ζπλέρεηα, ε χιε ζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ ζπλδέζεσλ θαη θφκβσλ 

θαηαζθεπψλ απφ δνκηθφ ράιπβα κε βάζε ηνλ Δπξσθψδηθα 3, φπσο ε απνθαηάζηαζε 

ζπλέρεηαο ππνζηπιψκαηνο, ε έδξαζε ππνζηπιψκαηνο, ε ζχλδεζε δνθνχ ζε δνθφ, ε ζχλδεζε 

δνθνχ ζε ππνζηχισκα (ζπγθνιιεηή ζχλδεζε θαη ζχλδεζε κε ρξήζε κεησπηθήο πιάθαο), ν 
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θαηαθφξπθνο ή νξηδφληηνο ζχλδεζκνο δπζθακςίαο ζε θνκβνέιαζκα θιπ. 
Σέινο, ζηελ χιε παξέρνληαη ππφ κνξθήο αλαθνξάο ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε πνιπκειψλ 

δηαηνκψλ, θπςεισηψλ δηαηνκψλ θαη γηα ηνλ αληηζεηζκηθφ ζρεδηαζκφ θαηαζθεπψλ απφ 

ράιπβα. 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ν θνηηεηήο απνθηά κία ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ θαηαζθεπψλ απφ δνκηθφ ράιπβα θαη ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζπλδέζεσλ θαη 

θφκβσλ ζε απηέο.  
Σέινο, ζηφρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ ζρεδηαζκνχ θαηαζθεπψλ απφ δνκηθφ ράιπβα κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ 

ζρεδηαζκνχ θαηαζθεπψλ απφ δνκηθφ ράιπβα γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν (Δπξσθψδηθαο 3). 
 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Γλσξίδεη ηα θαηλόκελα 2
εο

 ηάμεο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο ζε επίπεδν αλάιπζεο θαη 

ζρεδηαζκνύ. 

 Γλσξίδεη ηα είδε θνξηίζεσλ ησλ θαηαζθεπώλ από δνκηθό ράιπβα θαη ηνπο ζπλδπαζκνύο 

θόξηηζεο γηα ηα επίπεδα ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη νξηαθήο αζηνρίαο. 

 Γλσξίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία κόξθσζεο θαηαζθεπώλ από δνκηθό ράιπβα (πιαίζηα, δεπθηά, 

απιά πνιπώξνθα θηίξηα) θαη εμηδαλίθεπζεο ηνπο κε ρξήζε θαηάιιεισλ ινγηζκηθώλ. 

 Γλσξίδεη ηηο βαζηθέο ζπλδέζεηο θαη ηνπο βαζηθνύο θόκβνπο θαηαζθεπώλ από δνκηθό 

ράιπβα. 

 Υπνινγίδεη ηελ αληνρή ησλ δηαθόξσλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ θόκβσλ θαηαζθεπώλ από δνκηθό 

ράιπβα. 

 Γλσξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θόκβσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ ζε κηα θαηαζθεπή από δνκηθό 

ράιπβα. 

 Σρεδηάδεη ηππηθά κνλώξνθα βηνκεραληθά θηίξηα. 

 Σρεδηάδεη ηππηθά δεπθηά. 

 Σρεδηάδεη απιά πνιπώξνθα θηίξηα. 
 Να ρξεζηκνπνηεί ηνπο Δπξσθώδηθεο 1 & 3. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Δηζαγσγή ζηα θαηλφκελα 2
εο

 ηάμεο. Διαζηηθή αλάιπζε 1
εο

 θαη 2
εο

 ηάμεο, γεσκεηξηθέο 

αηέιεηεο κειψλ θαη θαηαζθεπψλ, επηξξνή αμνληθήο δχλακεο ζηελ θάκςε, κεγάιεο 

κεηαθηλήζεηο.  
ii. ρεδηαζκφο κειψλ δηαηνκήο θαηεγνξίαο 4 ζε ζιίςε θαη ζιίςε-θάκςε. 
iii. Φνξηίζεηο θαη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ θαηαζθεπψλ θαηά Δπξσθψδηθα 1. 

Λεηηνπξγηθφηεηα θαη νξηαθή αζηνρία. 
iv. Μφξθσζε ηππηθψλ θαηαζθεπψλ απφ δνκηθφ ράιπβα θαη εμηδαλίθεπζε ηνπο ζε 

ινγηζκηθά Ζ/Τ. 
v. Βαζηθέο ζπλδέζεηο κειψλ απφ δνκηθφ ράιπβα κε ρξήζε ζπγθνιιήζεσλ, θνριηψζεσλ, 
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ειαζκάησλ θαη άιισλ ηεκαρίσλ. 
vi. Βαζηθνί θφκβνη θαηαζθεπψλ απφ δνκηθφ ράιπβα: άθακπηνη, αξζξσηνί, εκηάθακπηνη θαη 

νλνκαζηηθά αξζξσηνί. 
vii. ρεδηαζκφο ζπλδέζεσλ θαη θφκβσλ θαηά Δπξσθψδηθα 3. 
viii. ρεδηαζκφο εδξάζεσλ ππνζηπισκάησλ. 
ix. ηνηρεία (ππφ κνξθή αλαθνξάο) ρξήζεο πνιπκειψλ θαη θπςεισηψλ δηαηνκψλ θαη 

αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Φξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο  10 

Δθπφλεζε κειέηεο ή 

αλάιπζε κειέηεο απφ 

βηβιηνγξαθία 

5 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία 4 

εκηλάξηα ή εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο 

4 

  

  

  

Απηνηειήο Μειέηε 50 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δπίιπζε αζθήζεσλ ζπλδπαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
-    Θεσξία κε εξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο.  
II. Δθπφλεζε κειέηεο θαη πξνθνξηθή εμέηαζε ή 

αλάιπζε κειέηεο απφ βηβιηνγξαθία θαη πξνθνξηθή 

εμέηαζε (20%) 
 

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 
- εκεηψζεηο θαη Αζθήζεηο ζην ρεδηαζκφ Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ θαηά EC3”, Γ. 

Παπαγηαλλφπνπινο & Γ. Μπέζθνο, 2
ε
 έθδνζε, Δθδφζεηο Παλ. Παηξψλ, 2018. 

- Καηαζθεπέο απφ ράιπβα, Υ. Μπαλησηφπνπινο, Δθδ. Εήηε, 2009. 
- ρεδηαζκφο δνκηθψλ έξγσλ απφ ράιπβα κε παξαδείγκαηα εθαξκνγήο, Η. Βάγηαο, Η. 

Δξκφπνπινο & Γ. Ησαλλίδεο,  Κιεηδάξηζκνο, 2013. 
- Μαζήκαηα Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ”, Σφκνη 1 & 2, Γ. Μπέζθνο, Δθδφζεηο Παλ. 

Παηξψλ, 2008. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV-6315 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε 

ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο 

αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ 

πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 4 5 
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα.  Οη θνηηεηέο 

πξέπεη λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή θαηαλφεζε ηεο χιεο ηνπ 

καζήκαηνο Δδαθνκεραληθή Η 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1656/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο κπνξεί λα 
2. Γλσξίδεη ηε ρξήζε δηθηχσλ ξνήο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ππφγεησλ ξνψλ. 

3. Γλσξίδεη ηηο κεζφδνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ εδαθψλ. 
4. Γλσξίδεη ηηο βαζηθέο ζεσξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ εδαθηθψλ σζήζεσλ ζε θαηαζθεπέο 

αληηζηήξημεο. 
5. Γλσξίδεη ηηο ζπρλά εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο αλάιπζεο ηεο επζηάζεηαο πξαλψλ 

 
ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο 
1. Ηθαλφηεηα λα ζρεδηάζεη δίθηπν ξνήο θαη λα ππνινγίζεη παξνρή, πίεζε ηνπ λεξνχ ησλ 

πφξσλ θαη δπλάκεηο ξνήο. 
2. Ηθαλφηεηα λα ππνινγίζεη ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα εδαθψλ. 
3. Ηθαλφηεηα λα ππνινγίζεη ηηο ελεξγεηηθέο θαη παζεηηθέο σζήζεηο πνπ αζθνχληαη επί 

θαηαζθεπψλ αληηζηήξημεο. 
4. Ηθαλφηεηα λα εθηηκήζεη ηνλ ζπληειεζηή αζθάιεηαο ελφο πξαλνχο. 
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 
• Οκαδηθή εξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Τπόγεηεο ξνέο 
Γίθηπα ξνήο, αληζφηξνπα εδάθε, ππνινγηζκφο παξνρήο, πδξαπιηθνχ θνξηίνπ θαη 

δπλάκεσλ ξνήο. 
2. Φέξνπζα ηθαλόηεηα εδαθώλ  

Θεσξίεο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θέξνπζα 

ηθαλφηεηα 
3. Ωζήζεηο εδαθώλ  

Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή θαηάζηαζε, κέζνδνη ππνινγηζκνχ, παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο σζήζεηο 
4. Δπζηάζεηα πξαλώλ  

Αλαιπηηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ, νκνηνγελή θαη ζηξσκαησκέλα εδάθε, επίδξαζε 

ππφγεησλ ξνψλ, κέζνδνο Taylor, κέζνδνη ισξίδσλ 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 26 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ζθέινπο 

ηνπ καζήκαηνο 

26 

Οκαδηθή εξγαζία 26 

Απηνηειήο Μειέηε 47 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

 

Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
 
ΗΗ. Αμηνιφγεζε νκαδηθήο εξγαζίαο (20%) 
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Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

 Γεσξγηάδεο Μηράιεο, Γεσξγηάδεο Κσλζηαληίλνο, ηνηρεία Δδαθνκεραληθήο, 

Δθδφζεηο Εήηε Πειαγία & ηα, 2009 

 GRAHAM BARNES, ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ: ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ, 

ΔΚΓΟΔΗ ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ, 2014 

 “Principles of Geotechnical Engineering”, B.M. Das, PWS Engineering, 1985 

• “An Introduction to Geotechnical Engineering”, R.D Holtz and W.D. Kovacs, Prentice 

Hall, 1981 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΟΤΓΩΝ  
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
CIV_6420 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6

ν 

ΣΙΣΛΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΤΓΡΟΛΟΓΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε 

δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, 

Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο 

απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο 

αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 4 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο 

θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 
Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα. Οη θνηηεηέο 

πξέπεη λα έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο 

ζηαηηζηηθήο. 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  
ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1611/ 
http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEk

paideysh/Mathimata/GEtos/entry/47e0823f-

dfd3-4bd0-b651-7c967ff83c9e/?PageNo=0 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Οη δηαιέμεηο θαη νη αζθήζεηο ζθνπεχνπλ ζην λα γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο κε ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ καζήκαηνο: 
 

1. Σελ έλλνηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο 
2. Σηο αξρέο θαηάζηξσζεο ηεο εμίζσζεο ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ.  
3. Σε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ κέζσλ ηηκψλ ησλ πδξνινγηθψλ κεγεζψλ (π.ρ. βξνρήο, 

ζεξκνθξαζίαο, θιπ.) ζε κηα πεξηνρή.  

4. Σνπο κεραληζκνχο πνπ πξνθαινχλ ηελ εμαηκηζνδηαπλνή θαη ηνπο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ 

ηεο.  
5. Σνπο κεραληζκνχο δεκηνπξγίαο πιεκκπξηθψλ απνξξνψλ θαη ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ 
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πδξνγξαθεκάησλ πιεκκχξαο.  
 6.  Σε κεζνδνινγία αλάιπζεο ζπρλνηήησλ ησλ πδξνινγηθψλ κεγεζψλ. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ  
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τδξνινγηθφο θχθινο. Δμίζσζε πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ. Μέηξεζε αηκνζθαηξηθψλ 

θαηαθξεκλίζεσλ. Μέζε βξνρφπησζε πεξηνρήο. Μέηξεζε θαη ππνινγηζκφο 

εμαηκηζνδηαπλνήο. Υαξαθηεξηζηηθά πδξνγξαθήκαηνο πιεκκχξαο. Τπνινγηζκφο απσιεηψλ 

βξνρήο. Μνλαδηαίν πδξνγξάθεκα. Πξνζδηνξηζκφο κνλαδηαίνπ πδξνγξαθήκαηνο. Αζξνηζηηθφ 

πδξνγξάθεκα. πλζεηηθά πδξνγξαθήκαηα. Αλάιπζε ζπρλνηήησλ ξαγδαίσλ βξνρψλ. Υξήζε 

ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ ζηελ πδξνινγία. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο/αζθήζεηο 52 
  

Απηνηειήο Μειέηε 73 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 
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από ηνπο θνηηεηέο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. αθθά, Η.Γ., 2004. Σερληθή Τδξνινγία, Σφκνο 1, Τδξνινγία επηθαλεηαθψλ πδάησλ. 

Δθδφζεηο Ατβάδε, Θεζζαινλίθε. 
2. Σζαθίξε, Γ., 1995. Τδαηηθνί Πφξνη: I Σερληθή Τδξνινγία. Δθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα. 
 3. Παπακηραήι, Γ.Μ., 2004. Σερληθή Τδξνινγία επηθαλεηαθψλ πδάησλ. Δθδφζεηο Παρνχδε, 

Θεζζαινλίθε.  
 4.  Μηκίθνπ, Μ.Α., Δ.Α. Μπαιηάο, 2012: Σερληθή Τδξνινγία, 5

ε
 Έθδνζε. Δθδφζεηο 

Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα.  
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
1. ΓΔΝΙΚΑ 

ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 
ΣΜΗΜΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  

ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 
ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_6510A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6

ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηήξην 4+2 6 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Υεκεία Πεξηβάιινληνο, Καζαξηζκφο Νεξνχ  

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1561/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απνηειεί ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηηο έλλνηεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο ιπκάησλ.   
Ή χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ εηζαγσγή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ζε δηεξγαζίεο θαη ηερλνινγίεο  πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν θνηηεηήο λα έρεη κία ζπλνιηθή 

αληίιεςε ησλ κεζφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

κεηεμέιημεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ιπκάησλ ζε έλα δηαθξηηφ επηζηεκνληθφ πεδίν / 

επάγγεικα 
 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Παξνπζηάδεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιπκάησλ θαη ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπο.   

 Γλσξίδεη ηα ζηάδηα πξνθαηαξθηηθήο θαη πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.  
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 Γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο κηθξνβηαθνχ κεηαβνιηζκνχ ζηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ.  

 Γλσξίδεη ηηο κεζφδνπο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα ηελ αθαίξεζε νξγαληθνχ 

πιηθνχ θαη ζξεπηηθψλ.  

 Γλσξίδεη ηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηιχνο.  
 Δθηηκά ηηο κεζφδνπο απνιχκαλζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

• Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ  

• εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ  

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ.  
2. Παξνρή, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηπηψζεηο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ, φξηα θαη 

ζπλζήθεο εθπνκπήο.  

3. Αξρέο εθαξκνζκέλεο κηθξνβηνινγίαο θαη κηθξνβηαθνχ κεηαβνιηζκνχ.  
4. Πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία (εζράξεο θαη ηξηβεία, ακκνζπιιέθηεο, εμηζνξξφπεζε) θαη 

πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία (θαζίδεζε, θπζηθή - ρεκηθή  επεμεξγαζία).  

5. Βηνινγηθή επεμεξγαζία ιπκάησλ (ελεξγφο ηιχο, βηνινγηθή δηχιηζε, πεξηζηξεθφκελνη 

βηνδίζθνη).  
6. Φπζηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο (ιίκλεο ζηαζεξνπνίεζεο, ηερλεηνί πγξφηνπνη).   
7. Πξνρσξεκέλε επεμεξγαζία (αθαίξεζε αδψηνπ θαη θσζθφξνπ, αθαίξεζε νξγαληθψλ 

ελψζεσλ).   
8. Αλαεξφβηα επεμεξγαζία ιπκάησλ.  
9. Δπεμεξγαζία ηιχνο θαη δηάζεζε ηιχνο. 
10. Απνιχκαλζε ιπκάησλ.  

11. Γηάζεζε ιπκάησλ ζην έδαθνο.  
12. Γηάβξσζε ζπζηεκάησλ ζπιινγήο. 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Δμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο δηεξγαζηψλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 30 

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε  15 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 119 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Αζθήζεηο εξγαζηεξίνπ 

αηνκηθέο ή ζε κηθξέο 

νκάδεο θνηηεηψλ  

25 

Οκαδηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε πεξίπησζεο.  

14 

 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή / 

Μηθξέο αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο 

13 

Απηνηειήο Μειέηε 53 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ  
- πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ζεσξίαο 
 
ΗΗ. Δξγαζηήξην (20%)  πνπ πεξηιακβάλεη  
- Γξαπηέο εξγαζίεο  

- Γξαπηή εμέηαζε  

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

 

- .Π. Σζψλεο. (2004). Δπεμεξγαζία Λπκάησλ.  Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα.   

- Metcalf and Eddy Inc., Burton, F., Stensel, D., Tchobanoglous G., Tsuchihashi, R. (2013). 

Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, 5th ed. McGraw-Hill, New 

York, NY. 

- Henze, M., van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G.A. and Brdjanovic, D. (2008). Biological 

Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design.  IWA Publishing, Cambridge 

University Press.  

- Rittmann, B.E. and McCarty, P.L. (2001). Environmental Biotechnology: Principles and 

Applications. Mc-Graw-Hill Companies, Inc. 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 
Water Research, Journal of Environmental Engineering-ASCE, Water Environment 

Research  

 

 

 

 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 120 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_6610 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 6
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΓΓΛΗΚΑ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 3  
   

   
4.   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 
ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ-ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ & ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΚΑΝΔΝΑ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 20% ΔΛΛΖΝΗΚΑ, 80% ΑΓΓΛΗΚΑ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ: 100% ΑΓΓΛΗΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://e-class.upatras.gr/courses/CIV_1650 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

 

ΜΔ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Ο ΦΟΗΣΖΣΖ ΘΑ ΔΥΔΗ: 

1. ΓΗΓΑΥΣΔΗ ΣΗ ΓΛΧΟΛΟΓΗΚΔ ΓΟΜΔ ΠΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ 

ΑΓΓΛΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

2. ΓΗΓΑΥΣΔΗ ΣΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑ ΝΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΚΡΑΣΑ ΖΜΔΗΧΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΔΧΝ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖ (ΤΝ)ΓΡΑΦΖ 

ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΧΝ ΑΓΓΛΗΚΧΝ 

3. ΑΠΟΚΣΖΔΗ ΔΞΑΚΖΖ ΣΟ ΝΑ ΑΚΟΤΔΗ, ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΔΗ, ΚΑΗ ΝΑ 

ΥΡΖΖΜΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΛΟΓΟ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥ. ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ 

4. ΜΔΛΔΣΖΔΗ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΝΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ 

ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ  

5. ΓΗΓΑΥΣΔΗ ΣΖΝ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥ. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 

 

ΔΥΟΝΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΜΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ Ο ΦΟΗΣΖΣH ΘΑ ΔΗΝΑΗ Δ ΘΔΖ 

ΝΑ: 

1. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΜΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

2. ΚΡΑΣΑΔΗ ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΔΧΝ Ή 

ΟΜΗΛΗΧΝ/ΓΗΑΛΔΞΔΧΝ/ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΥΔΣΗΚΑ 

ΜΔ ΣΟ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥ. 

3. ΝΑ (ΤΓ)ΓΡΑΦΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ 
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4. ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΔΗ ΟΜΗΛΗΔ, ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ, ΠΑΡΑΓΟΔΗ, ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟ 

ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥ. ΠΟΤ ΓΗΔΞΑΓΟΝΣΑΗ ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ 

5. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΔΗ/ΤΝΟΜΗΛΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ Δ ΘΔΖ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ 

ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΟΛ. ΜΖΥ. 

6. ΝΑ ΜΔΛΔΣΑ ΜΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΟ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛ. ΜΖΥ. 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ. 

7. ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΜΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΑΓΓΛΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛ. ΜΖΥ.  

 

 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΓΟΜΗ, ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ, ΤΦΟ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ: 

 
ΤΝΣΑΞΖ ΓΗΑ ΟΓΖΓΗΔ/ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ, ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ ΣΖΝ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ, ΤΝΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΛΧΑ, ΚΑΣΖΓΟΡΟΠΟΗΖΖ ΡΖΜΑΣΧΝ, 

ΚΑΣΑΛΖΞΔΗ/ΠΡΟΘΔΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ, ΤΝΘΔΣΔ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΖΝ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΛΧΑ  

 
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 
THE CIVIL ENGINEERING PROFESSION, TRANSPORTATION SYSTEMS, 

CONCRETE TECHNOLOGY, GEOTECHNICAL ENGINEERING, FOUNDATION 

ENGINEERING, STRUCTURES AND MATERIALS, BRIDGES AND TUNNELS, 

WATER RESOURCES, SURVEYING, PLANNING, CONSTRUCTION CONTRACTS 

AND PROPOSALS, SI-UNITS.  
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

 
3 ΧΡΔ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΠΡΟΧΠΟ ΜΔ 

ΠΡΟΧΠΟ 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

1. Δ-CLASS ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ, 

ΑΝΑΡΣΖΔΗ ΑΚΖΔΧΝ/ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ  

2. ΠΡΟΒΑΖ Δ E-MAIL ΓΗΓΑΚΟΝΣΟ 

ΓΗΑ ΑΜΔΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ  

3. ΠΡΟΒΑΖ Δ ΥΔΣΗΚΟ ΜΔ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ ΤΛΗΚΟ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ, Π.Υ., 

ΛΔΞΗΚΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΠΑΡΟΤΗΑΖ 20% 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ/ΔΞΑΚΖΖ 

ΣΖ ΣΑΞΖ-ΓΡΑΠΣΔ 

ΑΚΖΔΗ, ΑΚΟΤΧ ΚΑΗ 

ΚΡΑΣΑΧ ΖΜΔΗΧΔΗ 

ΑΚΖΔΗ ΑΝΑΓΝΧΖ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ 

ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΓΗΑ ΜΖΥ. 

ΜΖΥ., 

60% 

ΟΜΑΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ 

20% 
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ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ ανά 

πιζηυηική μονάδα) 

100% 

75 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

ΓΛΧΑ ΑΞΗΟΛΟΓΗΖ: ΑΓΓΛΗΚΑ 
80% ΣΖ ΣΔΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟ 

ΓΡΑΠΣΖ ΔΞΔΣΑΖ: ΤΜΠΛΖΡΧΝΧ ΣΑ ΚΔΝΑ, 

ΔΡΧΣΖΔΗ ΤΝΣΟΜΖ ΑΠΑΝΣΖΖ, 

ΑΚΖΔΗ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΥΔΣΗΚΖ 

ΟΡΟΛΟΓΗΑ, ΤΜΠΛΖΡΧΝΧ ΣΑ 

(ΥΔ)ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ.  
20% ΣΖ ΣΔΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΚΔΗΠΣΔΗ 

ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ–Δ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ, ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΡΑΠΣΟΤ 

ΛΟΓΟΤ. 
ΓΛΧΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 80% ΑΓΓΛΗΚΑ, 20% 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ  
(ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 100% ΣΑ ΑΓΓΛΗΚΑ ΟΣΑΝ 

ΔΥΟΤΝ ΔΓΓΡΑΦΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΣΟ 

ΜΑΘΖΜΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΠΟΤ ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ, Π.Υ., ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ERASMUS) 
Η 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
(1) EFFECTIVE ENGLISH FOR CIVIL ENGINEERING. MATINA-STAMISON 

ATMATZIDI. ΔΚΓΟΔΗ ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ, 2010. 

(2) SCIENTIFIC ENGLISH STRUCTURE AND STYLE. MATINA STAMISON-

ATMATZIDI. ΔΚΓΟΔΗ ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ, 1997, 2006. 

(3) THE LANGUAGE OF ARCHITECTURECIVIL & ENGINEERING. (PDF)-

ON-LINE. CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLICATIONS. 2011 

(4) AMERICAL SOCIETY OF CIVIL ENGINEERING JOURNALS 
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 ΔΞΑΜΗΝΟ 7
ν
 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8223Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 7
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο + Δξγαζηήξην 4+0 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

1. Σερληθή Μεραληθή: ηαηηθή 

2. Σερληθή Μεραληθή: Γπλακηθή & Σαιαληψζεηο 

3. Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά ΗΗ 

4. Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη 

5. Μεραληθή ησλ Τιηθψλ 

6. ηνηρεία ηαηηθήο Αλάιπζεο ησλ Γνκηθψλ 

Καηαζθεπψλ 

7. Αλάιπζε Γξακκηθψλ Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ κε ηελ 

Μέζνδν ησλ Μεηξψσλ 

8. ηαηηθή Αλάιπζε κε ηελ Υξήζε Φεθηαθνχ 

Τπνινγηζηή 

Οη έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξναπαηηνπκέλσλ δελ 

έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθή απφ ην Σκήκα.     
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1527/ 
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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη ην ζχλνιν ηεο χιεο 

πνπ έρνπλ δηδαρζεί, θαη ηδηαηηέξσο ηα αθφινπζα ζεκεία: 
3. Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηελ δεμηφηεηα λα θαηαζηξψλνπλ ηηο 

εμηζψζεηο θηλήζεσο γηα απιά θαη πνιχπινθα κεραληθά πξνζνκνηψκαηα 

θαηαζθεπψλ. 

4. Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ αλαιπηηθψο (φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ) ή αξηζκεηηθψο, θαη ηνηνπηνηξφπσο 

λα ππνινγίζνπλ ηελ απφθξηζε ησλ δνκηθψλ πξνζνκνησκάησλ. 

5. Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη βαζηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

θάζκαηνο απφθξηζεο θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφθξηζεο 

πνιπβαζκίσλ (MDOF) ζπζηεκάησλ, εηδηθψο γηα ζεηζκηθή δηέγεξζε.   

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Με ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο: 
1. Να αλαπηχζζνπλ επηηπρψο πξνζνκνηψκαηα δνκηθψλ θαηαζθεπψλ δηα δπλακηθή 

αλάιπζε, επηιέγνληαο επηηπρψο ηνπο δπλακηθνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο (DOFs). 

2. Να απινπνηνχλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ 

απιέο, αιιά αξθνχλησο αθξηβείο, ιχζεηο. 

3. Να δχλαληαη λα επηιχζνπλ αλαιπηηθψο ή αξηζκεηηθψο κηθξνχ κεγέζνπο 

πξνβιήκαηα. 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1.  Αλάπηπμε θαη δηαηχπσζε ησλ εμηζψζεσλ θηλήζεσο γηα κνλνβάζκην (SDOF) ζχζηεκα 

κε ημψδε απφζβεζε γηα (α) εμσηεξηθψο αζθνπκέλε δχλακε, θαη (β) γηα θίλεζε ηνπ 

ζεκείνπ ζηεξίμεσο (δει. ην πξφβιεκα ζεηζκηθήο δηεγέξζεσο). 

2. Διεπζέξα ηαιάλησζε κνλνβαζκίνπ (SDOF) ζπζηήκαηνο κε ημψδε απφζβεζε. Δπίδξαζε 

ηεο απφζβεζεο: απφζβεζε κηθξνηέξα ηεο θξηζίκνπ, θξίζηκε απφζβεζε, απφζβεζε 

κεγαιπηέξα ηεο θξηζίκνπ. 

3. Διεπζέξα ηαιάλησζε κνλνβαζκίνπ (SDOF) ζπζηήκαηνο κε ηξηβή COULOMB. 

4. Απφθξηζε κνλνβαζκίνπ (SDOF) ζπζηήκαηνο κε ημψδε απφζβεζε ζε δηέγεξζε 
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αξκνληθνχ θνξηίνπ: αλαιπηηθή ιχζε. Δθαξκνγέο: (α) Μέηξεζε απφζβεζεο δνκηθψλ 

θαηαζθεπψλ, (β) ζεηζκηθή κφλσζε, (γ) φξγαλα κεηξήζεσο θξαδαζκψλ/ηαιαληψζεσλ. 

5. Απφθξηζε κνλνβαζκίνπ (SDOF) ζπζηήκαηνο κε ημψδε απφζβεζε ζε δηέγεξζε 

πεξηνδηθνχ θνξηίνπ. 

6. Απψιεηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ιφγσ απνζβέζεσο: ημψδεηο απφζβεζε, ηζνδχλακε ημψδεηο 

απφζβεζε, απφζβεζε κε εμεξηεκέλε απφ ηνλ ξπζκφ θφξηηζεο, κηγαδηθή δπζθακςία. 

7. Απφθξηζε κνλνβαζκίνπ (SDOF) ζπζηήκαηνο κε ημψδε απφζβεζε ζε παικηθέο 

δηεγέξζεηο: αλαιπηηθέο ιχζεηο. Δηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ παικηθνχ θάζκαηνο 

απφθξηζεο. 

8. Απφθξηζε κνλνβαζκίνπ (SDOF) ζπζηήκαηνο κε ημψδε απφζβεζε ζε γεληθνχ ηχπνπ 

δχλακε: νινθιήξσκα DUHAMEL (νινθιήξσκα ζπλέιεμεο). 

9. Αξηζκεηηθή επίιπζε ηεο απφθξηζεο κνλνβαζκίνπ (SDOF) ζπζηήκαηνο. Αξηζκεηηθέο 

κέζνδνη ρξνληθψλ βεκάησλ. 

10. Φάζκαηα απνθξίζεσο θαη θάζκαηα ζρεδηαζκνχ γηα ζεηζκηθή δηέγεξζε.  

11. Γηαθξηηά πνιπβάζκηα ζπζηήκαηα (MDOF): Γηαηχπσζε ησλ εμηζψζεσλ θίλεζεο [κείσζε 

(ζηαηηθψλ) βαζκψλ ειεπζεξίαο (DOF), ζηαηηθή θαη δπλακηθή ζπκπχθλσζε]. Μεηξψα 

ζπζηήκαηνο/θαηαζθεπήο [κεηξψα κάδαο, δπζθακςίαο, απφζβεζεο, κνλφζηειν κεηξψν 

επηξξνήο (γηα δηέγεξζε ιφγσ θίλεζεο ηνπ ζεκείνπ ζηήξημεο)].  

12. Γηαθξηηά πνιπβάζκηα ζπζηήκαηα (MDOF): Διεπζέξα ηαιάλησζε πνιπβαζκίσλ 

ζπζηήκαηα (MDOF): ην γεληθεπκέλν πξφβιεκα ηδηνηηκψλ: ηδηνζπρλφηεηεο θαη 

ηδηνκνξθέο ηαιάλησζεο. Θεκειηψδεηο ηδηφηεηεο ησλ ηδηνζπρλνηήησλ θαη ησλ 

ηδηνκνξθψλ. Μέζνδνη πξνζέγγηζεο/εθηίκεζεο ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ησλ 

ηδηνζπρλνηήησλ (π.ρ. ιφγνο RAYLEIGH). Διεπζέξα ηαιάλησζε πνιπβαζκίνπ (MDOF) 

ζπζηήκαηνο κε θιαζζηθή απφζβεζε (απφζβεζε RAYLEIGH θαη απφζβεζε 

CAUGHEY). 

13. Γηαθξηηά πνιπβάζκηα ζπζηήκαηα (MDOF): Δμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Αλάιπζε ηεο 

απφθξηζεο κε ηελ κέζνδν ησλ ηδηνκνξθψλ (ζπληειεζηήο ηδηνκνξθηθήο ζπκκεηνρήο, 

ζπληειεζηήο δπλακηθήο απφθξηζεο). 

6. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Γηαιέμεηο ζπλνδεχνληαη απφ θξνληηζηεξηαθά 

καζήκαηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ/παξαδεηγκάησλ. 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Δμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο έξγσλ 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία 9 

πγγξαθή 

εξγαζίαο/εξγαζηψλ 

28 

Απηνηειήο Μειέηε 61 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 
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θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Ζ βαζκνιφγεζε βαζίδεηαη ζε 3-σξε ηειηθή γξαπηή 

εμέηαζε. 

 

7. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

DYNAMICS OF STRUCTURES: Theory and applications to earthquake 

engineering. By A. CHOPRA, 3
rd

 Edition, PRENTICE HALL. 

εκεηψζεηο ηνπ δηδάζθνληνο 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_7231Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 7
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΠΗΠΔΓΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 4 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ. Δθ ησλ πξαγκάησλ φκσο είλαη απαξαίηεηε 

επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ «ρεδηαζκφο γξακκηθψλ ζηνηρείσλ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο».  
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1500/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο/ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Έρεη θαηαλνήζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεξγαζίαο ράιπβα-ζθπξνδέκαηνο ζε  

θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 εθαξκφδεη ηηο κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ/δηαζηαζηνιφγεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ζηξεπηηθήο θαηαπφλεζεο ζε ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

 λα εθαξκφδεη ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έληαζεο ζε πιάθεο θαη ηηο κεζφδνπο 

δηαζηαζηνιφγεζεο απηψλ γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο απφ θάκςε 

 αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο δηάηξεζεο επίπεδσλ ζηνηρείσλ θαη λα εθαξκφδεη ηηο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ζρεδηαζκνχ  

 διακρίνει το ρόλο των τοιχωμϊτων δυςκαμψίασ και να εφαρμόζει τισ 
μεθόδουσ όπλιςησ και καταςκευαςτικήσ τουσ διαμόρφωςησ.  
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

 Απηφλνκε εξγαζία  

 Οκαδηθή εξγαζία  

 ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

1. πλάθεηα ράιπβα-ζθπξνδέκαηνο, Αγθπξψζεηο θαη ελψζεηο ξάβδσλ 

2. Γηαζηαζηνιφγεζε ζηνηρείσλ κε βάζε ηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο ζε ζηξέςε 
3. Πιάθεο: ππνινγηζκφο θαη θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε 
4. Γηαζηαζηνιφγεζε πιαθψλ γηα ζπγθεληξσκέλα θνξηία κε βάζε ηελ νξηαθή θαηάζηαζε 

αζηνρίαο ζε δηάηξεζε 

5. Δπίπεδα ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο: Σνηρψκαηα 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε (απφ πίλαθα κε επηθνπξηθέο παξνπζηάζεηο) 

θαη θξνληηζηήξηα γηα ππνδεηγκαηηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Δπίιπζε αζθήζεσλ ζηελ ηάμε γηα 

εμάζθεζε ζηελ εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ  

15 

Απηνηειήο Μειέηε 80 

Σειηθή εμέηαζε 3 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ ανά 

πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

 

Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεδηαζκνχ ζηνηρείσλ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
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Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

”Μαζήκαηα Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο, Μέξνο ΗΗ”, Μ. Φαξδήο, Παλ. Παηξψλ, 2018. 
 
“Seismic Design, Assessment and Retrofitting of reinforced concrete buildings”, M. Fardis, 

Springer, 2009. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

4. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_7320 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 7
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 4   6 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Απαηηείηαη ε 

ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Δδαθνκεραληθήο 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1659/ 

5. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο κπνξεί λα θαηαλνεί: 
6. (α) Σελ απνζηνιή πνπ θαιείηαη λα εθπιεξψζεη κηα ζεκειίσζε ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή ιεηηνπξγία ελφο έξγνπ θαη (β) ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

αβαζψλ θαη βαζηψλ ζεκειηψζεσλ 
7. Σηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο θαη αζηνρίαο κηαο ζεκειίσζεο 
8. Σελ αλάγθε νξζνινγηθνχ ππνινγηζκνχ ησλ αλακελφκελσλ θαζηδήζεσλ κηαο 

ζεκειίσζεο θάησ απφ ηε δξάζε ησλ θνξηίσλ ιεηηνπξγίαο 

9. Σελ αλάγθε νξζνινγηθνχ ππνινγηζκνχ ηεο νξηαθήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο κηαο 

ζεκειίσζεο 
10. Σε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ κε-ζπλεθηηθψλ θαη ζπλεθηηθψλ 

εδαθψλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ θαζηδήζεσλ θαη ηελ νξηαθή θέξνπζα 

ηθαλφηεηα 
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11. Σα είδε θαη ηελ απνζηνιή ησλ θαηαζθεπψλ εδαθηθήο αληηζηήξημεο, ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ εδαθηθψλ σζήζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ κεγέζνπο ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ηεο θαηαζθεπήο. 
 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην: 
1. Πξνγξακκαηηζκφ ηεο θαηάιιειεο γεσηερληθήο έξεπλαο γηα ηηο αλάγθεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλν-κέλσλ εηδηθψλ επί-ηφπνπ δνθηκψλ 
2. Τπνινγηζκφ ηεο νξηαθήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο αβαζψλ θαη βαζηψλ ζεκειηψζεσλ γηα 

δηάθνξα είδε εδαθψλ, ιακβά-λνληαο ππφςε ηνπο πθηζηάκελνπο Καλνληζκνχο 
3. Τπνινγηζκφ ησλ αλακελφκελσλ θαζηδήζεσλ κηαο ζεκειίσζεο θαη ζχγθξηζε κε ηηο 

επηηξεπφκελεο ηηκέο ησλ Καλνληζκψλ 
4. ρεδηαζκφ θαη δηαζηαζηνιφγεζε κηαο ζεκειίσζεο κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ νξηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο φζν θαη ηεο αζηνρίαο 
5. ρεδηαζκφ θαη δηαζηαζηνιφγεζε θαηάζθεπψλ εδαθηθήο αληηζηήξημεο (ηνίρνη 

ζθπξνδέκαηνο, κεηαιιηθνί παζζαιφηνηρνη) 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 
• Οκαδηθή εξγαζία 

6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Δηζαγσγή 
2. Γεσηερληθή έξεπλα θαη Δπί-ηφπνπ Γνθηκέο 
3. Φέξνπζα Ηθαλφηεηα Αβαζψλ Θεκειίσλ 
4. Καζηδήζεηο Αβαζψλ Θεκειίσλ 
5. Καηαζθεπέο Δδαθηθήο Αληηζηήξημεο 
6. Φέξνπζα Ηθαλφηεηα θαη Καζηδήζεηο Βαζηψλ Θεκειηψζεσλ. 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 26 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ζθέινπο 

ηνπ καζήκαηνο 

26 

Δθπφλεζε κειέηεο 

(project) 

52 
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Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Απηνηειήο Μειέηε 46 
  
  

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 

1 Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (70%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
 
2. Αμηνιφγεζε project (30%) 
 

8. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

 Αλαγλσζηφπνπινο Α., Παπαδφπνπινο Β., ρεδηαζκφο ησλ Θεκειηψζεσλ, Δθδφζεηο 

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΔΛΛΖ, 2016 

 CODUTO, KITCH, YEUNG, ρεδηαζκφο Θεκειηψζεσλ, ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ: 

ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ, ΔΚΓΟΔΗ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ 

ΦΟΤΝΣΑ, 2017 

 Salgado, R. (2008), “The Engineering of Foundations”, Mc Graw-Hill Companies, 

Inc., 882p 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_0480Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 7
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΛΗΜΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο 4 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Διιεληθή θαη εμέηαζε ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1562/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα: 
1. Βαζηθέο αξρέο παξάθηηαο πδξαπιηθήο. 

2. Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθήο δηάηαμεο ιηκέλσλ. 
3. Κξηηήξηα αζηνρίαο θαη αξρέο ζρεδηαζκνχ βαζηθψλ ιηκεληθψλ έξγσλ. 
4. Γηαζηαζηνιφγεζε θπκαηνζξαπζηψλ κε πξαλή, θπκαηνζξαπζηψλ κε θαηαθφξπθν 

κέησπν, θξεπηδφηνηρσλ θαη ζαιαζζίσλ ππιψλσλ. 
 
Γλψζε θαη δεμηφηεηεο: 
1. Γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ δηεξγαζηψλ ηεο δξάζεο αλεκνγελψλ θπκάησλ ζηελ 

παξάθηηα δψλε. 

2. Αλάιπζε αλεκνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θπκαηηθνχ θνξηίνπ 

ζρεδηαζκνχ ιηκεληθψλ έξγσλ.  
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3. Ηθαλφηεηα κεκνλσκέλεο δηαζηαζηνιφγεζεο θπκαηνζξαπζηψλ κε πξαλή, 

θπκαηνζξαπζηψλ κε θαηαθφξπθν κέησπν, θξεπηδφηνηρσλ θαη ζαιαζζίσλ ππιψλσλ. 

4. χλζεζε ησλ αλσηέξσ θαη εθαξκνγή ζηνλ πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηαζκφ ελφο ιηκεληθνχ 

έξγνπ. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

 Απηφλνκε Δξγαζία 

 Οκαδηθή Δξγαζία 

 ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

 εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

1. Ννκηθφ πιαίζην ιηκέλσλ Διιάδνο.  

2. Αμηνιφγεζε ιηκεληθήο δψλεο.  
3. ηνηρεία παξάθηηαο πδξαπιηθήο: ζεσξίεο θπκάησλ, δψλε απφζβεζεο, αλεκνγελείο 

θπκαηηζκνί.  
4. ηνηρεία πινίσλ θαη δηάηαμεο ιηκέλσλ. 

5. Λεηηνπξγηθφηεηα θαη αζηνρία ιηκεληθψλ έξγσλ. 
6. Κπκαηνζξαχζηεο κε πξαλή.  
7. Κπκαηνζξαχζηεο κε θαηαθφξπθν θαη ζχλζεην κέησπν.  
8. Κξεπηδψκαηα.  
9. Κπιηλδξηθνί ππιψλεο. 
10. Βπζνθφξεζε. 

11. Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ιηκέλσλ. 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Οκαδηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε πεξίπησζεο. 

Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε 

Ληκεληθνχ Έξγνπ. 

50 

 

Απηνηειήο Μειέηε 48 
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Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη επίιπζε 

ζρεδηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ (75%). 
 
ΗΗ. χλζεην ζρεδηαζηηθφ ζέκα ζε επίπεδν 

πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο ιηκεληθνχ έξγνπ (παξάδνζε 

ηερληθήο έθζεζεο θαη ζχληνκε πξνθνξηθή εμέηαζε) απφ 

νκάδεο θνηηεηψλ ησλ 5-6 αηφκσλ (25%). 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

1. Coastal Engineering Manual. Engineer Manual 1110–2-1100, U.S. Army Corps of 

Engineers, Washington, D.C., 2002. 

2. Δηζαγσγή ζηα Ληκεληθά Έξγα. Μέκνο, Κ., πκκεηξία, Αζήλα, 2008. 
3. Δηζαγσγή ζηελ Παξάθηηα Σερληθή & ηα Ληκεληθά Έξγα. Κνπηίηαο, Υ., Εήηε, 

Θεζζαινλίθε, 1998. 

 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. Coastal Engineering 
2. Journal of Waterways, Port, Coastal and Ocean Engineering 
3. Ocean Engineering 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_7610Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 7ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ 
 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

(ECTS) 

Γηαιέμεηο 4 6 

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

Όρη 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1759/  

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 
 Υαξάζζεη ηελ νδφ ζε νξηδνληηνγξαθία θαη λα ππνινγίδεη ηα γεσκεηξηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 Υαξάζζεη ηελ πςνκεηξηθή ζέζε ηεο νδνχ θαη λα ζρεδηάδεη ηηο δηαηνκέο ηεο νδνχ θαηά 

κήθνο απηήο. 

 Τπνινγίδεη ηνλ φγθν ησλ ρσκαηηζκψλ θαη θαζνξίδεη ην βέιηηζην ηξφπν κεηαθνξάο ησλ. 
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 Αλαπηχζζεη ηα ζρέδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε ηεο νδνχ. 

 Δθαξκφδεη ινγηζκηθφ ζρεδηαζκνχ νδψλ. 

 Αλαγλσξίδεη ηα είδε νδνζηξσκάησλ, λα θαζνξίδεη ηηο ηδηφηεηεο, ηα πιηθά θαη ηνπο 

ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ. 

 ρεδηάδεη εχθακπηα νδνζηξψκαηα. 

 Δθαξκφδεη κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη ζηαζεξνπνίεζεο νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ. 

 Δθαξκφδεη κεζφδνπο θαηαζθεπήο ηνίρσλ αληηζηήξημεο θαη ηερληθψλ έξγσλ νδνχ. 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο ζα έρεη απνθηήζεη ηηο αθφινπζεο 

γεληθέο ηθαλφηεηεο (απφ ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν): 
 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  

 Λήςε απνθάζεσλ  

 ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

 Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 
 

 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Δηζαγσγή ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπή νδψλ 

ii. Καηεγνξίεο νδψλ, πξνδηαγξαθέο, ηαρχηεηεο, θηλεκαηηθή νρεκάησλ θαη γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά νδνχ 

iii. Οξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ράξαμε νδνχ, νξηδνληηνγξαθία, κεθνηνκή θαη δηαηνκέο νδνχ 

iv. Μήθνο νξαηφηεηαο γηα πξνζπέξαζε θαη ζηάζε 

v. Υσκαηηζκνί: Γηαηνκέο, θηλήζεηο θαη δηαλνκή ρσκαηηζκψλ, δηάγξακκα Bruckner. 

vi. Υξήζε ινγηζκηθνχ ζην ζρεδηαζκφ νδψλ 

vii. ρεδηαζκφο εχθακπησλ νδνζηξσκάησλ 

viii. Τιηθά νδνζηξσκάησλ, ηδηφηεηεο, ζχλζεζε θαη έιεγρνη 

ix. Καηαζθεπή νδνζηξσκάησλ, κεραλήκαηα θαη έιεγρνη πνηφηεηαο 

x. Καηαζθεπή νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ, κέζνδνο εθζθαθήο θαη επαλεπίρσζεο 

xi. Σερληθά έξγα νδνχ, ηνίρνη αληηζηήξημεο, νρεηνί, ζπλήζεηο γέθπξεο  

  

 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
Παξνπζηάζεηο (power point) σο κέξνο ησλ δηαιέμεσλ, 

ζεκηλάξηα-εθπαίδεπζε ζε ρξήζε ινγηζκηθνχ 
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ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

ζρεδηαζκνχ νδψλ, ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 

eclass γηα ελεκέξσζε θαη δηαλνκή πιηθνχ ζηνπο 

θνηηεηέο, θιπ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο 

48 

Δθπφλεζε κειέηεο 

(project) 

35 

 

πγγξαθή εξγαζηψλ 15 

  

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Γιψζζα αμηνιφγεζεο: Διιεληθή. 
 
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: 
Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) ή (ελαιιαθηηθά) 
Δλδηάκεζε γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ (50%) θαη Σειηθή 

γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ (50%).  
Ζ εθπφλεζε εξγαζηψλ ιακβάλεηαη ππφςε 

ππνβνεζεηηθά. 
 
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

πιαηθφξκα eclass ηνπ καζήκαηνο: 

https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1759/ 
 

 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Α. Απνζηνιέξεο, "Οδνπνηία – Υαξάμεηο, Θεσξία θαη Πξαθηηθή", Αζήλα 2015 

 Α. Μνπξαηίδεο, “Οδνπνηία: Ζ Καηαζθεπή ησλ Οδηθψλ Έξγσλ”, University Studio Press, 

2005 

- Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 ASCE Journal of Transportation Engineering  

 Journal of Pavement Engineering  

 ASCE Journal of Infrastructure Systems  

 Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering  

 
 

 

 

Downloaded from eduguide.gr

https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1759/


Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 139 

ΔΞΑΜΗΝΟ 8
ν 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΉ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  

ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 
ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_7222Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8o  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ 

ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 

θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν 

ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη 

ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηήξην 4 (Γηαι.) 2(Δξγ.) 7 

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Όρη. 
 
Χζηφζν, ζεσξνχληαη γλσζηέο (απφ πξνγελέζηεξα καζήκαηα) 

βαζηθέο γλψζεηο φπσο, αληνρή ησλ πιηθψλ αλάιπζε 

θαηαζθεπψλ, ρξήζε κεηξψσλ 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

Όρη 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1685/  

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο 

θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην 

Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ επηηπρή πεξάησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη θνηηεηέο ζα έρνπλ απνθηήζεη 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ψζηε: 
1. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ην θαηάιιειν πξνζνκνίσκα γηα ηελ αλάιπζε ελφο 
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δεδνκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

2. Να ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα ΖΤ γηα ζηαηηθή θαη δπλακηθή αλάιπζε θαηαζθεπψλ. 
3. Να αλαπηχζζνπλ θψδηθα κε ππφπξνγξάκκαηα (subroutines) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

κεηξψσλ δπζθακςίαο, κάδαο θαη απφζβεζεο δηαθφξσλ ηχπσλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 
4. Να εθηηκνχλ ηελ αθξίβεηα αλαιχζεσλ πνπ γίλνληαη κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ. 
 
Δπίζεο, κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ αλαπηχμεη 

ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 

1. Ηθαλφηεηα λα πξνζδηνξίδεη ην θαηάιιειν κνληέιν γηα δεδνκέλν θαηαζθεπαζηηθφ 

ζχζηεκα. 
2. Ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηα ζεκαληηθά θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε γηα κηα απνηειεζκαηηθή αλάιπζε.  
3. Να πξνζνκνηψλεη απνηειεζκαηηθά θαηαζθεπέο κε δχζθνιεο/αζπλήζηζηεο γεσκεηξίεο. 
4. Να κπνξεί λα πξνζνκνηψλεη απνηειεζκαηηθά νπνηνδήπνηε ηχπν θνξηίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δπλακηθψλ/ζεηζκηθψλ θνξηίσλ. 

5. Να κπνξεί λα εξκελεχεη ηα απνηειέζκαηα απφ αλαιχζεηο κε ζπλεζηζκέλα εκπνξηθά 

πξνγξάκκαηα ΖΤ αλάιπζεο ησλ θαηαζθεπψλ. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη 

ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο 

ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζθέςεο 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ. 
Απηφλνκε εξγαζία. 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Δηζαγσγή ζηελ Αξρή ησλ Γπλαηψλ Έξγσλ 
2. Ζ έλλνηα ηεο δηαθξηηνπνίεζεο, ηνπ κεηξψνπ δπζθακςίαο, ησλ θνκβηθψλ θνξηίσλ 

θαη ησλ θνκβηθψλ κεηαηνπίζεσλ. 
3. Αλάπηπμε κεηξψσλ δπζθακςίαο απιψλ θαηαζθεπψλ: δηθηπψκαηα, δνθνί, 

δηζδηάζηαηα πιαίζηα. Λχζε αζθήζεσλ.  

4. Σξηζδηάζηαηα πιαίζηα θαη εζράξεο. Λχζε αζθήζεσλ. 
5. Δπίπεδε έληαζε θαη επίπεδε παξακφξθσζε. Σξηγσληθά ζηνηρεία ζηαζεξήο θαη 

γξακκηθήο παξακφξθσζεο, ηεηξάπιεπξα ηεζζάξσλ θφκβσλ. πγθξίζεηο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, αθξίβεηα θαη ζχγθιηζε ηεο αξηζκεηηθήο ιχζεο. Λχζε 

αζθήζεσλ. 
6. Αμνλνζπκκεηξηθά ζηνηρεία. Λχζε αζθήζεσλ. 
7. Σξηζδηάζηαηα ζηνηρεία. Λχζε αζθήζεσλ. 
8. πλήζεηο πξαθηηθέο κνληεινπνίεζεο. Δξκελεία απνηειεζκάησλ. 

9. ηαηηθή θαη δπλακηθή αλάιπζε θαηαζθεπψλ 
10. Xξήζε εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ ΖΤ (π.ρ. ANSYS, SAP, ETABS, θιπ.). 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
Πξόζσπν κε πξόζσπν (δηαιέμεηο, εξγαζηήξην) 
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εθπαίδεπζε θ.ιπ. Παξαδφζεηο κε ρξήζε παξνπζηάζεσλ κε 

βηληενπξνβνιέα  (powerpoint)  

Τπνδεηγκαηηθή επίιπζε αζθήζεσλ. 

Παξνπζηάζεηο θαη επί ηφπνπ επίιπζε αζθήζεσλ ζην 

εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Δπεμεξγαζία απφ ηνπο θνηηεηέο κηθξψλ (εβδνκαδηαίσλ) 

ζεκάησλ κε ηε βνήζεηα δηαζέζηκνπ πξνγξάκκαηνο ΖΤ. 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

ΝΑΗ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 

αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 

Πξαθηηθή (Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, 

Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή 

δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, 

Δθπόλεζε κειέηεο (project), Σπγγξαθή 

εξγαζίαο / εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή 

δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή 

γηα θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο 

θαη νη ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο 

ώζηε ν ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε 

επίπεδν εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα 

standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Παξαθνινχζεζε Γηαιέμεσλ 52 ψξεο 

Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο 
65 ψξεο 

Δξγαζηήξην 26 ψξεο 

Πξνεηνηκαζία γηα ηηο αζθήζεηο 

εξγαζηεξίνπ - ζπγγξαθή 

εξγαζηψλ 

29 ψξεο 

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε 3 ψξεο 

  

ύλνιν Μαζήκαηνο 175 ώπερ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο 

Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 

Γνθηκίσλ, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή 

Δξγαζία, Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 

Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή Δμέηαζε 

Αζζελνύο, Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / 

Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη 

πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο. 

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε καζήκαηνο (90%), αζθήζεηο 

εξγαζηεξίνπ (10%) 
 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
1. «Αλάιπζε Φνξέσλ κε ηε Μέζνδν ησλ Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ» Μ. Παπαδξαθάθεο, 

Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα. 
2. “Concepts and Applications of Finite Element Analysis” R.D. Cook, D.S. Malkus, 

M.E.Plesha, John Wiley & Sons, New York. 

3. “Finite Element Structural Analysis” T.Y. Yang, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 

New Jersey. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8435A ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 
8

ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΓΡΔΤΔΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  4 6 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Ο θνηηεηήο 

πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθέο γλψζεηο Τδξαπιηθήο. 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (νη δηαιέμεηο δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1593/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ο θνηηεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ζρεδηαζκνχ θαη δηαζηαζηνιφγεζεο 

δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ (δει. αζηηθά 

πδξαπιηθά έξγα). Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη ηφζν ζεσξεηηθά (δει. κέζσ ηεο 

αλάιπζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ηζρχνλησλ θαλνληζκψλ θαη αξρψλ ζρεδηαζκνχ), φζν θαη 

πξαθηηθά (δει. κέζσ αλαιπηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη ηελ επίιπζε ζπγθεληξσηηθψλ 

αζθήζεσλ απφ πίλαθνο). 
 
ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο έρεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα 

ζρεδηάζεη θαη λα δηαζηαζηνινγήζεη φια ηα επηκέξνπο έξγα δηθηχσλ χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο (νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ) αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ, ζε επίπεδν 

πξνκειέηεο.  
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 
• Αλαδήηεζε, Αλάιπζε θαη χλζεζε Γεδνκέλσλ θαη Πιεξνθνξηψλ, κε ηε Υξήζε θαη ησλ 

Απαξαίηεησλ Σερλνινγηψλ 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

• Απηφλνκε Δξγαζία 

• Λήςε Απνθάζεσλ 
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Δηζαγσγή ζηα αζηηθά πδξαπιηθά έξγα, ηζηνξηθή αλαδξνκή. Παξάκεηξνη πνηφηεηαο 

πδξεπηηθνχ λεξνχ. Τπνινγηζκφο αλαγθψλ λεξνχ: ρξήζεηο, εθηίκεζε πιεζπζκνχ ζρεδηαζκνχ, 

επνρηαθή θαη εκεξήζηα δηαθχκαλζε ηεο δήηεζεο, απψιεηεο λεξνχ, εθηίκεζε παξνρψλ 

ζρεδηαζκνχ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ. Υσξνζέηεζε, δηαζηαζηνιφγεζε, θαη 

ζρεδηαζκφο δεμακελψλ ξχζκηζεο θαη θξεαηίσλ απνδφζεσο/πηεδνζξαχζεσο. Αγσγνί δηθηχσλ 

χδξεπζεο, εηδηθέο ζπζθεπέο δηθηχσλ, κεζνδνινγία πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ. ρεδηαζκφο 

θαη δηαζηαζηνιφγεζε αγσγψλ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ θαη αληιηνζηαζίσλ. Υάξαμε θαη 

δηαζηαζηνιφγεζε δηθηχνπ δηαλνκήο: ρσξηθφο επηκεξηζκφο ηεο δήηεζεο βάζεη πνιενδνκηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζελάξηα θαλνληθήο θαη έθηαθηεο ιεηηνπξγίαο, κεζνδνινγία πδξαπιηθψλ 

ππνινγηζκψλ, εηζαγσγή ζε ππνινγηζηηθά εξγαιεία. Υάξαμε θαη ζρεδηαζκφο δηθηχσλ 

απνρέηεπζεο: ζχζηαζε νηθηαθψλ ιπκάησλ, παληνξξντθά θαη ρσξηζηηθά δίθηπα, παξαζηηηθέο 

εηζξνέο, εθηίκεζε παξνρψλ ζρεδηαζκνχ αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ, πδξαπιηθή ησλ 

ππνλφκσλ (κεζνδνινγία πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ, πεξηνξηζκνί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ξνήο, ζπλαξκνγέο). Σερλνινγία αγσγψλ απνρέηεπζεο θαη θξεαηίσλ επηζθέςεσο, απνζέζεηο 

θεξηψλ, αεξηζκφο ζπιιεθηήξσλ αθαζάξησλ, πνζνηηθνπνίεζε ζπλζεθψλ παξαγσγήο 

πδξνζείνπ, αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία αγσγψλ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Διεχζεξα Πξνζβάζηκν Λνγηζκηθφ Δπίιπζεο Γηθηχσλ 

Ύδξεπζεο. Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Παξαδφζεηο απφ πίλαθνο. 

Φξνληηζηεξηαθή επίιπζε 

αζθήζεσλ. Γηαλνκή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ 

ηνπ e-class. 

52 

Αηνκηθή κειέηε ηνπ 

δηαλεκεζέληνο πιηθνχ, θαη 

επίιπζε παξαδεηγκάησλ 

θαη εθαξκνγψλ. 

98 
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ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε: 

- Γνθηκαζία πνιιαπιήο επηινγήο 

- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

1. Λαγγνχζεο, Α. (2018) Υδξεύζεηο-Απνρεηεύζεηο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ, Πάηξα, ζει. 134. 
2. Αθηηάο, Μ. (1992) Υδξεύζεηο, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Αζήλα. 
3. Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (2011) Σρεδηαζκόο Αζηηθώλ Γηθηύσλ Απνρέηεπζεο, Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν, Αζήλα. 
4. Emmanouil, S. and A. Langousis (2017) UPStream: Automated Hydraulic Design of 

Pressurized Water Distribution Networks, SoftwareX, 6, 248-254, 

https://doi.org/10.1016/j.softx.2017.09.001. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_5716Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΈΡΓΧΝ 
 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

(ECTS) 

Γηαιέμεηο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 5 7 

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

Όρη 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1529/  

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 
 Δθαξκφδεη κεζφδνπο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 Αμηνινγεί ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα έξγσλ θαη απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ. 

 Αλαιχεη, πεξηγξάθεη θαη απεηθνλίδεη γξαθηθά ηελ νξγαλσηηθή δνκή ελφο έξγνπ. 

 Δθηηκά ηε δηάξθεηα θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 
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 Δθπνλεί ηε κειέηε  πξνγξακκαηηζκνχ έξγνπ. 

 Αλαπηχζζεη ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 Δθαξκφδεη ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο έξγσλ. 

 Δλζσκαηψλεη κεζφδνπο βειηηζηνπνίεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ δηαρείξηζεο έξγσλ. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο ζα έρεη απνθηήζεη ηηο αθφινπζεο 

γεληθέο ηθαλφηεηεο (απφ ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν): 
 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  

 Λήςε απνθάζεσλ  

 ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

 Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 
 

 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

xii. Δηζαγσγή, βαζηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο έξγσλ 

xiii. Μέζνδνη αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ, νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

xiv. Αλάιπζε αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, βέιηηζηε πεξίνδνο ρξήζεο κεραλεκάησλ 

xv. Δπηινγή θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε δεκφζησλ έξγσλ, αλάιπζε σθειεηψλ-θφζηνπο, 

κειέηεο νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο έξγσλ 

xvi. Δπηξξνή απνζβέζεσλ, θνξνινγίαο θαη πιεζσξηζκνχ ζηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο, 

αλάιπζε επαηζζεζίαο απνθάζεσλ  

xvii. Αλάιπζε δνκήο έξγνπ, ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε πινπνίεζεο 

xviii. Δθηίκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο εξγαζηψλ 

xix. Υξνληθφο θαη νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ, πξνγξακκαηηζκφο δηάζεζεο ησλ 

κέζσλ παξαγσγήο 

xx. Παξαθνινχζεζε θη έιεγρνο πινπνίεζεο έξγσλ 

xxi. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηα ηερληθά έξγα 

xxii. Μέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο θαη εθαξκνγέο ζηε δηαρείξηζε έξγσλ 

xxiii. Δθαξκνγέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο έξγσλ, 

ιηηή δηαρείξηζε θαηαζθεπψλ (Lean construction) 
 

 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

Παξνπζηάζεηο (power point) σο κέξνο ησλ δηαιέμεσλ, 

εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζε ινγηζκηθά (Excel 

financial functions, Ms-Project, BIM software, Lean 

software), ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο eclass 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 148 

ηνπο θνηηεηέο γηα ελεκέξσζε θαη δηαλνκή πιηθνχ ζηνπο θνηηεηέο, 

δεκηνπξγία εξγαζηεξηαθψλ νκάδσλ, θιπ. 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 52 

Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 13 

Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο 

50 

Δθπφλεζε κειέηεο 

(project) 

45 

πγγξαθή εξγαζηψλ 15 

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 
175 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Γιψζζα αμηνιφγεζεο: Διιεληθή. 

 

Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: 

Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) ή (ελαιιαθηηθά) 

Δλδηάκεζε γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ (50%) θαη Σειηθή 

γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ (50%).  

Ζ εθπφλεζε εξγαζηψλ ιακβάλεηαη ππφςε ππνβνεζεηηθά. 

 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

πιαηθφξκα eclass ηνπ καζήκαηνο: 

https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1529/ 

 

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

 A. Shtub, J. Bard and S. Globerson , “Γηαρείξηζε Έξγσλ – Γηεξγαζίεο, Μεζνδνινγία θαη 

Σερληθννηθνλνκηθή”, Δθδφζεηο Δπίθεληξν, 2008 

 R. Burke, “Γηαρείξηζε Έξγνπ - Project Management, Σερληθέο ρεδηαζκνχ θαη Διέγρνπ”, 

Δθδφζεηο Κξηηηθή, 2014 

 . Πνιχδνο, “Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ – Μέζνδνη θαη Σερληθέο”, Δθδφζεηο 

Κξηηηθή, 2011 

- Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 ASCE Journal of Construction Engineering and Management  

 ASCE Journal of Management in Engineering  

 Automation in Construction  

 Construction Management and Economics  

 Information Technology in Construction (ITcon)  

 International Journal of Project Management  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (8
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ) 

 

ΔΞΑΜΗΝΟ 8
ν
 

Δπηιέγεηαη ην Τπνρξεσηηθφ Δπηινγήο Καηεχζπλζεο κάζεκα απφ ηνλ παξαθάησ 

θαηάινγν ζχκθσλα κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θνηηεηή. 

 

1
ε   

Καηεύζπλζε “Καηαζθεπέο” 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8232Α  ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο 4 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1534/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα γλσξίδεη: 

 ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ γηα ζηνηρεία ζεκειηψζεσλ θαη ζθάιεο, 

 ηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 
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 ηηο αξρέο αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηά ηνπο ζχγρξνλνπο θαλνληζκνχο θαη ηδηαίηεξα 

ηνλ Δπξσθψδηθα 8 
 

ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 

 ηθαλφηεηα ζχλζεζεο, ζρεδηαζκνχ θαη δηακφξθσζεο ιεπηνκεξεηψλ γηα ζεκειηψζεηο θαη 

ζθάιεο, 

 ηθαλφηεηα ππνινγηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ παξακνξθψζεσλ, 
 ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 
• Λήςε απνθάζεσλ 
• Απηφλνκε Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. χλζεζε θαη ζρεδηαζκφο ζεκειίσζεο. 
ii. Πέδηια, ζπλδεηήξεο δνθνί, πεδηινδνθνί, γεληθέο θνηηνζηξψζεηο: δηαζηαζηνιφγεζε θαη 

θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε. 

iii. θάιεο: ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε, επηξξνή ζηελ ζπκπεξηθνξά ηεο 

θαηαζθεπήο ππφ ζεηζκηθέο δξάζεηο. 
iv. Τπνινγηζκφο θαη έιεγρνο παξακνξθψζεσλ ζε θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 
v. Οη αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ ζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηαζθεπψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο: 

ηθαλνηηθφο ζρεδηαζκφο θαη πιαζηηκφηεηα. 

vi. χλζεζε θαη ζρεδηαζκφο νηθνδνκηθψλ έξγσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο γηα 

αληηζεηζκηθφηεηα θαηά ηνλ Δπξσθψδηθα 8 
 

 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Παξαδφζεηο ζηελ ηάμε (πίλαθαο θαη επηθνπξηθέο 

παξνπζηάζεηο) 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία (πρ. παξνπζηάζεηο 

powerpoint, θσηνγξαθίεο θιπ) 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο (4 

ψξεο/εβδνκάδα x 13 

εβδνκάδεο) 

52 

  

Απηνηειήο Μειέηε θαη 

πξναηξεηηθέο Αηνκηθέο 

73 
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Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Δξγαζίεο (ηξεηο εξγαζίεο) 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Ζ γξαπηή ηειηθή εμέηαζε είλαη ζηα Διιεληθά θαη 

πεξηιακβάλεη επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα 

παξαθάησ: 
 
Α. Φνηηεηήο πνπ δελ παξέδσζε ηηο πξναηξεηηθέο 

εξγαζίεο: 
- Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) 
 
Β. Φνηηεηήο πνπ παξέδσζε ηνπιάρηζηνλ κία εξγαζία 

(επί ζπλφινπ ηξηψλ): 
- Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80%) 
- Αηνκηθέο εξγαζίεο (20%) 
 
Γηα ηελ πεξίπησζε Β, ν ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη σο 

ην κέγηζην κεηαμχ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο θαη ηνπ 

βαζκνχ πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

πνζνζηά. Οη εξγαζίεο ηζρχνπλ κφλν γηα ηελ εμεηαζηηθή 

ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ θαηά ην νπνίν εθπνλήζεθαλ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Μ.Ν. Φαξδήο, «Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο». 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 2003, ISBN 960-538-351-9 

Μ.Ν. Φαξδήο, «Μαζήκαηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο». 3ε Έθδνζε, Δθδνηηθφο Οίθνο 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 2003, Σφκνο Η, ΗΗ, ΗΗΗ 

M.N. Fardis, E. Carvalho, A. Elnashai, E. Faccioli, P. Pinto and A. Plumier, “Designers’ 

Guide to EN 1998-1 and EN 1998-5: Eurocode 8: Design of structures for earthquake 

resistance. General rules, seismic actions, design rules for buildings, foundations and 

retaining structures”. Thomas Telford Publishers 2005, ISBN 07277-3348-6 

M.N. Fardis, “Seismic design, assessment and retrofitting of concrete buildings (based on 

EN-Eurocode 8)”. Springer 2009, ISBN 978-1-4020-9841-3 

M.N. Fardis, E. Carvalho, A. Elnashai, E. Faccioli, P. Pinto and A. Plumier, «Οδεγφο 

ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 8: Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ. Καηά 

ηα πξφηππα EN 1998-1 θαη EN 1998-5: Γεληθνί θαλφλεο, ζεηζκηθέο δξάζεηο, θαλφλεο γηα 

θηήξηα, ζεκειηψζεηο θαη θαηαζθεπέο αληηζηήξημεο». Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο 2011, ISBN 

978-960-461-452-3 

M.N. Φαξδήο, Γ. Σζηψλεο, «Δθαξκνγή ηνπ Δπξσθψδηθα 8 – Μέξνο 1 γηα ηνλ αληηζεηζκηθφ 

ζρεδηαζκφ πνιπψξνθσλ θηηξίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα». Δθδνηηθφο Οίθνο 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 2011, ISBN 978-960-89691-3-1 
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2
ε 

Καηεύζπλζε “Γεσηερληθή Μεραληθή-Έξγα Τπνδνκήο” 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8355Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
ν
 ή 10

ν
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΓΑΦΟΓΤΝΑΜΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα.  Οη θνηηεηέο 

πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθή γλψζε εδαθνκεραληθήο. 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1737/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο κπνξεί λα: 

12. Αλαγλσξίδεη ηα είδε ησλ δπλακηθψλ θνξηίζεσλ πνπ κπνξεί λα αζθεζνχλ ζε κία 

εδαθηθή κάδα 
13. Γλσξίδεη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα: ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ δπλακηθή εδαθηθή θφξηηζε, θαη ηελ αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφ ησλ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ γεσηερληθψλ έξγσλ. 
14. Καηέρεη ην απαξαίηεην ππφβαζξν απφ ηε ζεσξία ηαιαληψζεσλ ζπζηεκάησλ ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ βαζκψλ ειεπζεξίαο 

15. Αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα δηάδνζεο θπκάησλ ζε (νκνηνγελέο ή αλνκνηνγελέο) 

έδαθνο 
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16. Γλσξίδεη ηηο δηαζέζηκεο κεζφδνπο (εξγαζηεξηαθέο, επί-ηφπνπ θαη έκκεζεο) γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλακηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο 

17. Υξεζηκνπνηεί αλαιπηηθά πξνζκνηψκαηα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ εδάθνπο (γξακκηθή, ηζνδχλακε-γξακκηθή, κε-γξακκηθή 

αλειαζηηθή) 

18. Αλαιχεη θαη ππνινγίδεη ηελ απφθξηζε άθακπησλ επηθαλεηαθψλ ζεκειηψζεσλ θάησ 

απφ αλζξσπνγελείο εδαθηθέο ηαιαληψζεηο 
19. Καηαλνεί ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ δηαζέζηκσλ κεζφδσλ ζεηζκηθήο κφλσζεο έλαληη 

αλζξσπνγελψλ εδαθηθψλ ηαιαληψζεσλ θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο θάζε κεζφδνπ 
20. Δπηιέγεη επηηξεπφκελεο ηηκέο εδαθηθψλ ηαιαληψζεσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αζθάιεηα δηαθφξσλ γεσηερληθψλ ζπζηεκάησλ 
 

 
ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο: 
1. Ηθαλφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ κηαο δπλακηθήο θαη κηαο ζηαηηθήο εδαθηθή θφξηηζεο 
2. Ηθαλφηεηα πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

εδαθηθνχ ζπζηήκαηνο (θπζηθή ζπρλφηεηα, απφζβεζε, δπλακηθή απφθξηζε) θαζψο 

θαη επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ νξγάλσλ (αηζζεηήξσλ) γηα ηε κέηξεζε ηεο έληαζεο 

ησλ ηαιαληψζεσλ 
3. Ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάδνζε θπκάησλ ζην 

έδαθνο (απφζηαζε, ζπρλφηεηα, πιάηνο ηαιάλησζεο, είδνο θχκαηνο, εδαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη παξνπζία λεξνχ) θαη πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο επίδξαζεο 

ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ. 
4. Ηθαλφηεηα επηινγήο ηεο πιένλ θαηάιιειεο (απφ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε) 

κεζφδνπ (ή ζπλδπαζκνχ κεζφδσλ) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλακηθψλ ηδηνηήησλ 

ηνπ εδάθνπο  
5. Ηθαλφηεηα επηινγήο ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε αλαιπηηθά πξνζν-

κνηψκαηα ηεο εδαθηθήο ζπκπεξηθνξάο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εδάθνπο θαη ην 

είδνο ηεο δπλακηθήο θφξηηζεο 
6. Ηθαλφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο απφθξηζεο άθακπησλ επηθαλεηαθψλ ζεκειίσλ 

(παιηλδηθέο, ιηθληζηηθέο θαη ζηξεπηηθέο ηαιαληψζεηο) θάησ απφ αξκνληθέο 

δηεγέξζεηο 
7. Ηθαλφηεηα επηινγήο ηεο πιένλ θαηάιιειεο κεζφδνπ ζεηζκηθήο κφλσζεο έλαληη 

αλεπηζχκεησλ αλζξσπνγελψλ εδαθηθψλ ηαιαληψζεσλ θαη ππνινγηζκνχ ησλ 

ζηνηρείσλ ζρεδηαζκνχ ηεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν επηδησθφκελνο βαζκφο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 
8. Ηθαλφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ νξηαθψλ ηηκψλ ηαιάλησζεο (κεηαθίλεζε, 

ηαρχηεηα, επηηάρπλζε) γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 
• Οκαδηθή εξγαζία 

 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 154 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ  
Oξηζκφο δπλακηθήο θφξηηζεο, είδε δπλακηθψλ εδαθηθψλ θνξηίζεσλ.  Ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπλακηθψλ εδαθηθψλ θνξηίζεσλ, κεζνδνινγία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ δπλακηθψλ εδαθηθψλ θνξηίζεσλ 
2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΘΔΩΡΙΑ ΣΑΛΑΝΣΩΔΩΝ 

Xξνληθά εμαξηψκελε θίλεζε εδαθηθνχ ζηνηρείνπ, καζεκαηηθή πεξηγξαθή, κε-

πεξηνδηθέο, πεξηνδηθέο θαη αξκνληθέο θηλήζεηο.  Αλάιπζε Fourier.  To ζχζηεκα ελφο 

βαζκνχ ειεπζεξίαο, θπζηθή ζπρλφηεηα, απφζβεζε, ειεχζεξεο θαη εμελαγθαζκέλεο 

ηαιαληψζεηο.  Μέηξεζε ηαιαληψζεσλ, δνθηκέο ζπληνληζκνχ. πζηήκαηα δχν βαζκψλ 

ειεπζεξίαο, ζπδεπγκέλεο ηαιαληψζεηο 
3. ΓΙΑΓΟΗ ΚΤΜΑΣΩΝ ΣΟ ΔΓΑΦΟ 

Ζ έλλνηα ηνπ θχκαηνο, δηάδνζε θπκάησλ ζε νκνηνγελή ειαζηηθφ ρψξν θαη εκίρσξν, 

δηακήθε θαη εγθάξζηα ρσξηθά θχκαηα, επηθαλεηαθά θχκαηα Rayleigh θαη Love, κήθνο 

θχκαηνο, ηδηνζπρλφηεηεο θαη ηδηνκνξθέο ηαιαληνχκελνπ ζψκαηνο, ζηξσκαησκέλνο 

εκίρσξνο – αλάθιαζε θαη δηάζιαζε θπκάησλ, δηάδνζε θπκάησλ ζε πνξψδε εδαθηθά 

πιηθά, επίδξαζε ηνπ θξεάηηνπ νξίδνληα 
4. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΓΤΝΑΜΙΚΩΝ ΔΓΑΦΙΚΩΝ ΙΓΙΟΣΗΣΩΝ   

Δπί-ηφπνπ κέζνδνη-δηάζιαζεο-αλάθιαζεο- επηθαλεηαθψλ θπκάησλ, cross-hole, 

Δξγαζηεξηαθέο κέζνδνη-ζπληνληζκνχ-θπθιηθέο ηξηαμνληθέο δνθηκέο, θπθιηθέο δνθηκέο 

απιήο δηάηκεζεο θαη δαθπιηνεηδνχο δηάηκεζεο, δνθηκέο κηθξνχ θαη κεγάινπ πιάηνπο 

δηαηκεηηθήο παξακφξθσζεο, επίδξαζε ηνπ λεξνχ. Δκκεζεο κέζνδνη-ζπζρεηίζεηο κε ηελ 

δηαηκεηηθή αληνρή ηmax, κε ηνλ αξηζκφ θηχπσλ ΝSPT θαη ηελ αληνρή δηείζδπζεο 

θψλνπ, qc, Δμίζσζε Hardin 
5. ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΔΓΑΦΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ   

Δπίδξαζε ησλ πεξηβαιινπζψλ ηάζεσλ, ηεο δηάξθεηαο θφξηηζεο, ηνπ ιφγνπ θελψλ, ηνπ 

πιάηνπο δηαηκεηηθήο παξακφξθσζεο, ηνπ αξηζκνχ θχθισλ θαη ηεο ηζηνξίαο θφξηηζεο 

ζηηο δπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο-κέηξν δηάηκεζεο θαη ιφγνο απφζβεζεο.  

Καηαζηαηηθέο εμηζψζεηο δπλακηθήο εδαθηθήο ζπκπεξηθνξάο-πξνζνκνηψκαηα Hardin-

Drnevich θαη Ramberg-Osgoνd 
6. ΣΑΛΑΝΣΩΔΙ ΑΚΑΜΠΣΩΝ ΑΒΑΘΩΝ ΘΔΜΔΛΙΩΔΩΝ   

Πξνζδηνξηζκφο ηζνδχλακσλ ειαηεξίσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηαιαληψζεσλ ησλ αβαζψλ 

ζεκειηψζεσλ, θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηεο κεηαθνξηθέο ηαιαληψζεηο, ζπδεπγκέλεο-

κεηαθνξηθέο/ιηθληζηηθέο ηαιαληψζεηο, ζηξεπηηθέο ηαιαληψζεηο ζε νκνηνγελή θαη 

ζηξσκαησκέλν πεξίρσξν 
7. ΔΙΜΙΚΗ ΜΟΝΩΗ ΔΝΑΝΣΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΩΝ ΔΓΑΦΙΚΏΝ 

ΣΑΛΑΝΣΩΔΩΝ 
Μέζνδνη ζεηζκηθήο κφλσζεο έλαληη αλζξσπνγελψλ εδαθηθψλ ηαιαληψζεσλ. Υξήζε 

εδαθηθψλ ηάθξσλ, παζζαινζηνηρίσλ, θαη ηερλεηνχ ππνβάζξνπ (WIB). Δλεξγεηηθή θαη 

παζεηηθή κφλσζε. Απνηειεζκαηηθφηεηα ζεηζκηθήο κφλσζεο 
8. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΣΟΥΙΑ   

Αλαζθφπεζε ησλ δηαζέζηκσλ θξηηεξίσλ αζηνρίαο έλαληη αλζξσπνγελψλ εδαθηθψλ 

ηαιαληψζεσλ θαη επηηξεπφκελεο ηηκέο κεηαθίλεζεο, ηαρχηεηαο θαη επηηάρπλζεο γηα 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαηαζθεπψλ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 26 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ζθέινπο 

ηνπ καζήκαηνο 

13 

Οκαδηθή Δξγαζία 39 

Απηνηειήο Μειέηε 47 

  

  

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
1. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο (70%) 

2. Αμηνιφγεζε project (30%) 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

1. Αζαλαζφπνπινο, Γ. (2001) “Μαζήκαηα Γπλακηθήο ηνπ Δδάθνπο”, Δθδφζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 
2. Das, B. M. and Ramana, G. V. (2010), “Principles of Soil Dynamics”, Cengage 

Learning, Stamford, CT 06902 
3. Semblat, J. F. and Pecker, a. (2009), “Waves and Vibrations in Soils: Earthquakes, 

Traffic, Shocks, Cosntruction Works” IUSS Press, 2009 
4. Verruit, A. (2010), “An Introduction to Soil Dynamics”. Springer, 2010 
5. Santamarina, J.C. (2001), “Soil and Waves”, John Wiley & Sons, England, 2001 
7. Wolf, J.P. and Deeks, A.J. (2004), “Foundation Vibration Analysis: A Strength – of- 

Materials Approach”, Elsevior, 2004 
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3
ε 

Καηεύζπλζε “Τδξαπιηθή Μεραληθή-Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο” 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9560Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
ν
 θαη 10

ν
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Φξνληηζηεξηαθέο  Αζθήζεηο 3 5 
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη 
θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθή γλψζε 

Υεκείαο. 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Διιεληθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1620/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Απνηειεί ππνρξεσηηθφ  κάζεκα 8
νπ

 εμακήλνπ ηεο 3
εο

 Καηεχζπλζεο «Τδξαπιηθή Μεραληθή – 

Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο» θαζψο θαη θαη’ επηινγήλ κάζεκα 10
νπ

 εμακήλνπ ηεο 3
εο

 θαη 4
εο

 

Καηεχζπλζεο «πζηήκαηα Βηψζηκσλ Μεηαθνξψλ θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ». 
Ή χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο κεζφδνπο πνπ 

δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ελδερφκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ή θαη θηλδχλνπο απφ έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Αλαγλσξίδεη γεληθά ηηο πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε ππφ κειέηε έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο 

 Καηεγνξηνπνηεί ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα έξγσλ θαη 
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δξαζηεξηνηήησλ 

 Αμηνινγεί ηηο επηπηψζεηο θαη πξνηείλεη θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο επηπηψζεσλ 

θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Οξγαλψλεη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ  

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαζψο θαη ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο επηπηψζεσλ θαη 

απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο. 
Σέινο, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε νη 

δηπισκαηνχρνη πνιηηηθνί κεραληθνί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία, είηε σο κειεηεηέο είηε σο θαηαζθεπαζηέο ή ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ζην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ 

αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 

 Ηθαλφηεηα λα επηδεηθλχεη γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ νπζησδψλ ζεκείσλ, ελλνηψλ θαη 

κεραληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ 

 Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη απηή ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ζηελ πεξηγξαθή θαη 

αληηκεηψπηζε κε νηθείσλ πξνβιεκάησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

 Ηθαλφηεηα λα πηνζεηεί θαη λα εθαξκφδεη ηηο κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζε πνηθίια πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη κειέηεο, φπσο γηα 

ρσξνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ (βηνκεραληψλ, ιηκέλσλ, αεξνδξνκίσλ), βειηίσζε 

θπθινθνξίαο θαη κεηαθνξψλ, ράξαμε νδψλ, δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θιπ. 

 Ηθαλφηεηα γηα κειέηε, δηα βίνπ κάζεζε θαη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

 Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ γλψζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ αμηνιφγεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαζψο θαη γηα δηαζεκαηηθή ζπλεξγαζία ζε πξνβιήκαηα 

θαη κειέηεο δηεπηζηεκνληθήο θχζεσο. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  
• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Διζαγυγή 
Έλλνηεο θαη νξηζκνί, Πεξηβάιινλ θαη έξγα, Δπηπηψζεηο, Ηζηνξηθή αλαδξνκή, εκαληηθφηεηα 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, Ννκνζεζία. 
2. Ππόβλετη και Δκηίμηζη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν 
Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηερληθψλ θαη αμηνιφγεζε απηψλ, Πξφβιεςε θαη εθηίκεζε 

θηλδχλσλ, Δθηίκεζε επηπηψζεσλ απφ αηπρήκαηα. 
3. Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν και Κινδύνυν 
Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, Απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, Μείσζε 
επηθηλδπλφηεηαο, πζηήκαηα αζθαιείαο γηα πξφιεςε θηλδχλσλ. 
4. Παπακολούθηζη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν 
Μεζνδνινγία, Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαθνινχζεζε. 
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5. Δκπόνηζη Μελεηών Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν 
Μεζνδνινγία νξγάλσζεο ηεο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο γεληθήο 

κειέηεο. 
6. Νομοθεζία και Γιαδικαζία Έγκπιζηρ Μελεηών Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν 
Δζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, Δλεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ, Πεξηβαιινληηθνί 

φξνη, Αξκνδηφηεηα έγθξηζεο, Έλδηθα κέζα. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Φξνληηζηεξηαθέο Αζθήζεηο 

γηα ηελ εκπέδσζε ησλ 

ελλνηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηεο  εθαξκνγήο ησλ 

κεζφδσλ αλαγλψξηζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ 

6 

Οκαδηθή θξνληηζηεξηαθή 

εξγαζία 

6 

 

Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε / 

Μηθξέο αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο  

6 

Απηνηειήο κειέηε θαη’ 

νίθνλ, εθπφλεζε θαη 

ζπγγξαθή αηνκηθψλ 

εξγαζηψλ 

25 

Οξγαλσκέλε παξνπζίαζε 

εξγαζηψλ 

3 

Απηνηειήο κειέηε θαη’ 

νίθνλ ηεο ζεσξεηηθήο χιεο 

ηνπ καζήκαηνο 

40 

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

 

Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (90%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
(α)  Απάληεζε εξσηήζεσλ θξίζεσο θαη επίιπζε κηαο 

άζθεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε 

θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή ή/θαη ιεηηνπξγία 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο. 
(β) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ δίδνληαη δχν 

Αζθήζεηο πξνο επίιπζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν 

θνηηεηή. Βαζκνινγία 5% αλά Άζθεζε γηα φπνην 

θνηηεηή εθπνλήζεη ηηο Αζθήζεηο κε ελδηαθέξνλ θαη 
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από ηνπο θνηηεηέο. θάλεη θαιή παξνπζίαζε απηψλ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. «Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ», Π.Υξ. Γηαλλφπνπινο, Πάηξα, 

2015, ζει. 128. (εκεηψζεηο). 
2. «Πεξηβάιινλ – Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ», Βαβίδνο Γηψξγνο Υ., 

Μεξηδάλεο Αξηζηείδεο, 2
ε
 έθδνζε, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα, 2003, ζει. 344. 

Κσδηθφο Βηβιίνπ ζηνλ Δχδνμν: 68406906. 
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4
ε 

Καηεύζπλζε “πζηήκαηα Βηώζηκσλ Μεηαθνξώλ θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ” 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

4. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8665A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
ν 
& 10

ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Η 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ, Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Απαξαίηεηε ε γλψζε Δθεξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη 

ηαηηζηηθήο 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

5. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

8. Γλψζε γεληθψλ ζηνηρείσλ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. 

9. Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ζεσξίαο ζπζηεκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλαξηήζεσλ πξνζθνξάο θαη εμππεξέηεζεο ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ. 
10. Δθαξκνγή ησλ αξρψλ εμηζνξξφπεζεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

βαζηθψλ θαηαζηάζεσλ ηζνξξνπίαο ηεο πξνζθνξάο κεηαθνξψλ. 

11. Αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ζπλαξηήζεηο απφδνζεο 

πξνζθνξάο θαη εμππεξέηεζεο. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

5. Ηθαλφηεηα επίδεημεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ 

νπζησδψλ ηδηνηήησλ, ελλνηψλ θαη κεραληζκψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. 

8. Ηθαλφηεηα γηα κειέηε, δηα βίνπ κάζεζε θαη 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

9. Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ 
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6. Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο γλψζεο θαη 

θαηαλφεζεο ζηελ πεξηγξαθή, πξνζνκνίσζε θαη ιχζε 

κε νηθείσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

7. Ηθαλφηεηα πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ζρεηηθήο 

κεζνδνινγίαο ζε πνηθίια πξνβιήκαηα θαη κειέηεο, 

φπσο ηεο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο, αλάπηπμεο 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, αμηνιφγεζεο επηθηλδπλφηεηαο 

θαη απφδνζεο ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. 

γλψζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε ζχλζεησλ 

κειεηψλ θαζψο θαη γηα δηαζεκαηηθή 

ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα, πξνβιήκαηα θαη 

κειέηεο δηεπηζηεκνληθήο θχζεσο. 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Δηζαγσγή ζηελ αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. Μέζνδνη αλάιπζεο ησλ κεηαθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Εήηεζε κεηαθνξηθήο εμππεξέηεζεο. Μεηαθνξηθά δίθηπα.  Δμηζνξξφπεζε 

δηθηχσλ. Γπλακηθή αμηνιφγεζε. 

7. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε. Παξάδνζε, ππνδεηγκαηηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζπλεξγαηηθή έξεπλα θαη αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ ζε νκάδεο 5-8 θνηηεηψλ. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

- Δμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ αλάιπζεο ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ 
- Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 34 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ θαη αλάιπζε 

κειεηψλ πεξίπησζεο ζε 

κηθξφηεξεο νκάδεο 

θνηηεηψλ 

17 

Οκαδηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε πεξίπησζεο. 

Δθπφλεζε εξγαζίαο 

αλάιπζεο ζπζηεκάησλ 

34 

 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή / 

Αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο/άζθεζεο 

10 

Απηνηειήο Μειέηε 30 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
+ Σξεηο γξαπηέο πξφνδνη (47.5% ηειηθνχ βαζκνχ) 
+ Σειηθή Δξγαζία (47.5%) 
+ πκκεηνρή ζηελ ηάμε (5%) 
Απαηηείηαη ε επηηπρία ζε φιεο ηηο πξνφδνπο θαη ηελ 

εξγαζία.  Γηα ηελ επηηπρία απαηηείηαη βαζκφο 

ηνπιάρηζηνλ 60/100.  
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8. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 

Manheim, Marvin L. (1979).  Fundamentals of Transportation Systems Analysis, Vol. 1, 

MIT Press, ISBN 0-262-13129-3. 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 
Transportation Research, Pergamon. 
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 8
νπ

 ΔΞΑΜΗΝΟΤ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9269Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
ν
 + 10

ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΜΜΗΚΣΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε 

ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο 

αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ 

πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο 3 5 

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Καιή θαηαλφεζε ησλ εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ κεηαιιηθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1503/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα γλσξίδεη: 

 Βαζηθέο αξρέο ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο ζχκκηθησλ θαηαζθεπψλ ράιπβα – ζθπξνδέκαηνο. 

 Σε κεραληθή ηεο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο. 

 Σε κεραληθή ζπκπεξηθνξά ακθηέξεηζησλ θαη ζπλερψλ ζχκκηθησλ δνθψλ θαη πιαθψλ, 

ζχκκηθησλ ππνζηπισκάησλ ππφ δηαμνληθή θάκςε ζε ζπλδπαζκφ κε αμνληθή δχλακε, θαη 

ζχκκηθησλ ζπλδέζεσλ. 

 Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ζχκκηθησλ θαηαζθεπψλ. 

 ηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ζχκκηθησλ δνκηθψλ κειψλ θαη δνκηθψλ ζπζηεκάησλ ράιπβα 

– ζθπξνδέκαηνο ζε εληζρχζεηο. 

 Σε κεραληθή ζπκπεξηθνξά μπινζχκκηθησλ πιαθψλ θαη δνθψλ. 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 164 

 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζχκκηθηεο δξάζεο ζθπξνδέκαηνο-ζπλζέησλ πιηθψλ. 
ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα: 

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο δηαζηαζηνιφγεζεο ζχκκηθησλ θαηαζθεπψλ ράιπβα – 

ζθπξνδέκαηνο. 

 Να ππνινγίδεη ηελ αληνρή, ηε δπζθακςία θαη ηελ νιίζζεζε ζηε δηαηκεηηθή ζχλδεζε. 

 Να θάλεη ηνπο ειέγρνπο ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ακθηέξεηζησλ θαη ζπλερψλ ζχκκηθησλ πιαθψλ θαη δνθψλ ράιπβα - ζθπξνδέκαηνο. 

 Να θάλεη ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο ζχκκηθησλ ππνζηπισκάησλ 

ράιπβα – ζθπξνδέκαηνο. 

 Να θαηαλνεί ηε ζπκπεξηθνξά ζχκκηθησλ ζπλδέζεσλ ράιπβα – ζθπξνδέκαηνο ζε φξνπο 

αληνρήο θαη δπζθακςίαο θαη λα θάλεη ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο. 

 Να θάλεη ηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηνλ αληηζεηζκηθφ ζρεδηαζκφ ζχκκηθησλ θαηαζθεπψλ. 

 Να ζπλδέεη ηε ζπκπεξηθνξά δνκηθψλ κειψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο εληζρπκέλσλ κε 

ραιχβδηλα ζηνηρεία, κε ηε ζπκπεξηθνξά ζχκκηθησλ κειψλ ράιπβα – ζθπξνδέκαηνο. 

 Να ππνινγίδεη ηελ αληνρή θαη δπζθακςία μπινζχκκηθησλ δνθψλ θαη πιαθψλ. 
 Να θαηαλνεί βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ζχκκηθησλ δνκηθψλ κειψλ 

ζθπξνδέκαηνο – ζπλζέησλ πιηθψλ. 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 
 Απηφλνκε Δξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
χκκηθηεο θαηαζθεπέο ράιπβα-ζθπξνδέκαηνο: εηζαγσγή, πιηθά, αξρέο ζρεδηαζκνχ, πιήξεο 

θαη κεξηθή δηαηκεηηθή ζχλδεζε, ακθηέξεηζηεο θαη ζπλερείο ζχκκηθηεο δνθνί θαη πιάθεο, 

ζχκκηθηα ππνζηπιψκαηα, ζπλδέζεηο, δνκηθά ζπζηήκαηα, ζέκαηα αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

χκκηθηα δνκηθά κέιε θαη δνκηθά ζπζηήκαηα ράιπβα-ζθπξνδέκαηνο ζε εληζρχζεηο. 

Δηζαγσγή ζηηο μπινζχκκηθηεο θαηαζθεπέο. Δηζαγσγή ζηε ζχκκηθηε δξάζε ζθπξνδέκαηνο-

ζπλζέησλ πιηθψλ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Γηδαζθαιία ζηελ αίζνπζα 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε απιψλ ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηηο 

αζθήζεηο, αιιειεπίδξαζε κε ηνπο θνηηεηέο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Απηνηειήο κειέηε θαη 

επίιπζε αζθήζεσλ 

86 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 
125 
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(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

ανά πιζηυηική μονάδα) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (75%) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

επίιπζε αζθήζεσλ 
ΗΗ. Παξάδνζε αζθήζεσλ (25%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Σξηαληαθχιινπ, Αζ., χκκηθηεο Καηαζθεπέο, Δθδφζεηο GOTSIS, 2016. 
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 ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8268Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8 θαη 10  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΑΠΟ 

ΦΔΡΟΤΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Καη’  επηινγήλ ππνρξεσηηθφ επηζηεκνληθήο πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γνκηθά Τιηθά, Μεραληθή ησλ Τιηθψλ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1521/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο καζαίλεη: 

i. ηα πιηθά θαη ηνλ ηξφπν δφκεζεο ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία θαη ηελ επίδξαζή 

ηνπο ζηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνηρνπνηίαο 

ii.  ηηο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηε δφκεζε θηηξίσλ απφ απιή, δηαδσκαηηθή θαη 

νπιη-ζκέλε ηνηρνπνηία θαη ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ Δπξσθσδίθσλ 6 θαη 8. 

iii.  ηηο αξρέο κφξθσζεο ζχγρξνλσλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία 

iv.  αξρέο ππξαληίζηαζεο θηηξίσλ απφ ηνηρνπνηία 

v.  κεζφδνπο  ειέγρνπ ζε ζιίςε, δηάηκεζε θαη θάκςε άνπισλ θαη νπιηζκέλσλ ηνίρσλ θαηά 

ηνπο Δπξσθψδηθεο 6 θαη 8.  

vi.  λα ειέγρεη έλα θηίξην απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία ππφ ζεηζκηθά θνξηία 

vii.  ηελ παζνινγία ησλ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία κε έκθαζε ζηε ζεηζκηθή 

ηξσηφηεηα 
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viii.  κεζφδνπο επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο, ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο  θαη θξηηήξηα ιήςεο 

απνθάζεσλ 

ix. εθαξκνγή ηερληθψλ ελίζρπζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Μαζήκαηνο Ο θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

α) λα ππνινγίδεη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά πθηζηακέλσλ θαη λέσλ ηνηρνπνηηψλ 

β) λα επηιέγεη ηα θαηάιιεια πιηθά γηα λέεο θαηαζθεπέο 

γ) λα κνξθψλεη έλα λέν θηίξην απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία θαηά ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ 

Δπξσθσδίθσλ 

δ) λα ππνινγίδεη ηελ ππξαληίζηαζε ηνίρσλ θαηά ηνλ ΔΝ 1996-1-2 

ε) θάλεη κία νινθιεξσκέλε κειέηε ελφο θηηξίνπ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία, λένπ ή 

πθηζηακέλνπ 

ζη) λα αηηηνινγήζεη θάζε βιάβε πνπ έρεη ζεκεησζεί ζε κία θαηαζθεπή απφ θέξνπζα 

ηνηρνπνηία αιιά θαη λα απνηηκήζεη ηελ ηξσηφηεηα κίαο πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο 

δ) λα επηιέμεη κία ηερληθή ελίζρπζεο κε βάζε ηελ επηδησθφκελε επηηειεζηηθφηεηα θαη ην 

θφζηνο ηεο 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Λήςε απνθάζεσλ 
 Απηφλνκε Δξγαζία 

• ρεδηαζκφο Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Δίδε ηνηρνπνηηώλ 
Δίδε ηνηρνπνηηψλ, Ληζνδνκέο ,Σνηρνπνηίεο απφ ηερλεηνχο ιίζνπο, Υπηέο ηνηρνπνηίεο, Μηθηέο 

ηνηρνπνηίεο,   Kνληάκαηα  

 Μεραληθή ηεο ηνηρνπνηίαο 
Θιηπηηθή αληνρή, Δθειθπζηηθή θαη δηαηκεηηθή αληνρή. Μεραληζκφο αζηνρίαο ππφ ζιίςε. 

Eιαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνηρνπνηίαο. Λπγηζκφο ηνίρσλ ππφ έθθεληξε ζιίςε. Θιηβφκελνη 

ηνίρνη ππφ νξηδφληηα πιεπξηθή θφξηηζε. Σνίρνη ππφ ηπρνχζα θφξηηζε  
 Σππνινγία θαη βιάβεο λενειιεληθώλ θηηξίσλ  
Σχπνη λενειιεληθψλ θηηξίσλ, ζρέζε ηξσηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θηηξίσλ 
 Απιή, Γηαδσκαηηθή θαη νπιηζκέλε ηνηρνπνηία               

Σξφπνη δηακφξθσζεο θαη νπιηζκφο.  Πνζνζηά νπιηζκνχ, Αγθχξσζε θαη αιιεινθάιπςε 

νπιηζκψλ, Δπηθάιπςε ησλ νπιηζκψλ 
 Ππξαληίζηαζε 

 ρεδηαζκόο δνκηθώλ κεξώλ  από Σνηρνπνηία   θαηά Δπξσθώδηθα 6.                                                                  
Ανπινη ηνίρνη ππό θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα θόξηηζε. Οπιηζκέλνη ηνίρνη ππό ζιίςε, 

θάκςε, ζιίςε θαη θάκςε. Οπιηζκέλνη ηνίρνη ππό νξηδόληηα θόξηηζε. 
 Μέζνδνη αλάιπζεο θαη ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία  

Μέζσ ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ θπκαηλφκελεο δπζθνιίαο, ζπγθξίλεηαη ε ζεηζκηθή 

ζπκπεξηθνξά πξαγκαηηθψλ θαηαζθεπψλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ 

 Βιάβεο ζε ηνηρνπνηίεο  

Αλαθέξνληαη ηα ελδνγελή θαη εμσγελή αίηηα βιαβψλ ησλ θαηαζθεπψλ, φπσο θαη βιάβεο 
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νθεηιφκελεο ζην έδαθνο. εηζκηθή ηξσηφηεηα.  

 Σερληθέο επηζθεπψλ 

Κξηηήξηα απνθάζεσλ, ηξφπνη εθαξκνγήο θαη πιηθά γηα αξκνιφγεκα, ξηδννπιηζκνχο θαη 

ελέζεηο. Σερλνινγία εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 Δπηζθεπέο θαη εληζρχζεηο θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία 

Καηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ επηζθεπή ξεγκαηψζεσλ θαη απνθνιιήζεσλ ηνίρσλ, 

θαηαζθεπή δηαδσκάησλ, καλδπψλ, θαη ελίζρπζε ζεκειίσλ θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία 

νξηδνληίσλ δηαθξαγκάησλ θαη ηελ  ελίζρπζε ηνίρσλ κε πξνέληαζε. 
 Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θφζηνο εληζρχζεσλ 

Κξηηήξην απνηειεζκαηηθφηεηαο , ηξφπνη ελίζρπζεο, πεξηγξαθή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.  

πζρέηηζε κε θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο εληζρχζεσλ. 

 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε πξφζσπν κε πξφζσπν 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Αηνκηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε  

51 

 

Απηνηειήο Μειέηε 35 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Δθπφλεζε αηνκηθήο εξγαζίαο πνπ ζπλίζηαηαη:  
α) ζηε κφξθσζε θαη ειέγρνπο αληνρήο λέαο 

θαηαζθεπήο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηία είηε ζηελ 

απνηχπσζε, ζχληαμε  ηερληθήο έθζεζεο θαη ειέγρνπο 

αληνρήο πθηζηακέλνπ θηεξίνπ απφ Φέξνπζα 

Σνηρνπνηία θαη  
β) ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ελίζρπζε 

θηεξίσλ, πρ ηερληθέο ελίζρπζεο, πιηθά  εληζρχζεσλ θαη 

πξνδηαγξαθέο  

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

α) Φ. Καξαληψλε, Φέξνπζεο Σνηρνπνηίεο, εθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ,  
β) Μ. Tomazevic Αληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο θηηξίσλ απφ Σνηρνπνηία, εθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο 
γ) θάζε βηβιίν πνπ εζηηάδεη ζην ζρεδηαζκφ θαηαζθεπψλ απφ ηνηρνπνηία θαηά Δπξσθψδηθα 6 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9255A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ Όγδνν-Γέθαην 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΔΗΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΔ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ   
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο + Δξγαζηήξην 3+0 5 

 

 

  

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

1.  ρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα 

2. ρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

3. Γπλακηθή ησλ θαηαζθεπψλ 

Οη έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξναπαηηνπκέλσλ δελ 

έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθή απφ ην Σκήκα.     
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1519/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη ην ζχλνιν ηεο χιεο 

πνπ έρνπλ δηδαρζεί, θαη ηδηαηηέξσο ηα αθφινπζα ζεκεία: 
1. Σελ έλλνηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ θάζκαηνο απφθξηζεο, ην νπνίνλ νδεγεί ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θάζκαηνο ζρεδηαζκνχ. 

2. Σελ ειαζηηθή θαη ηελ αλειαζηηθή (δει. κε γξακκηθή) ζεηζκηθή απφθξηζε ησλ 

θηεξηαθψλ θαηαζθεπψλ, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηήλ ηελ 

απφθξηζε. 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 170 

3. Σηο βαζηθέο αξρέο ηνπ αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ, κε ηξφπν ψζηε νη 

ζπνπδαζηέο λα ηηο εθαξκφδνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ.  

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 
1. Να θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηελ ζεηζκηθή απφθξηζε θαηαζθεπήο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεηζκηθήο δηεγέξζεσο. 

2. Να θαηαλνήζνπλ ηηο πξνβιέςεηο ελφο ζχγρξνλνπ Κψδηθα Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ 

(π.ρ. EC8), λα γλσξίδνπλ ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα εθαξκφζνπλ απηφλ ηνλ Κψδηθα ζηνλ αληηζεηζκηθφ ζρεδηαζκφ θαηαζθεπψλ (θπξίσο 

θηεξίσλ).  

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Δηζαγσγή 

2. Διαζηηθά θάζκαηα απφθξηζεο 

3. Με ειαζηηθά θάζκαηα απφθξηζεο 

4. εηζκηθή απφθξηζε πνιπβαζκίσλ (MDOF) ζπζηεκάησλ: Καηάζηξσζε ησλ εμηζψζεσλ 

θίλεζεο (Δπαλάιεςε) 

5. εηζκηθή αλάιπζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ 

6. εηζκηθή αλάιπζε κε ηελ ρξήζε θάζκαηνο απφθξηζεο 

7. εηζκηθή απφθξηζε γξακκηθψο ειαζηηθψλ θηεξίσλ 

8. εηζκηθή απφθξηζε κε γξακκηθψλ θηεξίσλ 

9. εηζκηθή απφθξηζε θηεξίνπ ζπδεπγκέλνπ ζε ζηξέςε 

10. Αιιειεπίδξαζε εδάθνπο-θαηαζθεπήο 

11. Κψδηθεο (αληηζεηζκηθνχ) ζρεδηαζκνχ θηεξίσλ 

Οη δηαιέμεηο εκπινπηίδνληαη (φηαλ θξίλεηαη φηη ππάξρεη ζπλάθεηα) κε ζηνηρεία Σερληθήο 

εηζκνινγίαο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπζηήκαηα αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. 

ζεηζκηθή κφλσζε).  

8. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Οη ζεκεηψζεηο ησλ δηαιέμεσλ ζπλνδεχνληαη απφ 

πξνηεηλφκελα πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε (βι. 

syllabus καζήκαηνο).  

Ο δηδάζθσλ είλαη δηαζέζηκνο γηα λα απαληά 

εξσηήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ πεξί ηνπ καζήκαηνο. 
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ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Δμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο έξγσλ 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 
 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Απηνηειήο Μειέηε 86 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Ζ βαζκνιφγεζε βαζίδεηαη ζε 3-σξε ηειηθή γξαπηή 

εμέηαζε. 
 

9. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 
DYNAMICS OF STRUCTURES: Theory and applications to earthquake engineering. By A. 

CHOPRA, 3
rd

 Edition, PRENTICE HALL. 
εκεηψζεηο ηνπ δηδάζθνληνο 
Δπηιεγκέλεο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο γξακκαηνινγίαο  
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 ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8356Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
ν
, 10

ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΔΧΓΑΗΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  2 2 
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Πεδίνπ  4 3 

   

ύλνιν Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ  5 
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

CIV_3803 /ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΔΧΓΑΗΗΑ ή αληίζηνηρεο 

γλψζεηο 
Ο θνηηεηήο πξέπεη λα έρεη βαζηθέο γλψζεηο Γξακκηθήο 

Αιγεβξαο, Μαζεκαηηθήο Αλάιπζεο θαη ρξήζεο 

ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ φπσο MATLAB ή  

MATHEMATICA ή ORIGIN 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ππνζηήξημε εθπαίδεπζεο ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1750/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 
 

Σν κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε βαζηθέο εθαξκνγέο ηεο Γεσδαηζίαο 

ζην ζπλερψο εμειηζζφκελν αληηθείκελν ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη ηδηαίηεξα ζχγρξνλεο 

εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ην γεσκεηξηθφ ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη αζθάιεηα 

κεγάισλ θαη εηδηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, επη ηνπ εδάθνπο, ππέξγεησλ, ππφγεησλ, ζαιάζζησλ. 
Σα έξγα απηά απαηηνχλ γεσδαηηηθά φξγαλα δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ (επίγεηαο γεσδαηζίαο, 

ξνκπνηηθνχο ζενδνιίρνπο, ζαξσηέο laser, θιπ) θαη δνξπθνξηθήο (θπξίσο GPS). 
Κνκβηθφ ζεκείν είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο αθξηβείαο θαη ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο θαη δηάξθεηαο ρξφλνπ εξγαζηψλ. 
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε 

θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  

 Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

 Λήςε απνθάζεσλ  

 Απηφλνκε εξγαζία  

 Οκαδηθή εξγαζία  

 Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

 Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ  

 ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

 Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

 Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1. Βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο Γεσδαηζίαο ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ κειέηε, θαηαζθεπή, 

δηαρείξηζε, αζθάιεηα θαη βησζηκφηεηα ηερληθψλ έξγσλ θαη δηάθνξσλ 

ζεκαληηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο 

2. ηνηρεία Θεσξίαο Μεηξήζεσλ θαη θαικάησλ (ηχπνη, θαηαλνκή θαη κεηάδνζε 

ζθαικάησλ, Μέζνδνο Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ).  

3. Δθαξκνγέο ηεο Θεσξίαο Μεηξήζεσλ θαη θαικάησλ ζηελ εθηίκεζε θαη 

ζρεδηαζκφ γεσδαηηηθψλ εξγαζηψλ θαη εθαξκνγέο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

(πρ ζθάικαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ)  

4. Δηζαγσγή ζηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ γεσδαηηηθψλ θαηαγξαθψλ 

5. Βαζηθέο Αξρέο Δπίγεηαο θαη Γνξπθνξηθήο Γεσδαηζίαο κε δηάθνξα φξγαλα 

(επίδεημε ή εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπο) κε βάζε απαηηήζεηο αθξηβείαο  

6.  Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ, κεηξήζεηο ππαίζξνπ θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ  

7.  Κηεκαηνιφγην θαη βάζεηο δηαρείξηζεο ρσξηθψλ θιπ δεδνκέλσλ 

8.  Δηζαγσγή ζε Δηδηθέο εθαξκνγέο φπσο κέζνδνη ειέγρνπ ζηαζεξφηεηαο 

θαηνιηζζήζεσλ, ζπγθιίζεσλ ζεξάγγσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηάλνημεο ηνπο θαη 

παξακφξθσζεο ησλ ππεξθείκελσλ θηηξίσλ, κεηξήζεηο ηαιαληψζεσλ θηηξίσλ απφ 

θνξηία αλέκνπ θαη θπθινθνξίαο, γεσκεηξηθή θαηαζθεπή πςειψλ θηηξίσλ θαη 

θαηαζθεπψλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ (ζηέγαζηξα ζηαδίσλ, νδνπνηία πςειψλ 

απαηηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ζήξαγγεο, θνηιαδνγέθπξεο, θιπ). 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

1. Δθπαίδεπζε ηχπνπ δηάιεμεο κε νπηηθφ πιηθφ θαη 

δηαδξαζηηθή (εξσηήζεηο θαη ηεζη) 
2. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Πεδίνπ 
3.  Πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο εξγαζίεο θαηαλφεζεο  
3. Δθπαηδεπηηθή Δθδξνκή ζε θαηαζθεπαδφκελα ή 
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ζεκαληηθά ηερληθά έξγα 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ  
 ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

 δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ θαη δηδαθηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαδξαζηηθέο Γηαιέμεηο  30 

Αζθήζεηο Πξάμεο (Πεδίνπ) 

αλά κηθξέο νκάδεο  

60 

Αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο 

25 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή 10 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Βαζκνιφγεζε κέζσ παξακεηξηθνχ αιγνξίζκνπ 

(Γεληθεπκέλνπ Μέζνπ Οξνπ κε Βάξε) πνπ αμηνινγεί 

ηελ απφδνζε ηνπ θνηηεηή ζε θάζε επί κέξνπο 

ζπληζηψζα  ηνπ καζήκαηνο.  Πξνυπφζεζε βαζκνχ  
ηειηθνχ δηαγσλίζκαηνο >5/10 
  

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :   

(1) εκεηψζεηο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα e-class  
(2.1) Θεσξία Μεηξήζεσλ θαη θαικάησλ, ηείξνο , Δθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα 
(2.2) Μπαληέια et al, Γεσδ. Οξγαλα θαη Μέζνδνη Μέηξεζεο θαη Τπνινγηζκψλ-Γεσδαηζία Η, 

Δθδ. Κπξηαθίδε, Θεζ/λίθε 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΟΤΓΩΝ  
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΑΣ. ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΠΙΛΟΓΗ  

ΚΩΓΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

CIV_8357A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
ν+ 10

ν
 

ΣΙΣΛΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε 

δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο 

Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία 

γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο 

ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο , Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 2Γ, 2ΔΡΓ 5 
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο (Γεσινγία) θαη Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ (Σερληθά Έξγα θαη Πεξηβάιινλ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Καλέλα. Δίλαη επηζπκεηφ ν θνηηεηήο λα έρεη ηηο βαζηθέο 

γλψζεηο Σερληθήο Γεσινγίαο 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή. Ζ δηδαζθαιία κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ Αγγιηθή 

ζηελ πεξίπησζε παξνπζίαο αιινδαπψλ θνηηεηψλ 
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΔΛΙΓΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/GEO349/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 
Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα δίλεη ηε ζεσξεηηθή θαη αληηθεηκεληθή γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε 

θαη πεξηγξαθή ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ νξηνζεηνχλ θαη θαζνξίδνπλ ην 

ζρεδηαζκφ ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ «ελαξκφληζή» ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηινγή θαη ηνλ αζθαιή πξνζδηνξηζκφ ησλ πιένλ «θξίζηκσλ» 

παξακέηξσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 
Ο θνηηεηήο θαηέρεη λνεηηθέο θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα: 

 Αμηνπνίεζεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θπζηθψλ - κεραληθψλ 

παξακέηξσλ ησλ βξάρσλ (βξαρψδνπο πιηθνχ θαη βξαρνκάδαο) κέζσ 

εξγαζηεξηαθψλ θαη επηηφπνπ κεζνδνινγηψλ θαη πξνζνκνηψζεσλ (ρξήζε 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ, πιηθψλ θαη νξγάλσλ) 

 Δθαξκνγήο γλψζεσλ θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηερληθψλ επηινγψλ ζε θξίζηκα ζέκαηα κειέηεο θαη 
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θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ (πξνζηαζία πξαλψλ, ππνζηήξημε ζεξάγγσλ, 

ζηεγαλνπνίεζε θξαγκάησλ θ.ιπ.)  

Δπίζεο ν θνηηεηήο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί: 
 κε επάξθεηα ζηε δηεπηζηεκνληθφηεηα πνπ απαηηνχλ ηα ηερληθά έξγα (κειέηε - 

θαηαζθεπή) 

 κε ππεπζπλφηεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ πεξίπησζε απηφλνκεο απαζρφιεζεο 

 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη 

ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  

 Λήςε απνθάζεσλ 

 Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

 Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ  

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1) Μεραληθή ζπκπεξηθνξά βξαρνκάδαο: ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο βξαρνκάδαο RMR 

θαη Q, γεσινγηθφο δείθηεο αληνρήο GSI. Δθαξκνγέο ζηελ θαηαζθεπή ζεξάγγσλ, 

πξαλψλ θαη ζεκειηψζεσλ ηερληθψλ έξγσλ 

2) Καηνιηζζήζεηο: νλνκαηνινγία θαη ηαμηλφκεζε, παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

εθδήισζή ηνπο, κέηξα πξνζηαζίαο θαη ζηαζεξνπνίεζεο 
3) Φξάγκαηα: ηαμηλφκεζε, ζπλαθή – ζπλνδά έξγα, θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο 

ζέζεο, ηερληθνγεσινγηθέο απαηηήζεηο θαηαζθεπήο, ζηεγαλνπνίεζε ηακηεπηήξα, 

ελφξγαλε παξαθνινχζεζε  
4) Τπφγεηα έξγα – ζήξαγγεο: κεηαβνιή - θαηαλνκή ηάζεσλ θαηά ηε δηάλνημε, 

γεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη δηάλνημε, κεραληζκνί ζξαχζεο θαη παξακφξθσζεο 

πεξηβάιινπζαο βξαρνκάδαο, κέζνδνη θαηαζθεπήο θαη κέηξα ππνζηήξημεο, κέζνδνο 

ΝΑΣΜ θαη κέζνδνο TBM. 
5) Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ (Βξαρνκεραληθήο) ζχκθσλα κε ηηο 

πξφηππεο πξνδηαγξαθέο  ASTM, ISRM θαη Δ103-84 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν (ζηελ ηάμε) 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο 

 Υξήζε Σερλνινγηψλ Πιήξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(power point) ζηε δηδαζθαιία 

 Ζιεθηξνληθή Παξάδνζε ησλ Δξγαζηεξηαθψλ Αζθήζεσλ 

ζε αξρεηα pdf αηνκηθά ζε θάζε θνηηεηή, ζε εβδνκαδηαία 

βάζε, δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

κεηά απφ ηελ αξρηθή εγγξαθή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Σερληθήο Γεσινγίαο κε ρξήζε αηνκηθνχ 

θσδηθνχ πξφζβαζεο. 

 Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη Γηάρπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο  e_class 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 177 

ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο 
θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 

Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 
αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, 

Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, 
Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, 

Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε 
κειέηεο (project), Σπγγξαθή εξγαζίαο 

/ εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ 

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε 

θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε 
επίπεδν εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα 

standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 
Γηαιέμεηο 2×13=26 
Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε (13 

αζθήζεηο): Αζθήζεηο εθηέιεζεο 

θαη εμαγσγήο απνηειεζκάησλ ζε: 

(α) Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζε 

βξάρνπο (Βξαρνκεραληθήο), θαη (β) 

επηηφπνπ κεηξήζεηο ζηε βξαρφκαδα 

γηα ηε ζχληαμε γεσηερληθψλ 

κειεηψλ 

2×13=26 

Μειέηε (κε θαζνδεγνχκελε-

απηνηειήο) 
73 

ύλνιν Μαζήκαηνο  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 

αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή  ή 

Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο 

Σύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε 
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 

Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 
Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή 

Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη 
πνπ είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο 

θνηηεηέο. 

Γιψζζα: Διιεληθά (Αγγιηθά γηα Erasmus) 
Η) Αμηνιφγεζε Δξγαζηεξηαθψλ Αζθήζεσλ (50%):  
(α) Κάζε Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε παξαδίδεηαη επηιπκέλε ηελ 

επφκελε εβδνκάδα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο δηαδηθαζία, 

δηνξζψλεηαη, βαζκνινγείηαη θαη επηζηξέθεηαη ζην θνηηεηή. 

Τπνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο  φισλ ησλ αζθήζεσλ 
(β) Γξαπηή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε 

εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 

Σειηθφο βαζκφο εξγαζηεξηαθήο αμηνιφγεζεο (50%) = 

(α)*20% + (β)*30% 

ΗΗ) Σειηθή Γξαπηή Δμέηαζε Μαζήκαηνο (50%):  
Γέθα (10) Δξσηήζεηο χληνκεο Απάληεζεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

δηαιέμεηο 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλφκελε Βηβιηνγξαθία : 
1)  Γεσινγία Σερληθψλ Έξγσλ (2007). Γ. Κνχθεο, Ν. ακπαηαθάθεο Δθδφζεηο 

Παπαζσηεξίνπ, ζει. 575. 
2) Engineering Geology. Principle and practice (2009). D.G. Price, Springer. 
3) Engineering Geology (2007). F.G. Bell. Second edition. B.H. 
4) Practical Rock Engineering. E. Hoek.      
         https://www.rocscience.com/documents/hoek/corner/Practical-Rock-Engineering-Full-

Text.pdf 
 
-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 
1) Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Springer  

2) Engineering Geology. Elsevier. 

3) Geotechnical and Geological Engineering. Springer 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8460A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8o + 10ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε 

ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη 

πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο 

αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ 

πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 (δηαι.) 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Καη’ επηινγήλ Τπνρξεσηηθφ – Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα 
 
Ο θνηηεηήο πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθέο γλψζεηο 

Ρεπζηνκεραληθήο, Τδξαπιηθήο θαη Τδξνινγίαο 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή. Αγγιηθή γηα θνηηεηέο Erasmus 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

Ναη 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα επηιχεη πξνβιήκαηα ηεο 

Τδξαπιηθήο Μεραληθήο κε ππνινγηζηηθέο (αξηζκεηηθέο) κεζφδνπο φπνπ: 

1. Πξνθχπηνπλ αιγεβξηθέο εμηζψζεηο κε επηδερφκελεο αλαιπηηθήο ιχζεσο (π.ρ. 

νκνηφκνξθν θαη θξίζηκν βάζνο ζε αλνηθηνχο αγσγνχο). 
2. Πξνθχπηνπλ ζπλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο (π.ρ. βαζκηαίσο κεηαβαιιφκελε ξνή ζε 

αλνηθηνχο αγσγνχο, πδξνινγηθή δηφδεπζε χδαηνο κέζσ ηακηεπηήξα, κεηαθνξά ξχπσλ ζε 

πδάηηλα ζψκαηα κε πιήξε κίμε). 
3. Πξνθχπηνπλ κεξηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο (π.ρ. κεηαγσγή θαη δηάρπζε – δηαζπνξά 

ξχπσλ, ξνή ζε πνξψδεο κέζν, κε κφληκε ξνή ζε αλνηθηνχο θαη θιεηζηνχο αγσγνχο). 
Πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ρξήζε εηδηθψλ αξηζκεηηθψλ ηερληθψλ (π.ρ. αλάιπζε ρξνλνζεηξάο 

πδξαπιηθψλ ή πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, θ.ι.π.) 
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο 

1. Ηθαλφηεηα λα αλαιχεη πξνβιήκαηα Τδξαπιηθήο Μεραληθήο θαη λα πξνζδηνξίδεη ηηο 

εμηζψζεηο πνπ δηέπνπλ ην θπζηθφ πξφβιεκα. 
2. Ηθαλφηεηα λα επηιέγεη ηελ ππνινγηζηηθή/ αξηζκεηηθή κεζνδνινγία θαη λα θαηαζηξψλεη 

θψδηθα Ζ/Τ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σν καζεκαηηθφ κνληέιν ζηελ Τδξαπιηθή Μεραληθή. Αξηζκεηηθή επίιπζε αιγεβξηθψλ 

εμηζψζεσλ (θαλνληθφ θαη θξίζηκν βάζνο). Δπέθηαζε ζε ξνή εληφο δηθηχσλ. Καλνληθέο 

δηαθνξηθέο εμηζψζεηο γηα ηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ ζε βαζκηαίσο κεηαβαιιφκελε ξνή, 

πδξνινγηθή δηφδεπζε χδαηνο θαη κεηαθνξά κάδαο ζε ζπζηήκαηα κε πιήξε κίμε. Αξηζκεηηθή 

επίιπζε κεξηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ζε πξνβιήκαηα δηάρπζεο – δηαζπνξάο, ξνήο ζε 

πνξψδεο κέζν, κε κφληκεο ξνήο θαη δηαδφζεσο πιεκκπξηθψλ θπκάησλ, θαζψο θαη ζε 

πξνβιήκαηα ξνήο νξηαθνχ ζηξψκαηνο. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Παξαδφζεηο ζηελ ηάμε θαη Projects  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Δπηπιένλ πιηθφ αλεξηεκέλν ζην e-class 
Αλαδεηήζεηο απφ ηνπο θνηηεηέο ζην δηαδίθηπν 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο (3 ψξεο απφ 

πίλαθνο x 13 εβδνκάδεο) 

39 

Σειηθή εμέηαζε (3 ψξεο) 3 

Χξεο κειέηεο, 

πξνεηνηκαζία γηα ηα 

Projects θαη πξνεηνηκαζία 

ηερληθψλ εθζέζεσλ 

83 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

 
Σειηθή εμέηαζε 30% θαη projects 70%. 
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αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

12. Chadwick A. and J. Morfett, “Hydraulics in Civil Engineering,” ALLEN & UNWIN, 

London, 1986. 

13. Chaudry M. H., “Open – Channel Flow,” Second Edition, Springer, New York, 

2008. 
14. Henderson F. M., “Open Channel Flow,” Macmillan, New York, 1966. 

15. Jain S. C., “Open – Channel Flow,” Wiley, New York, 2001. 
16. Vreugdenhil, C.B., Computational hydraulics: An introduction, Springer – Verlag, 

Berlin, 1989. 
17. Wylie E. B. and V. L. Streeter, “Fluid Transients,” Corrected ed., FEB Press, Ann 

Arbor, 1983. 

18. White F. M., “Fluid Mechanics,” 2
nd

 Edition, McGraw – Hill, New York, 1986. 
Greek 

6. Γεκεηξαθφπνπινο Α., «ηνηρεία Τπνινγηζηηθήο Τδξαπιηθήο : Παλεπηζηεκηαθέο 

Παξαδφζεηο,» Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Πάηξα, 2015. 
7. Ληαθφπνπινο Α., «Τδξαπιηθή», 2

ε
 Έθδνζε, Δθδφζεηο Σδηφια, Θεζαιινλίθε, 2014. 

8. Ννπηζφπνπινο Γ., Γ. Υξηζηνδνχινπ θαη Σ. Παπαζαλαζηάδεο, «Τδξαπιηθή Αλνηθηψλ 

Αγσγψλ», Fountas, Αζήλα, 2010. 

9. Πξίλνο Π., «Τδξαπιηθή Κιεηζηψλ & Αλνηθηψλ Αγσγψλ», Δθδφζεηο Εήηε, 

Θεζζαινλίθε, 2013. 
Σεξδίδεο Γ. Α., «Δθαξκνζκέλε Τδξαπιηθή», Δθδφζεηο Εήηε, Θεζζαινλίθε, 1997. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9485Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
ν
 + 10

Ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο 3 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Διιεληθή θαη εμέηαζε ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1517/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα: 

1. Βαζηθέο αξρέο ζπκπεξηθνξάο θπκάησλ ζηελ παξάθηηα δψλε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θαηλνκέλσλ ξήρσζεο, ζξαχζεο, αλχςσζεο, αλαξξίρεζεο, δηάζιαζεο, πεξίζιαζεο, αλάθιαζεο 

θαη κεηάδνζεο. 

2. πζρέηηζε ραξαθηεξηζηηθψλ αλέκσλ θαη πξφβιεςεο θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

3. Βαζηθέο αξρέο θπκαηνγελψλ ξεπκάησλ θαη ζηεξενκεηαθνξάο ζηελ παξάθηηα δψλε. 

 

Γλψζε θαη δεμηφηεηεο: 

1. Γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ παξάθηηα δψλε ππφ ηελ 

επίδξαζε αλεκνγελψλ θπκάησλ. 

2. Αλάιπζε αλεκνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θπκαηηθνχ θιίκαηνο. 

3. Ηθαλφηεηα ππνινγηζκνχ παξάιιειεο ζηεξενκεηαθνξάο ζηελ παξάθηηα δψλε θαη εθηίκεζε 

δηάβξσζεο/πξφζρσζεο αθηψλ. 

4. χλζεζε ησλ αλσηέξσ θαη εθαξκνγή ζηελ εθπφλεζε πξνθαηαξθηηθήο αθηνκεραληθήο κειέηεο. 
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Απηφλνκε Δξγαζία 

 Οκαδηθή Δξγαζία 

 ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

 εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1. Θεσξίεο γξακκηθψλ θαη κε γξακκηθψλ θπκάησλ βαξχηεηαο. 
2. Γηάζιαζε, πεξίζιαζε, αλάθιαζε θαη κεηάδνζε θπκαηηζκψλ. 
3. Θξαχζε θπκάησλ. 
4. Κπκαηνγελήο αλχςσζε θαη αλαξξίρεζε κέζεο ζηάζκεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο. 
5. Πξαγκαηηθνί θπκαηηζκνί. 
6. Δπηινγή θχκαηνο ζρεδηαζκνχ. 

7. Κπκαηνγελή παξάθηηα ξεχκαηα. 
8. Μεηαθνξά θεξηψλ πιψλ ζηελ παξάθηηα δψλε. 
 

 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Αηνκηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε πεξίπησζεο. 

Ηζνδχγην θεξηψλ πιψλ 

ζηελ παξάθηηα δψλε. 

30 

 

Απηνηειήο Μειέηε 56 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

 

Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη επίιπζε 

πεξηβαιινληηθψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ 

(75%). 
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Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
ΗΗ. χλζεην ζέκα ζε επίπεδν πξνθαηαξθηηθήο 

αθηνκεραληθήο κειέηεο ζηεξενκεηαθνξάο (παξάδνζε 

αηνκηθήο ηερληθήο έθζεζεο) (25%). 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
4. Coastal Engineering Manual. Engineer Manual 1110–2-1100, U.S. Army Corps of 

Engineers, Washington, D.C., 2002. 
5. Δηζαγσγή ζηελ Παξάθηηα Σερληθή & ηα Ληκεληθά Έξγα. Κνπηίηαο, Υ., Εήηε, 

Θεζζαινλίθε, 1998. 

 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 
4. Coastal Engineering 
5. Journal of Waterways, Port, Coastal and Ocean Engineering 
6. Ocean Engineering 

7. Journal of Coastal Research 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΟΤΓΩΝ  
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
CIV_9470A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8

ν
, 10

ν 
 

ΣΙΣΛΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΤΠΟΓΔΗΑ ΤΓΑΣΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε 

δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, 

Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο 

απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο 

αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο 

θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 
Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: Διιεληθή 
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  
ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(URL) 
http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEk

paideysh/Mathimata/EEtos/entry/179084a7-

f2b0-4e4e-9423-21211f5f72ed/?PageNo=0  

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Οη δηαιέμεηο θαη νη αζθήζεηο ζθνπεχνπλ ζην λα γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο κε ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ καζήκαηνο: 
1. Σα κεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ αγσγηκφηεηα ησλ 

πνξνδψλ κέζσλ θαη ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ησλ κεγεζψλ απηψλ.  

2. Σνπο ηχπνπο ησλ πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ. 
3. Σηο εμηζψζεηο ξνήο ζε πνξψδε κέζα γηα κνλνδηάζηαηεο θαη δηζδηάζηαηεο ξνέο ζην 

νξηδφληην επίπεδν.   
4. Αλαιπηηθέο θαη γξαθηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ εμηζψζεσλ θίλεζεο ηνπ ππφγεηνπ 

λεξνχ.  
5. Σε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ γηα ηελ αξηζκεηηθή επίιπζε ξνψλ ζην 

νξηδφληην επίπεδν. 
 6.    Σνπο κεραληζκνχο κεηαθνξάο θαη εμάπισζεο ξχπσλ ζε πδξνθφξα ζηξψκαηα θαη ηε 

Downloaded from eduguide.gr

http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEkpaideysh/Mathimata/EEtos/entry/179084a7-f2b0-4e4e-9423-21211f5f72ed/?PageNo=0
http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEkpaideysh/Mathimata/EEtos/entry/179084a7-f2b0-4e4e-9423-21211f5f72ed/?PageNo=0
http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEkpaideysh/Mathimata/EEtos/entry/179084a7-f2b0-4e4e-9423-21211f5f72ed/?PageNo=0


Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 185 

καζεκαηηθή πεξηγξαθή απηψλ ησλ κεραληζκψλ.  
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ  
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Τπφγεηα χδαηα θαη πδξνινγηθφο θχθινο. Τδξαπιηθά ραξαθηεξηζηηθά πδξνθφξσλ 

ζηξσκάησλ. Δμηζψζεηο κνλνδηάζηαηεο ξνήο ζε πεξηνξηζκέλα, ειεχζεξα θαη πεξηνξηζκέλα 

κε δηαξξνέο πδξνθφξα ζηξψκαηα. Δπίιπζε δηζδηάζηαησλ ξνψλ κε αλαιπηηθέο θαη γξαθηθέο 

κεζφδνπο θαζψο θαη κε ηελ κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ. Φαηλφκελα κεηαθνξάο 

κάδαο ζην ππφγεην λεξφ (ζπλαγσγή, πδξνκεραληθή δηαζπνξά, πξνζξφθεζε, ρεκηθή 

κεηαηξνπή). Μνλνδηάζηαηε εμίζσζε κεηαθνξάο ζε πεξηνξηζκέλν πδξνθφξν ζηξψκα θαη 

αλαιπηηθέο ιχζεηο. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο/αζθήζεηο 39 
  

Απηνηειήο Μειέηε 86 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 
 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 186 

από ηνπο θνηηεηέο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1.  Καιέξε, Β.Κ., 2004. εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα ππφγεηα χδαηα. Παλεπηζηήκην Παηξψλ. 
2.  Σνιίθα Γ.Κ., 2006. Τπφγεηα Τδξαπιηθή. Δθδφζεηο Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε. 
3.  Σεξδίδε, Γ.Α. θαη Γ.Ν. Καξακνχδε, 1985. Τδξαπιηθή Τπφγεησλ Νεξψλ. Δθδφζεηο Εήηε, 

Θεζζαινλίθε.  
4.  Βνπδνχξε, Κ.. 2015. Δθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ππφγεηνπ λεξνχ. Δθδφζεηο Σδηφια, 

Θεζζαινλίθε  
 

 

 

 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 187 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_0683Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8ν & 10ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΣΑΞΗΧΝ 

 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

(ECTS) 

Γηαιέμεηο 3 5 

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

Όρη 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1528/  

 

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Δπηιέγεη θαηάιιειε ζέζε θαη δηάηαμε εξγνηαμίνπ. 

 Οξγαλψλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Καζνξίδεη θαη αμηνινγεί κέηξα αζθάιεηαο ζην εξγνηάμην. 

 Οξγαλψλεη ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ έξγσλ. 
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 Αληηκεησπίδεη ζέκαηα πνηφηεηαο έξγσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

 Δθαξκφδεη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ. 

 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο ζα έρεη απνθηήζεη ηηο αθφινπζεο 

γεληθέο ηθαλφηεηεο (απφ ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν): 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  

 Λήςε απνθάζεσλ  

 ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

 Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

 

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

i. Δηζαγσγή, ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε έξγσλ θαη εξγνηαμίσλ 

ii. Γνκή θαη δηάηαμε εξγνηαμίνπ, εγθαηαζηάζεηο, ιεηηνπξγία 

iii. Μεραλήκαηα ηερληθψλ έξγσλ, δηαρείξηζε εμνπιηζκνχ 

iv. Πξνζσπηθφ εξγνηαμίσλ, δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

v. Γηαρείξηζε πιηθψλ θαη πξνκεζεηψλ, νξγάλσζε απνζήθεο 

vi. Γηαρείξηζε πνηφηεηαο έξγσλ 

vii. Γηαρείξηζε αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα ηερληθά έξγα 

viii. Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο εξγνηαμίνπ 

ix. Ννκνζεζία πινπνίεζεο δεκφζησλ έξγσλ θαη κειεηψλ 

x. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ ηερληθψλ έξγσλ 

xi. Δθαξκνγέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

xii. Ληηή δηαρείξηζε θαηαζθεπψλ (Lean construction) 

 

 

3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Παξνπζηάζεηο (power point) σο κέξνο ησλ δηαιέμεσλ, 

ζεκηλάξηα-εθπαίδεπζε ζε ρξήζε ινγηζκηθνχ νξγάλσζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο έξγσλ (ACE ERP eCM), 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο eclass γηα ελεκέξσζε 

θαη δηαλνκή πιηθνχ ζηνπο θνηηεηέο, θιπ. 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο 

40 

Δθπφλεζε κειέηεο 

(project) 

32 

 

πγγξαθή εξγαζηψλ 14 

  

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Γιψζζα αμηνιφγεζεο: Διιεληθή. 
 
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: 
1) Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (60%) ή (ελαιιαθηηθά) 

Δλδηάκεζε γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ (30%) θαη 

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ (30%).  
2) Γξαπηέο εξγαζίεο (40%). 
 

 
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

πιαηθφξκα eclass ηνπ καζήκαηνο: 

https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1528/ 

 

 

4. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

 Α. Καζηξηλάθεο, “Γηεχζπλζε Καηαζθεπψλ Σερληθψλ Έξγσλ”, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, 

2002 

- Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 ASCE Journal of Construction Engineering and Management  

 ASCE Journal of Infrastructure Systems  

 Automation in Construction  

 Information Technology in Construction (ITcon)  

 Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering  
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8658A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
ν 
& 10

Ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΤΦΤΔΗ ΠΟΛΔΗ, ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ, Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Δπηζπκεηή ε γλψζε καζήκαηνο ζε αλάιπζε 

κεηαθνξψλ/ελέξγεηαο ή ππνδνκψλ/θηεξίσλ ή ηνπιάρηζηνλ ε 

λα παξαθνινπζείηαη ηαπηφρξνλα 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 
1. Γλψζε γεληθψλ ζηνηρείσλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ή ελέξγεηαο ή ππνδνκψλ 
2. Δθαξκνγή ησλ αξρψλ επθπψλ πφιεσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ή 

ελέξγεηαο ή ππνδνκψλ 
3. Δθαξκνγή ησλ αξρψλ επθπψλ πφιεσλ ζηελ ζπιινγή θαη εθηίκεζε δεδνκέλσλ. 
4. Αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ επθπψλ πφιεσλ ζε ζρέζε κε δπλακηθέο ζπλαξηήζεηο 

απφδνζεο. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Ηθαλφηεηα επίδεημεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ 

νπζησδψλ ηδηνηήησλ, ελλνηψλ θαη κεραληζκψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ 

επθπψλ πφιεσλ. 

Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο 

Ηθαλφηεηα γηα κειέηε, δηα βίνπ κάζεζε θαη 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ γλψζεσλ 

γηα ηελ εθπφλεζε ζχλζεησλ κειεηψλ θαζψο θαη 

γηα δηαζεκαηηθή ζπλεξγαζία ζε θαηλνηφκνπο 
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ζηελ πεξηγξαθή, πξνζνκνίσζε θαη ιχζε κε νηθείσλ 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Ηθαλφηεηα πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ζρεηηθήο 

κεζνδνινγίαο ζε πνηθίια πξνβιήκαηα θαη κειέηεο, φπσο 

ηεο αλάπηπμεο επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο 

θαη ππνδνκψλ, αμηνιφγεζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη απφδνζεο 

θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ επθπψλ πφιεσλ. 

ιχζεηο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ζε 

κειέηεο δηεπηζηεκνληθήο θχζεσο. 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο πφιεο. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο έμππλεο πφιεο. 

Οδηθφο ράξηεο. ηάδηα αλάπηπμεο. Βαζηθνί δείθηεο αμηνιφγεζεο. Παξαδείγκαηα 

ζπζηεκάησλ έμππλσλ πφιεσλ. Αιγφξηζκνη θαη κέζνδνη επθπψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ έμππλε 

πφιε.  

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε. Παξάδνζε, ππνδεηγκαηηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζπλεξγαηηθή έξεπλα θαη αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ ζε νκάδεο 5-8 θνηηεηψλ. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

- Δμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ 

επθπψλ πφιεσλ, φπσο επθπψλ ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο θαη ππνδνκψλ 
- Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 35 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ θαη αλάιπζε 

κειεηψλ πεξίπησζεο ζε 

κηθξφηεξεο νκάδεο 

θνηηεηψλ 

10 

Οκαδηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε πεξίπησζεο. 

Δθπφλεζε εξγαζίαο 

ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ 

35 

 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή / 

Αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο/άζθεζεο 

10 

  

  

  

  

Απηνηειήο Μειέηε 35 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

 
+ Σξεηο γξαπηέο πξφνδνη (47.5% ηειηθνχ βαζκνχ) 
+ Σειηθή Δξγαζία (47.5%) 
+ πκκεηνρή ζηελ ηάμε (5%) 
Απαηηείηαη ε επηηπρία ζε φιεο ηηο πξνφδνπο θαη ηελ 

εξγαζία.  Γηα ηελ επηηπρία απαηηείηαη βαζκφο 

ηνπιάρηζηνλ 60/100.  
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Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 

Stephanedes, Y.J. (2004).  Intelligent Transportation Systems. Chapter 86, The Engineering 

Handbook, 2
nd

 Edition, Ed. R. C. Dorf.  CRC Press, Boca Raton, Florida. 
Cocchia, A. (2014) “Smart and Digital City: A Systematic Literature Review” Smart city 

(2014): 13–43. 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 
Transportation Research, Pergamon. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9560Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 8
ν
 θαη 10

ν
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Φξνληηζηεξηαθέο  Αζθήζεηο 3 5 
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη 
θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθή γλψζε 

Υεκείαο. 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Διιεληθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1620/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 
Απνηειεί ππνρξεσηηθφ  κάζεκα 8

νπ
 εμακήλνπ ηεο 3

εο
 Καηεχζπλζεο «Τδξαπιηθή Μεραληθή – 

Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο» θαζψο θαη θαη’ επηινγήλ κάζεκα 10
νπ

 εμακήλνπ ηεο 3
εο

 θαη 4
εο

 

Καηεχζπλζεο «πζηήκαηα Βηψζηκσλ Μεηαθνξψλ θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ». 
Ή χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο κεζφδνπο πνπ 

δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ελδερφκελεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ή θαη θηλδχλνπο απφ έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Αλαγλσξίδεη γεληθά ηηο πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε ππφ κειέηε έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο 

 Καηεγνξηνπνηεί ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ 

 Αμηνινγεί ηηο επηπηψζεηο θαη πξνηείλεη θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο επηπηψζεσλ 
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θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Οξγαλψλεη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ  

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαζψο θαη ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο επηπηψζεσλ θαη 

απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο. 
Σέινο, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε νη 

δηπισκαηνχρνη πνιηηηθνί κεραληθνί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία, είηε σο κειεηεηέο είηε σο θαηαζθεπαζηέο ή ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ζην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ 

αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 

 Ηθαλφηεηα λα επηδεηθλχεη γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ νπζησδψλ ζεκείσλ, ελλνηψλ θαη 

κεραληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ 

 Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη απηή ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ζηελ πεξηγξαθή θαη 

αληηκεηψπηζε κε νηθείσλ πξνβιεκάησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

 Ηθαλφηεηα λα πηνζεηεί θαη λα εθαξκφδεη ηηο κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζε πνηθίια πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη κειέηεο, φπσο γηα 

ρσξνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ (βηνκεραληψλ, ιηκέλσλ, αεξνδξνκίσλ), βειηίσζε 

θπθινθνξίαο θαη κεηαθνξψλ, ράξαμε νδψλ, δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θιπ. 

 Ηθαλφηεηα γηα κειέηε, δηα βίνπ κάζεζε θαη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

 Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ γλψζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ αμηνιφγεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαζψο θαη γηα δηαζεκαηηθή ζπλεξγαζία ζε πξνβιήκαηα 

θαη κειέηεο δηεπηζηεκνληθήο θχζεσο. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  
• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Διζαγυγή 
Έλλνηεο θαη νξηζκνί, Πεξηβάιινλ θαη έξγα, Δπηπηψζεηο, Ηζηνξηθή αλαδξνκή, εκαληηθφηεηα 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, Ννκνζεζία. 
2. Ππόβλετη και Δκηίμηζη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν 
Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηερληθψλ θαη αμηνιφγεζε απηψλ, Πξφβιεςε θαη εθηίκεζε 

θηλδχλσλ, Δθηίκεζε επηπηψζεσλ απφ αηπρήκαηα. 
3. Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν και Κινδύνυν 
Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, Απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, Μείσζε 
επηθηλδπλφηεηαο, πζηήκαηα αζθαιείαο γηα πξφιεςε θηλδχλσλ. 
4. Παπακολούθηζη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν 
Μεζνδνινγία, Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαθνινχζεζε. 
5. Δκπόνηζη Μελεηών Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν 
Μεζνδνινγία νξγάλσζεο ηεο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο γεληθήο 
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κειέηεο. 
6. Νομοθεζία και Γιαδικαζία Έγκπιζηρ Μελεηών Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν 
Δζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, Δλεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ, Πεξηβαιινληηθνί 

φξνη, Αξκνδηφηεηα έγθξηζεο, Έλδηθα κέζα. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Φξνληηζηεξηαθέο Αζθήζεηο 

γηα ηελ εκπέδσζε ησλ 

ελλνηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηεο  εθαξκνγήο ησλ 

κεζφδσλ αλαγλψξηζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ 

6 

Οκαδηθή θξνληηζηεξηαθή 

εξγαζία 

6 

 

Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε / 

Μηθξέο αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο  

6 

Απηνηειήο κειέηε θαη’ 

νίθνλ, εθπφλεζε θαη 

ζπγγξαθή αηνκηθψλ 

εξγαζηψλ 

25 

Οξγαλσκέλε παξνπζίαζε 

εξγαζηψλ 

3 

Απηνηειήο κειέηε θαη’ 

νίθνλ ηεο ζεσξεηηθήο χιεο 

ηνπ καζήκαηνο 

40 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (90%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
(α)  Απάληεζε εξσηήζεσλ θξίζεσο θαη επίιπζε κηαο 

άζθεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε 

θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή ή/θαη ιεηηνπξγία 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο. 
(β) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ δίδνληαη δχν 

Αζθήζεηο πξνο επίιπζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν 

θνηηεηή. Βαζκνινγία 5% αλά Άζθεζε γηα φπνην 

θνηηεηή εθπνλήζεη ηηο Αζθήζεηο κε ελδηαθέξνλ θαη 

θάλεη θαιή παξνπζίαζε απηψλ. 
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5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. «Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ», Π.Υξ. Γηαλλφπνπινο, Πάηξα, 

2015, ζει. 128. (εκεηψζεηο). 
2. «Πεξηβάιινλ – Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ», Βαβίδνο Γηψξγνο Υ., 

Μεξηδάλεο Αξηζηείδεο, 2
ε
 έθδνζε, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα, 2003, ζει. 344. 

Κσδηθφο Βηβιίνπ ζηνλ Δχδνμν: 68406906. 
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 9
νπ

 ΔΞΑΜΗΝΟΤ 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8270Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΧΣΔΡΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη επίιπζε ζεκαηηθψλ αζθήζεσλ 3 5 
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

«Δηζαγσγή ζηε Μεραληθή ησλ Τιηθψλ» θαη 
«Μεραληθή ησλ Τιηθψλ» 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=CIV1550 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα: 
1. Γλσξίδεη βαζηθέο έλλνηεο ηεο κεραληθήο παξακνξθσζίκσλ ζηεξεψλ (ζεσξία 

ειαζηηθφηεηαο). 
2. Δπηιχεη θιαζζηθά πξνβιήκαηα ειαζηηθφηεηαο.  

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 
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Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

• Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Γεληθεπκέλνο λφκνο ηνπ Hooke γηα γξακκηθά ειαζηηθά πιηθά, Ηζφηξνπν - αληζφηξνπν 

θαη νκνηνγελέο - αλνκνηνγελέο ζψκα. 
Αξρή Saint Venant. Αθξηβήο ζεσξία εθειθπζκνχ θαη θάκςεο επζχγξακκσλ θαη 

θακπχισλ δνθψλ. 
Γνθνί ζε ειαζηηθφ ππέδαθνο. Απιά πξνβιήκαηα δηδηάζηαηεο ειαζηηθφηεηαο (ηξηγσληθά 

θαη νξζνγσληθά ηνηρεία ππφ πδξνζηαηηθή πίεζε, ρνλδξφηνηρα θπιηλδξηθά θειχθε ππφ 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή νκνηφκνξθε πίεζε, ζπγθέληξσζε ηάζεσλ ζε νπέο πιαθψλ ππφ 

επίπεδε θαηαπφλεζε). Απιά πξνβιήκαηα δνθνχ επί ειαζηηθνχ εδάθνπο, ηξηζδηάζηαηεο 

ειαζηηθφηεηαο 
(ρνλδξφηνηρα ζθαηξηθά θειχθε ππφ νκνηφκνξθε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πίεζε, ζεσξία 

ζηξέςεο θπθιηθψλ δνθψλ). Θεσξία ιεπηψλ πιαθψλ θαη θειπθψλ θαη απιέο εθαξκνγέο. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν – ζηελ αίζνπζα 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Δμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ αλάιπζεο θαηαζθεπψλ. 
Τπνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Δθπφλεζε Θεκαηηθψλ 

Αζθήζεσλ 

30 

Απηνηειήο Μειέηε 56 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (70%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
   - Δπίιπζε 2 ή 3 αζθήζεσλ. 

  
ΗΗ. Παξάδνζε ζεκαηηθψλ αζθήζεσλ (30%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο «Αλψηεξε Μεραληθή ησλ Τιηθψλ», ππφ Μ. θαθηαλάθε θαη 

Αηθ. 
Παπαληθνιάνπ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 2009. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9260Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΝΘΔΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΟΥΗ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1511/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα γλσξίδεη: 

1. ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ γεθπξψλ, 
2. ηηο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ γεθπξψλ, 
3. ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηνπ θνξέα θαηαζηξψκαηνο, 
4. ηηο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ ησλ βάζξσλ γεθπξψλ. 
5. ην ξφιν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πξνέληαζεο  

6. ηα πιηθά θαη ηηο απαηηήζεηο  γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνέληαζεο 
7. ηηο κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ θαη ησλ απσιεηψλ πξνέληαζεο  
8. ηε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ πξνεληεηακέλσλ θνξέσλ ζηηο νξηαθέο θαηαζηάζεηο 

αζηνρίαο ζε θάκςε θαη δηάηκεζε 

9. ηελ εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο  θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ησλ θαλνληζκψλ 
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ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 

1. ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη ζρεδηαζκνχ γεθπξψλ, 
2. ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ θνξηίσλ θπθινθνξίαο θαηά DIN θαη Δπξσθψδηθα 8 θαη ησλ 

ζεηζκηθψλ δξάζεσλ, 
3. ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ ησλ βάζξσλ θαη ησλ αθξνβάζξσλ θαηά ηνλ Δπξσθψδηθα 8. 

4. Ηθαλφηεηα επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο πξνέληαζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Απηφλνκε εξγαζία  

 Οκαδηθή εξγαζία  

 ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1. ηνηρεία γεθπξψλ θαη βαζηθνί παξάγνληεο ζρεδηαζκνχ 

2. Γξάζεηο ζρεδηαζκνχ γεθπξψλ: θνξηία θπθινθνξίαο, ζεηζκηθή δξάζε 

3. Φνξείο θαηαζηξψκαηνο γεθπξψλ: πξνθαηαζθεπή ζε ηκήκαηα θαηά πιάηνο, 

θαηαζθεπή πιαθνγεθπξψλ ζε ζηαζεξά ηθξηψκαηα, ζηαδηαθή ζθπξνδέηεζε ζε 

πξνσζνχκελν ηθξίσκα, ζηαδηαθή δφκεζε ζε πξφβνιν κε επηηφπνπ 

ζθπξνδέηεζε ή πξνθαηαζθεπαζκέλνπο ζπνλδχινπο, ζηαδηαθή πξνψζεζε απφ 

ην αθξφβαζξν 

4. ρεδηαζκφο βάζξσλ γεθπξψλ: ζρεδηαζκφο αθξνβάζξσλ θαη κεζνβάζξσλ, 

ηθαλνηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ βάζξσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαηά ηνλ 

Δπξσθψδηθα 8 

5. Τιηθά θαη ηερλνινγία ηνπ πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

6. Απψιεηεο πξνέληαζεο 

7. Πξνζδηνξηζκφο ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ ζρεδηαζκνχ 

8. Διεγρνο νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο  

9. Διεγρνο νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο  

10. χλζεζε ηνπ πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

11. Τπνινγηζκφο θαη θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε ησλ πεξηνρψλ αγθχξσζεο 

ηελφληησλ  
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε (απφ πίλαθα κε επηθνπξηθέο παξνπζηάζεηο) 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή 4 

Απηνηειήο Μειέηε 54 

Δθπφλεζε κειέηεο (project) 25 

Σειηθή εμέηαζε 3 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ ανά 

πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (70%) θαη κειέηε (project) 

(30%) 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Μ.Ν. Φαξδήο, «Πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα». Δθδνηηθφο Οίθνο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 2018 
Μ.Ν. Φαξδήο, «Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο». 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 2003, ISBN 960-538-351-9 
Μ.Ν. Φαξδήο, «Μαζήκαηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο». 3ε Έθδνζε, Δθδνηηθφο Οίθνο 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 2003: Σφκνη  Η, ΗΗ, ΗΗΗ 
M.N. Fardis, “Seismic design, assessment and retrofitting of concrete buildings (based on 

EN-Eurocode 8)”. Springer 2009, ISBN 978-1-4020-9841-3 
Μ.Ν. Φαξδήο, «χλζεζε γεθπξψλ ζθπξνδέκαηνο». 2ε Έθδνζε, Δθδνηηθφο Οίθνο 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 2006 
Μ.Ν. Φαξδήο, Β. Κφιηαο, Σ. Παλαγησηάθνο, Υ. Καηζάξαο, Θ. Φπρνγηφο, «Αληηζεηζκηθφο 

ζρεδηαζκφο γεθπξψλ απφ ζθπξφδεκα θαηά ηνλ Δπξσθψδηθα 8». Δθδνηηθφο Οίθνο 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 2011, ISBN 978-960-89691-9-3 
Β. Kolias, M.N. Fardis and Α. Pecker, “Designers’ guide to Eurocode 8: Design of bridges 

for earthquake resistance, EN 1998-2”. Institution of Civil Engineers (ICE) Publishing 2012, 

ISBN 978-0-7277-5735-7 

 

 

 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 202 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9263Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΔΝΗΥΤΔΗ – ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο + Δξγαζηήξην 3+0 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη θνηηεηέο 

πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθή γλψζε Σερληθήο 

Μεραληθήο – ηαηηθήο θαη Μεραληθήο ησλ Τιηθψλ θαη 

καζεκάησλ Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH148/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα  
1. Αλαγλσξίδεη ηελ παζνινγία ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηηο βιάβεο, ζε δνκηθά ζηνηρεία 

θαηαζθεπψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 
2. Γλσξίδεη θαη επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο κεζφδνπο αλαζρεδηαζκνχ 

πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ. 

3. Γλσξίδεη ηα πιηθά θαη ηηο ηερλνινγίεο επεκβάζεσλ. 
4. Γλσξίδεη ηα πξνζνκνηψκαηα ζπλδέζκσλ παιαηψλ θαη λέσλ ζηνηρείσλ. 

Γηαζηαζηνινγεί επηζθεπαζκέλα θαη εληζρπκέλα δνκηθά ζηνηρεία αλάινγα κε ηελ επηιεγκέλε 

επέκβαζε. 
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο 

1. Αλαγλψξηζε αηηηψλ βιάβεο θαη εθηίκεζε πηζαλήο αδπλακίαο θαηαζθεπψλ απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε βάζε ηελ εηθφλα ησλ βιαβψλ ηνπο θαη ειέγρνπο απνηίκεζεο 

αληνρήο. 

2. Ηθαλφηεηα λα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή θαη κέζνδν επέκβαζεο θαζψο θαη ηελ 

εμεηδηθεπκέλε ηερλνινγία εθαξκνγήο αλάινγα κε ηελ αδπλακία ηεο θαηαζθεπήο. 
3. Ηθαλφηεηα λα δηαζηαζηνινγεί ππνζηπιψκαηα, ηνηρψκαηα, πιάθεο, δνθνχο, θφκβνπο 

δνθψλ-ππνζηπισκάησλ θαη ζηνηρεία ζεκειίσζεο αλάινγα κε ηελ δηαπηζησκέλε 

αδπλακία θαη ηελ επηιεγείζα ηερληθή επέκβαζεο. 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

1. Παθολογία Καηαζκεςών 

Βιάβεο ζε Τπνζηπιψκαηα,  Βιάβεο ζε Κφκβνπο Γνθψλ-Τπνζηπισκάησλ, Βιάβεο ζε 

Σνηρψκαηα, Βιάβεο ζε Γνθνχο, Βιάβεο ζε ηνηρεία Θεκειίσζεο, Βιάβεο ζε Πιάθεο, 

Δκπεηξηθφο Σξφπνο Δθηίκεζεο Απνκέλνπζαο Αληνρήο θαη Γπζθακςίαο Γνκηθψλ ηνηρείσλ 

θαη Καηαζθεπήο. 
2. ηπαηηγική  και  Γιαδικαζίερ  Αναζσεδιαζμού ηυν Καηαζκεςών 
Αλαζρεδηαζκφο σο Πξφβιεκα Πνιιψλ Γηαζηάζεσλ, ηξαηεγηθή γηα ηηο Δπεκβάζεηο, 

Δλίζρπζε Καηαζθεπήο σο πλφινπ.  
3. Τλικά και Σεσνολογίερ Δπεμβάζευν 

Δηδηθνί Σχπνη θπξνδέκαηνο, Πνιπκεξηθέο Κφιιεο, Δπηζθεπαζηηθά Κνληάκαηα, Δπηθνιιεηά 

Φχιια απφ Υάιπβα ή Ηλνπιηζκέλα Πνιπκεξή, Γηαηκεηηθνί χλδεζκνη-Αγθχξηα, 

Αγθπξψζεηο θαη πγθνιιήζεηο Νέσλ Ράβδσλ Οπιηζκνχ.  
4. Οι  Βάζειρ για ηην Αναδιαζηαζιολόγηζη 
πληειεζηέο Αζθάιεηαο Τιηθψλ,  Γηνξζσηηθνί πληειεζηέο Μνλνιηζηθφηεηαο, ρεδηαζκφο 

Μεηαιιηθψλ πλδέζκσλ, Έιεγρνο Αγθπξψζεσλ θαη πγθνιιήζεσλ Νέσλ Ράβδσλ 

Οπιηζκνχ, ρεδηαζκφο Γηεπηθαλεηψλ Παιαηνχ-Νένπ θπξνδέκαηνο.  
5. Δπιζκεςέρ-Δνιζσύζειρ Γομικών ηοισείυν 

Δπηζθεπέο –Δληζρχζεηο Τπνζηπισκάησλ, Δπηζθεπέο- Δληζρχζεηο Σνηρσκάησλ, Δπηζθεπέο-

Δληζρχζεηο Γνθψλ θαη Πιαθψλ, Δπηζθεπέο–Δληζρχζεηο Κφκβσλ Γνθψλ-Τπνζηπισκάησλ, 

Δληζρχζεηο ηνηρείσλ Θεκειίσζεο. 

10. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Παξνπζηάζεηο κε powerpoint θαη παξαδφζεηο απφ 

πίλαθα. Φξνληηζηήξηα κε ππνδεηγκαηηθή επίιπζε 

αζθήζεσλ. Δθπφλεζε ζέκαηνο θαη παξνπζίαζε ζε 

αλνηθηφ αθξναηήξην ζηα πιαίζηα ελφο θνηηεηηθνχ 

ζπλεδξίνπ. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Δμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο έξγσλ 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class. 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Δθπφλεζε κειέηεο 

(project) 

36 

πγγξαθή 

εξγαζίαο/εξγαζηψλ 

15 

Απηνηειήο Μειέηε 35 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Γξαπηή εμέηαζε (35% ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ). 
Αμηνιφγεζε ζέκαηνο θαη παξνπζίαζε ζε αλνηθηφ 

αθξναηήξην ζηα πιαίζηα  ελφο θνηηεηηθνχ ζπλεδξίνπ 

(65% ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ). 

11. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. “Θεσξία ρεδηαζκνχ Δπηζθεπψλ θαη Δληζρχζεσλ” Θ. Σάζηνο, Σερληθέο Δθδφζεηο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, 2009. 

2. “Καλνληζκφο  Δπεκβάζεσλ (ΚΑΝΔΠΔ), 2ε Αλαζεψξεζε 2017 ΦΔΚ 2984/Β/30-08-

2017 
3. “Πξνζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΔΣΔΠ): Δξγαζίεο Απνθαηάζηαζεο 

Εεκηψλ Καηαζθεπψλ απφ ηνλ εηζκφ θαη ινηπνχο Βιαπηηθνχο Παξάγνληεο”, . 

Γξίηζνο, . Θενδσξάθεο, Υ. παλφο, Γ. Σδαλέηνο, εθδ. Σ.Δ.Δ., 2008. 
4. “Δπηζθεπέο θαη Δληζρχζεηο Καηαζθεπψλ απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα” .Ζ. Γξίηζνο, 

Πάηξα 2005. 
5. Comite Europeen de Normalisation, European Standard EN 1998-3:2005 Eurocode 8: 

Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and Retrofitting of 

Buildings, 2005 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_0273Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο 3 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Πξναπαηηνχκελν γηα ην κάζεκα ζεσξείηαη ε θαηαλφεζε θαη 

εκπέδσζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ «Γνκηθά Τιηθά», 

«ρεδηαζκφο Γξακκηθψλ ηνηρείσλ Οπιηζκέλνπ 

θπξνδέκαηνο», «ρεδηαζκφο Δπίπεδσλ ηνηρείσλ 

Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο» 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1548/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ πεκπηνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ζε βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο πξνθαηαζθεπήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπξίσλ ηδηνηήησλ ησλ 

πξνεγκέλσλ ζθπξνδεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνθαηαζθεπή. 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 γλσξίδεη γεληθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο πξνθαηαζθεπήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ (θαη ζπλφισλ) 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη λα δηαθξίλεη ηηο δηαθνξέο απηήο κε ηε ζπκβαηηθή δφκεζε. 

 γλσξίδεη ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζθπξνδεκάησλ εηδηθψλ επηηειεζηηθνηήησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνθαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα πεδία εθαξκνγήο 

απηψλ. 

 γλσξίδεη ηνπο ηχπνπο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 
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ζθπξνδέκαηνο θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο απηψλ. 

 γλσξίδεη (αδξνκεξψο) νξηζκέλα εηδηθά ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζρεδηαζκνχ 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα (ζπλδέζεηο, ζπκπεξηθνξά ζε ζεηζκφ, 

αλζεθηηθφηεηα ζην ρξφλν). 
 ζπληάζζεη πεξηεθηηθέο ηερληθέο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα ηερλνινγίαο ηεο 

πξνθαηαζθεπήο θαη λα παξνπζηάδεη ηα πεξηερφκελά ηνπο ζε θνηλφ. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Οκαδηθή Δξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
i. Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνθαηαζθεπή: πεξηγξαθή, ηζηνξηθή εμέιημε, πιηθά, ζπζηήκαηα 

πξνθαηαζθεπήο, εθαξκνγέο, νξηζκνί θαη θάζεηο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηεγνξίεο 

ζπζηεκάησλ πξνθαηαζθεπήο, βαζηθνί ηξφπνη δηακφξθσζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ, ζπγθξίζεηο κεηαμχ ζπκβαηηθήο θαη βηνκεραλνπνηεκέλεο 

δφκεζεο, ζηνηρεία θφζηνπο, θαλνληζκνί, πξνθαηαζθεπή θαη αηζζεηηθή, ε 

Πξνθαηαζθεπή ζηελ Διιάδα, πξνβιήκαηα, ηάζεηο θαη πξννπηηθέο, ζχγρξνλεο εμειίμεηο. 

ii. Σερλνινγία θαη ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ ζηελ πξνθαηαζθεπή: ζθπξνδέκαηα εηδηθψλ 

επηηειεζηηθνηήησλ (πςειήο πξψηκεο ή/θαη ηειηθήο αληνρήο, απηνεπηπεδνχκελα θαη 

απηνζπκππθλνχκελα, ειαθξνβαξή, ηλνπιηζκέλα, αξρηηεθηνληθά, εκθαλή) 

iii. Σχπνη δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κέζνδνη παξαγσγήο: ζηνηρεία κνλνιηζηθά θαη ηχπνπ 

«ζάληνπτηο», ζπζηήκαηα βηνκεραλνπνηεκέλεο δφκεζεο, ζπληήξεζε, απνζήθεπζε, 

κεηαθνξά, ζπλαξκνγή. 

iv. Δηδηθά ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζρεδηαζκνχ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ απφ 

ζθπξφδεκα: ζπλδέζεηο, ζπκπεξηθνξά ζε ζεηζκφ, αλζεθηηθφηεηα ζην ρξφλν. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 20 

Δθπφλεζε Μειέηεο 

(project) 

60 

Απηνηειήο Μειέηε 45 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο ζχληνκεο αλάπηπμεο (50%) 
 
ΗΗ. Δθπφλεζε κειέηεο (project) κε δεκφζηα παξνπζίαζε 

(50%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

1. εκεηψζεηο ζην πξνπηπρηθφ θαη’επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα «Τιηθά θαη 

ρεδηαζκφο Πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηνηρείσλ», ππφ Αηθ. Παπαληθνιάνπ, 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. 

2. Elliott, K.S., 2016. Precast concrete structures. Crc Press. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_0268A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΔΧΡΗΑ ΠΛΑΚΧΝ ΚΑΗ ΚΔΛΤΦΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1745/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Μέζσ ηνπ καζήκαηνο απηνχ ν θνηηεηήο ζα έξζεη ζε επαθή κε: 

1. Σηο βαζηθέο εμηζψζεηο νξζνγσληθψλ πιαθψλ θαηά ηε ζεσξία ησλ Kirchhoff – Love . 
2. Σε κεκβξαληθή ζεσξία θπιηλδξηθψλ θαη ζθαηξηθψλ θειπθψλ. 
3. Σε γεληθή κεκβξαληθή ζεσξία θειπθψλ. 
4. Σελ θακπηηθή ζεσξία θπιηλδξηθψλ θαη ζθαηξηθψλ θειπθψλ. 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
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•       Λήςε Απνθάζεσλ  
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Δηζαγσγή ζηε ζεσξία πιαθψλ θαη θειπθψλ. 

2.  ηνηρεία ζεσξίαο ειαζηηθφηεηαο.  

3. Βαζηθέο εμηζψζεηο νξζνγσληθψλ πιαθψλ θαηά ηε ζεσξία ησλ Kirchhoff – Love.  

4. Αλάιπζε νξζνγσληθψλ πιαθψλ κε ηε κέζνδν ησλ ζεηξψλ Fourier. 

5.  Αλάιπζε θπθιηθψλ πιαθψλ.  

6. Μεκβξαληθή ζεσξία θπιηλδξηθψλ θαη ζθαηξηθψλ θειπθψλ. 

7.  Γεληθή κεκβξαληθή ζεσξία θειπθψλ.  

8. Κακπηηθή ζεσξία θπιηλδξηθψλ θαη ζθαηξηθψλ θειπθψλ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Γηαιέμεηο ζηελ Αίζνπζα 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Οκαδηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε πεξίπησζεο 

31 

 

Απηνηειήο Μειέηε 55 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (70%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
- Δξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
ΗΗ. Οκαδηθή Δξγαζία (30%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1) “ηαηηθή ησλ Καηαζθεπψλ , Μέξνο Α’” , Αξίζηαξρνο Οηθνλφκνπ 

2) “ηαηηθή ησλ Καηαζθεπψλ , Μέξνο Β’” , Αξίζηαξρνο Οηθνλφκνπ 

3) “Αλάιπζε Γξακκηθψλ Φνξέσλ” , Πέηξνο Μαξαζηάο 

4) “Theory of Plates and Shells”, Stephen Timoshenko, S. Woinowsky-Krieger 

5) “Κειχθε”, Alf Pfluger 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9371Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  2 5 
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο 2  

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη θνηηεηέο 

πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ βαζηθή γλψζε εδαθνκεραληθήο. 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1731/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο κπνξεί λα: 
1. Γλσξίδεη ηα ζηάδηα κηαο πιήξνπο γεσηερληθήο έξεπλαο. 
2. Γλσξίδεη κεζφδνπο γεσηξήζεσλ θαη δεηγκαηνιεςίαο. 
2. Γλσξίδεη ηηο ζπρλφηεξα εθηεινχκελεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εδαθνκεραληθήο. 
3. Γλσξίδεη ηηο ζπρλφηεξα εθηεινχκελεο επί-ηφπνπ δνθηκέο. 

4. Γλσξίδεη κεζφδνπο θαη ζπζηήκαηα νξγαλνκεηξήζεσλ πεδίνπ. 
 

 
ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο: 
1. Ηθαλφηεηα λα εθηειέζεη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εδαθνκεραληθήο. 
2. Ηθαλφηεηα λα ζπκκεηάζρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε γεσηερληθήο έξεπλαο θαη 

επί-ηφπνπ δνθηκψλ. 
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3. Ηθαλφηεηα λα ζπκκεηάζρεη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ εξκελεία 

πξνγξάκκαηνο ελφξγαλεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο εδαθψλ θαη 

γεσθαηαζθεπψλ. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 
• Απηφλνκε εξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Γεσηερληθή Δξεπλα  
ηάδηα, κέζνδνη γεσηξήζεσλ, δεηγκαηνιεςία, επί-ηφπνπ δνθηκέο. 

2. Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εδαθνκεραληθήο  
Κνθθνκεηξία, φξηα Atterberg, δηαπεξαηφηεηα, ζπκπχθλσζε, ζηεξενπνίεζε, αληνρή. 

3. Οξγαλνκεηξήζεηο πεδίνπ  
Μέζνδνη θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο εδαθψλ θαη γεσηερληθψλ 

θαηαζθεπψλ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 26 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 26 

Σερληθέο εθζέζεηο επί ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 

39 

  

Απηνηειήο Μειέηε 34 
  

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

 

Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (50%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
 
ΗΗ. Αμηνιφγεζε ηερληθψλ εθζέζεσλ εξγαζηεξηαθψλ 

αζθήζεσλ (50%) 
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Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

 “Engineering Properties of Soils and their Measurement”, J.E.Bowles, McGraw-Hill 

Book Co., 1978 

 “Πεηξακαηηθή Γεσηερληθή Μεραληθή”, .Γ. Κσζηφπνπινο, Δθδφζεηο ΗΧΝ, 2005 

 Roy E. Hunt, Geotechnical Investigation Methods: A Field Guide for Geotechnical 

Engineers, CRC Press, Oct 31, 2006 

 John Dunnicliff, Gordon E. Green, Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field 

Performance, John Wiley & Sons, Sep 24, 1993 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9810Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  3 5 
Project   

ύλνιν Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ  5 
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Απαηηείηαη βαζηθή γλψζε Σνπνγξαθηθψλ/Γεσδαηηηθψλ 

ηερληθψλ (πρ CIV_3803) 
Δπρέξεηα κε επηζηεκνληθνχο ππνινγηζκνχο, ηδίσο ORIGIN 

είλαη αλαγθαία  
 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 
Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί γηα θνηηεηέο κε θαιή 

γλψζε ηεο Αγγιηθήο 
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1552/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ζην κάζεκα πξνζθέξεη ηηο αθφινπζεο γλψζεηο/δεμηφηεηεο 

1. Βαζηθά ζηνηρεία εηδηθψλ κεζφδσλ απνηππψζεσλ θαη ραξάμεσλ κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ 

(πρ κεγάισλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, ππφγεησλ έξγσλ, κεγάισλ γεθπξψλ, ππεξ-πςειψλ 

θηηξίσλ, ζηεγάζηξσλ ζηαδίσλ, θιπ)  
 2. Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγέο ηεο Γνξπθνξηθήο Γεσδαηζίαο θαη λέσλ 

νξγάλσλ φπσο ζαξσηέο ιέηδεξ θιπ. θαη ηερληθέο επεμεξγαζίαο γεσδαηηηθψλ θαη άιισλ 

δεδνκέλσλ κε έιεγρν ησλ ζθαικάησλ  
3. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γεσδαηηηθέο ηερληθέο κειέηεο θπζηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο νη 
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ζεηζκνί (πεδίν παξακνξθψζεσλ, πεπεξαζκέλα κνληέια ζξαχζεο/ξήγκαηνο, εθηηκήζεηο 

ηάζεσλ, θιπ), ηα εθαίζηεηα (παξακφξθσζε αλαγιχθνπ ιφγσ ηάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

εθαηζηεηαθά ξεπζηά), νη θαηνιηζζήζεηο θαη ε παξακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ιφγσ 

ζηεξενπνίεζεο θιπ. (θηλεκαηηθή κεηαβνιήο επηθάλεηαο εδάθνπο) κε βάζε δνξπθνξηθέο θαη 

άιιεο παξαηεξήζεηο (Deformation Μeasurements). 
4. Γεσδαηηηθέο ηερληθέο ειέγρνπ δνκηθήο αθεξαηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ζεκαληηθψλ 

θαηαζθεπψλ Γεθπξψλ, Πχξγσλ, θιπ ιφγσ ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ θαη θαηαπνλήζεσλ 

(Structural Health Monitoring)  
5. Γεσδαηηηθέο ηερληθέο γηα κειέηε ζηαζεξφηεηαο ππφγεησλ εθζθαθψλ (ζεξάγγσλ θιπ) θαη 

ππεξθείκελσλ θαηαζθεπψλ ιφγσ αλαδηάηαμεο ηάζεσλ, ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο 

θξαγκάησλ ιφγσ πδξαπιηθνχ θνξηίνπ, θιπ.  
6. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο κεζφδνπο κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ 
7. Δμνηθείσζε κε ςεθηαθέο ηερληθέο απφδνζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ αλαγιχθνπ κε άληιεζε 

δεδνκέλσλ απφ ςεθηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ  
8. Δμνηθείσζε κε αιγνξίζκνπο αξηζκεηηθήο επίιπζεο ππεξζηαηηθψλ ζπζηεκάησλ εμηζψζεσλ 

κε αβεβαηφηεηεο. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε 

θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  

 Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

 Λήςε απνθάζεσλ  

 Απηφλνκε εξγαζία  

 Οκαδηθή εξγαζία  

 Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

 Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ  

 ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

 Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

 Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σν κάζεκα έρεη δχν ζπληζηψζεο 
1) εκηλαξηαθνχ ηχπνπ, δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε 11 ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ 

βαζηθέο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο Γεσδαηηηθψλ ηερληθψλ ζην αληηθείκελν ηνπ Πνι 

Μεραληθνχ.  Οη ελφηεηεο απηέο θαιχπηνπλ πξνβιήκαηα Γεσηερληθήο Μεραληθήο φπσο 

θαηνιηζζήζεηο, δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ζηαζεξφηεηα θξαγκάησλ, γεσκεηξηθή 

θαηαζθεπή πςειψλ θαηαζθεπψλ φπσο ππιψλσλ θαη θηηξίσλ, εηζκνηεθηνληθή έξεπλα 

κε βάζε Πεπεξαζκέλα Μνληέια Ρεγκάησλ θαη εθηίκεζε πεδίνπ παξακνξθψζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ γεσδαηηηθέο παξαηεξήζεηο, κέηξεζε ησλ ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ 

παξακνξθψζεηο θαηαζθεπψλ απφ άλεκν θαη θπθινθνξηαθφ θνξηίν, Μεηαβνιέο αθηψλ, 

Αξραηνινγηθά πξνβιήκαηα, πγθνηλσληαθά ζέκαηα, λέα Γεσδαηηηθά φξγαλα, θιπ.  
2) Δθπφλεζε επηβιεπφκελνπ ζέκαηνο (πξφηδεθη) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη 

παξνπζίαζε ηνπ ζε εηδηθή εκεξίδα.  Σν ζέκα αλαηίζεηαη ζε δχν θνηηεηέο θαη βαζίδεηαη 

ζε πεηξακαηηθά δεδνκέλα, βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, επεμεξγαζία ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ, 

ή αλάπηπμε αιγνξίζκσλ.  Ο θνηηεηήο αληιεί γλψζε θαη απφ ηελ βαζκηαία πξφνδν, 
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παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζεκάησλ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

 εκηλαξηαθνχ ηχπνπ δηαδξαζηηθέο δηαιέμεηο κε 

βάζε νπηηθν πιηθφ. 

 Οινθιήξσζε θαη παξνπζίαζε/εμέηαζε 

πξσηφηππνπ πξφηδεθη (αλά δχν θνηηεηέο)  

 Δθπαηδεπηηθή Δθδξνκή 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

 Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class θαη e-

mails 

 Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ 

παξαπνκπήο ζε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

(δηαδξαζηηθέο) θαη επηζηεκνληθέο ηζηνζειίδεο 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο θαη Γηαδξαζηηθή 

Γηδαζθαιία  

55 

Δθπφλεζε πξσηφηππεο 

εξγαζίαο αλά δχν 

60 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή 10 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Βαζκνιφγεζε ηεο φιεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζην 

κάζεκα (50%) θαη ηνπ πξφηδεθη (50%) 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :   

(1) εκεηψζεηο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα e-class 
(2) Θεσξία Μεηξήζεσλ θαη θαικάησλ, ηείξνο , Δθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα 
(3) Ηζηνζειίδεο πνπ πξνηείλνληαη ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_7430Α ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 
9

ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  3 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Ο θνηηεηήο 

πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθέο γλψζεηο Τδξαπιηθήο. 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (νη δηαιέμεηο δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1749/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Ο θνηηεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο κεζφδνπο ηεο εθαξκνζκέλεο πδξαπιηθήο, φπσο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ. Έκθαζε δίδεηαη ζηελ κειέηε 

ηεο ρσξηθά κεηαβαιιφκελεο ξνήο κε ειεχζεξε επηθάλεηα, ζπλδπάδνληαο ζεσξεηηθέο 

κεζφδνπο κε ηερληθέο ζρεδηαζκνχ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη ηφζν ζεσξεηηθά 

(δει. κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ηζρχνλησλ θαλνληζκψλ θαη αξρψλ 

ζρεδηαζκνχ), φζν θαη πξαθηηθά (δει. κέζσ αλαιπηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη ηελ επίιπζε 

ζπγθεληξσηηθψλ αζθήζεσλ απφ πίλαθνο). 
 
ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο έρεη αλαπηχμεη ηελ δεμηφηεηα λα αλαιχεη νξηζκέλα 

απφ ηα πην ελδηαθέξνληα θαη δχζθνια πξνβιήκαηα ηεο πδξαπιηθήο κεραληθήο, θαζψο θαη 

ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα λα ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζηελ κειέηε θαη ζηνλ 

ζρεδηαζκφ βαζηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη κε κεγάιε 

ζπρλφηεηα ζε δηάθνξα πδξαπιηθά έξγα.  
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Αλαδήηεζε, Αλάιπζε θαη χλζεζε Γεδνκέλσλ θαη Πιεξνθνξηψλ, κε ηε Υξήζε θαη ησλ 

Απαξαίηεησλ Σερλνινγηψλ 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

• Απηφλνκε Δξγαζία 

• Λήςε Απνθάζεσλ 
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Δηζαγσγή θαη ηαμηλφκεζε πδξαπιηθψλ έξγσλ. Γηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο, ππεξρεηιηζηέο 

ιεπηήο θαη επξείαο ζηέςεο, πιεπξηθνί ππεξρεηιηζηέο, ζπξνθξάγκαηα, αλαβαζκνί ειεχζεξεο 

πηψζεο, ππεξρεηιηζηέο θξαγκάησλ. Έιεγρνο πδξαπιηθνχ άικαηνο. Καηαζηξνθή ελέξγεηαο. 

Λεθάλεο εξεκίαο. ρεδηαζκφο ζπλαξκνγψλ ζε ππνθξίζηκε ξνή. Κακπχιεο θαη ζπλαξκνγέο 

ζε ππεξθξίζηκε ξνή, ινμά πδξαπιηθά άικαηα. Βάζξα γεθπξψλ. Ορεηνί. πκβνιέο θαη 

δηαθιαδψζεηο αγσγψλ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Διεχζεξα πξνζβάζηκν ινγηζκηθφ πδξαπιηθψλ 

ππνινγηζκψλ. Τπνζηήξημε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Παξαδφζεηο απφ πίλαθνο. 

Φξνληηζηεξηαθή επίιπζε 

αζθήζεσλ. Γηαλνκή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ 

ηνπ e-class. 

39 

Αηνκηθή κειέηε ηνπ 

δηαλεκεζέληνο πιηθνχ, θαη 

επίιπζε παξαδεηγκάησλ 

θαη εθαξκνγψλ. 

86 

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

 
Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
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Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

1. Ννπηζφπνπινο, Γ., Γ. Υξηζηνδνχινπ, θαη Σ. Παπαζαλαζηάδεο (2007) Υδξαπιηθή Αλνηθηώλ 

Αγσγώλ, Δθδφζεηο Φνχληαο, Αζήλα, Διιάο, ζει. 325. 
2. Chow, V.T. (1988) Open Channel Hydraulics, McGraw Hill, NY, p. 680. 
3. Morris, H.M. (1972) Applied Hydraulics in Engineering, 2

nd
 Edition, Ronald Press, N.Y., 

p. 629. 
4. Novak, P., A.I.B. Moffat, C. Nalluri and R. Narayanan (2007) Hydraulic Structures, 

Taylor & Francis, NY, p. 700.    
5. Roberson, J.A., J.J. Cassidy and M.H. CHAUDHRY (1998) Hydraulic Engineering, John 

Wiley & Sons, Inc., 2nd Edition, p. 653. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9480Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ 
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο  2+2 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ ηππηθά πξναπαηηνχκελα.  Πξνυπνηίζεληαη 

φκσο νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο Ρεπζηνκεραληθήο θαη ηεο 

Τδξαπιηθήο. 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1551/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα είλαη εμνηθεησκέλνο κε: 
 Βαζηθέο εξγαζηεξηαθέο κεζφδνπο ηεο Τδξαπιηθήο Μεραληθήο. 

 Σελ επεμεξγαζία πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο κε βάζε 

αληίζηνηρεο ζεσξίεο. 

 Σελ άζθεζε ζηε ζπγγξαθή ηερληθψλ εθζέζεσλ. 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
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Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

 Οκαδηθή εξγαζία κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε πεηξακάησλ 

 Οκαδηθή ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ ζπγγξαθή ηερληθψλ εθζέζεσλ 

 Απηφλνκε, πξνζσπηθή εξγαζία 
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Δπηιεθηηθή επαλάιεςε ζηνηρείσλ Ρεπζηνκεραληθήο θαη Τδξαπιηθήο.  

 1
ν
 Πείξακα. Πξφζθξνπζε ειεχζεξεο θιέβαο ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο.  

 2
ν
 Πείξακα. Παξνρφκεηξα γηα αλνηθηνχο αγσγνχο: Δθρεηιηζηέο ιεπηήο ζηέςεο. 

 3
ν
 Πείξακα. Δθξνή ιεπηήο θιέβαο απφ δνρείν: ζπληειεζηέο παξνρήο θαη ηαρχηεηαο.  

Σξνρηέο θιεβψλ. 

 4
ν
 Πείξακα. Απψιεηεο ελέξγεηαο ζε θιεηζηνχο αγσγνχο.  

 5
ν
 Πείξακα. Ρνή ζε αλνηθηνχο αγσγνχο θαη δχλακε ζε ζπξφθξαγκα. 

 6
ν
 Πείξακα. Παξνρφκεηξα θιεηζηψλ αγσγψλ:  Venturi θαη Γηάθξαγκα κε Οπή. 

 Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο νπηζζέιθνπζαο δχλακεο θαη πδξνδπλακηθήο άλσζεσο. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Παξαδφζεηο απφ πίλαθνο δηαλζηζκέλεο κε πξνβνιή 

πεηξακάησλ ξεπζηνκεραληθήο (Video, Britannica, NSF, 

USA). 
Δπίδεημε εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ.  Πνζνηηθά 

εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Σαηλίεο video.  Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 26 

Δξγαζηεξηαθά Πεηξάκαηα 26 

Οκαδηθή ζπγγξαθή 

ηερληθψλ εθζέζεσλ ζε θάζε 

πείξακα 

60 

 

Απηνηειήο Μειέηε 13 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

 
Η. Αμηνιφγεζε νκαδηθψλ Σερληθψλ Δθζέζεσλ γηα θάζε 

πείξακα, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, 

πεξηγξαθέο ησλ εξγαζηεξηαθψλ νξγάλσλ θαη κεζφδσλ, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη αλάιπζε ησλ 

πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ (50%) 
ΗΗ. Αηνκηθή πξνθνξηθή εμέηαζε (50%). 
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Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

 Streeter, V.L., Wylie, E.B., Bedford, K.W., Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ, κεηάθξ. Γ.Υ. 

Φνπληαο 
 Ληαθφπνπινο, Α. (2011) Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ,  Δθδφζεηο Σδηφια. 
 Πξίλνο, Π. (2014) Μεραληθή Ρεπζηψλ, Δθδφζεηο Εήηε. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9570Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΗΑΘΔΖ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Φξνληηζηεξηαθέο  Αζθήζεηο 3 5 
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη 
θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ βαζηθή γλψζε Τδξαπιηθήο, 

Υεκείαο, Φπζηθήο θαη Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ. 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Διιεληθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1616/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Απνηειεί θαη’ επηινγήλ κάζεκα γηα ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ 

θπξίσο ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο, κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζηε κνλάδα βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ πεδίσλ ξνήο θαη δηάρπζεο απηψλ ησλ 

απνβιήησλ. 
Ή χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα πεξηβαιινληηθά νξζφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηάζεζεο, 

ψζηε λα γίλεηαη εζαεί ρσξίο ππνβάζκηζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο.  
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Γλσξίδεη γεληθά ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο 

 Αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ηηο πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηε δηάζεζε ησλ 

απνβιήησλ θαη πψο λα ηηο αληηκεησπίδεη 

 Αμηνινγεί ηα πδξαπιηθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνηείλεη, κειεηά 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 223 

θαη ζρεδηάδεη ην θαηάιιειν ζχζηεκα δηάζεζεο 

 πκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζπζηεκάησλ δηάζεζεο θαη πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ 

 Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ θαη αμηνινγεί ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ δηάζεζεο. 
Σέινο, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε νη 

δηπισκαηνχρνη πνιηηηθνί κεραληθνί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία, είηε σο κειεηεηέο είηε σο θαηαζθεπαζηέο ζπζηεκάησλ δηάζεζεο απνβιήησλ. 

Δηδηθφηεξα, ζην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ αλαπηχμεη ηηο 

αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 

 Ηθαλφηεηα λα επηδεηθλχεη γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ νπζησδψλ ζεκείσλ, ελλνηψλ θαη 

κεραληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ 

 Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη απηή ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ζηελ πεξηγξαθή θαη επίιπζε κε 

νηθείσλ πξνβιεκάησλ δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ 

 Ηθαλφηεηα λα πηνζεηεί θαη λα εθαξκφδεη ηηο κεζνδνινγίεο πξφβιεςεο δηάρπζεο θαη 

δηαζπνξάο ησλ ξχπσλ ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη κειέηεο δηάζεζεο ιπκάησλ, φπσο 

κέζσ ππνζαιάζζησλ αγσγψλ 

 Ηθαλφηεηα γηα κειέηε, δηα βίνπ κάζεζε θαη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

 Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ γλψζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζπζηεκάησλ 

δηάζεζεο, θαζψο θαη γηα δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ζε πξνβιήκαηα θαη κειέηεο 

δηεπηζηεκνληθήο θχζεσο. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  
• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Δηζαγσγή 
Έλλνηεο θαη νξηζκνί, Γηάζεζε απνβιήησλ θαη νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο, Δπηπηψζεηο, 

Φηινζνθία ηεο δηάζεζεο απνβιήησλ, Πνηφηεηα απνδεθηψλ, Ρππαληηθά θνξηία, 

Ννκνζεζία 
2. Ρχπνη, Δπηπηψζεηο, Υαξαθηεξηζηηθά 

 Ρχπνη θαη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, Δπηθαλεηαθά χδαηα, Έδαθνο, Τπφγεηα χδαηα, 

Αηκφζθαηξα, Υαξαθηεξηζηηθά ξχπαλζεο, Φπζηθά, ρεκηθά θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πδάηηλσλ απνδεθηψλ 

3. Μειέηε Γηάζεζεο Απνβιήησλ 
Μεζνδνινγία, Βαζηθά ζηνηρεία θαη θαλνληζκνί, Πνηνηηθά θξηηήξηα θαζνξηζκνχ 

ειάρηζηεο αξαίσζεο, Ννκνζεζία, ρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ, 

Δθηίκεζε ηθαλφηεηαο απηνθαζαξηζκνχ απνδεθηψλ. 
4. Γηάρπζε Τγξψλ θαη Αεξίσλ Απνβιήησλ 

Δηζαγσγή, Αλσζηηθέο θιέβεο, Πνιιαπινί δηαρχηεο, Τπνινγηζκφο ζπγθεληξψζεσλ θαη 

αξαηψζεσλ ζην εγγχο θαη απνκαθξπζκέλν πεδίν ηνπ απνδέθηε 
5. Γηαζηαζηνιφγεζε πζηήκαηνο Γηάζεζεο Απνβιήησλ ζε Τδάηηλνπο Απνδέθηεο 
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Κχξηα κέξε, Φξεάηην θφξηηζεο, Αγσγφο πξνζαγσγήο ιπκάησλ, Γηαρχηεο, Τδξαπιηθφο 
Τπνινγηζκφο, Παξάδεηγκα. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Φξνληηζηεξηαθέο Αζθήζεηο 

γηα ηελ εκπέδσζε ησλ 

ελλνηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηεο  δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ 

επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηάζεζεο 

6 

Οκαδηθή θξνληηζηεξηαθή 

εξγαζία ζε Θέκα 

6 

 

Πξνβνιή ζρεηηθνχ βίληεν 3 

Απηνηειήο κειέηε θαη’ 

νίθνλ, εθπφλεζε θαη 

ζπγγξαθή Θέκαηνο 

30 

Οξγαλσκέλε παξνπζίαζε 

Θεκάησλ 

3 

Απηνηειήο κειέηε θαη’ 

νίθνλ ηεο ζεσξεηηθήο χιεο 

ηνπ καζήκαηνο 

38 

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
(α)  Δπίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ζρεδηαζκνχ 

ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ κε ππνινγηζκφ θαη ησλ 

αξαηψζεσλ πνπ ζα επηηπγράλεη ζηνλ απνδέθηε 
(β) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ δίδεηαη Θέκα 

πξνο επίιπζε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν θνηηεηή. 

Όπνηνο θνηηεηήο εθπνλήζεη ην Θέκα κε ελδηαθέξνλ 

θαη θάλεη θαιή παξνπζίαζε απηνχ ιακβάλεη σο 

δψξνλ (bonus) έσο θαη 2 κνλάδεο θαηά κέγηζηνλ . 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. «Γηάζεζε Απνβιήησλ», Π.Υξ. Γηαλλφπνπινο, Πάηξα, 2017, ζει. 204. (εκεηψζεηο). 
Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πξνηείλεηαη ην 

βηβιίν: 
2. «Δπεμεξγαζία Λπκάησλ», η. Σζψλεο, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα, 2004, ζει. 510. 

Κσδηθφο Βηβιίνπ ζηνλ Δχδνμν: 9642. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΔΠΗΛΟΓΖ  

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9576Α ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 
9

ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΤΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ  

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο  3 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Δπεμεξγαζία Λπκάησλ   

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (Αγγιηθά)  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1743/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα ζηνρεχεη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο έλα ηζρπξφ ππφβαζξν ζε ηερλνινγίεο 

ρακεινχ θφζηνπο γηα ηελ επεμεξγαζία, δηάζεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ιπκάησλ ζε 

κηθξνχ πιεζπζκνχ θνηλφηεηεο θαη ζε πεξηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο.  
 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Καηαλνεί ηηο θχξηεο θπζηθνρεκηθέο θαη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο θπζηθψλ ζπζηεκάησλ 

επεμεξγαζίαο.  

 Γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ρακεινχ 

θφζηνπο (ιίκλεο ζηαζεξνπνίεζεο, θίιηξα, ηερλεηνί πγξφηνπνη, εδαθηθά ζπζηήκαηα).    

 Γλσξίδεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ. 

  Έρεη νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε θαη θξηηηθή αληίιεςε ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ.  
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 
• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

• Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ  

• εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ  

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Δηζαγσγή.  
 Παξνρή θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ιπκάησλ.  
 Δπηινγή ζέζεο. 
 Δπηζθφπεζε ιηκλψλ ζηαζεξνπνίεζεο, αλαεξφβηεο ιίκλεο, αλαεξφβηνη αληηδξαζηήξεο, 

επακθνηεξίδνπζεο ιίκλεο, ιίκλεο σξίκαλζεο, θίιηξα, ηερλεηνί πγξφηνπνη.  
 Δδαθηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο.  
 Υσξηζηηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο.  
 Γηάζεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ιπκάησλ.  
 Αμηνπνίεζε παξαγφκελεο βηνκάδαο.  

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 35 

Αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

εξγαζίεο 

45 

Απηνηειήο Μειέηε 45 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (60%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ  
- πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ζεσξίαο 
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Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 
ΗΗ. Γξαπηέο εξγαζίεο (40%)   
 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

 
- Crites, R.W., Middlebrooks, J. and Reed, S.W. (2006). Natural Wastewater Treatment 

Systems. Taylor & Francis Group, CRC Press, Boca Raton, FL.  

- Mara, D.  (2003). Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries. Earthscan, 

UK.  

- Parten, S.M. (2010). Planning and Installing Sustainable Onsite Wastewater Systems. 

McGraw-Hill Companies, USA.  

 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 
Ecological Engineering, Bioresource Technology, Journal of Water and Health, Journal of 

Environmental Engineering-ASCE, Water Environment Research  
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8558 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΤΠΑΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο  3 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Υεκεία πεξηβάιινληνο 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1746 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Σν κάζεκα απηφ εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ πνηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ παξάθηησλ 

πδάησλ. Σν κάζεκα ζα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα γλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο πδάησλ, πνηεο κεηξήζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, λα νξγαλψλνπλ δεηγκαηνιεςίεο ζε πδάηηλνπο 

ζρεκαηηζκνχο, λα αμηνινγνχλ θαη εξκελεχνπλ ζηαηηζηηθά ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, θαη 

λα εθαξκφζνπλ πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εληνπηζκφ 

πξνβιεκάησλ θαη λα πξνηείλνπλ ηερληθέο ιχζεηο.  
 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. Δμεγήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πδαηηθήο ξχπαλζεο 

2. Αλαιχζεη ηε Υεκεία ησλ Γηεξγαζηψλ ζηελ πδξφζθαηξα 

3.πιιέμεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο ζηελ 

πδξφζθαηξα 
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4. Δμεγήζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ ξχπσλ ζηε ρεκεία ηεο πδξφζθαηξαο  

5. Δμεγήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ ξχπσλ θαζψο θαη ηελ ηνμηθφηεηα ηνπο 

6. Υξεζηκνπνηήζεη ηε θπζηθνρεκηθή θαη θπζηθή επεμεξγαζία ησλ ξχπσλ  

                7. Δμεγήζεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο  

                8. Λάβεη κέηξα απνξξχπαλζεο ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο ζα έρεη επηπιένλ αλαπηχμεη ηηο παξαθάησ 

δεμηφηεηεο (γεληθέο ηθαλφηεηεο): 
1. Ηθαλφηεηα εθδήισζεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ γεγνλφησλ, ελλνηψλ, ζεσξηψλ 

θαη εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Τδαηηθή Ρχπαλζε. 
2. Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Τδαηηθή Ρχπαλζε. 
3. Αδπλακία πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ επίιπζε κε νηθείσλ 

πξνβιεκάησλ ηεο Τδαηηθήο Ρχπαλζεο. 
4. Ηθαλφηεηεο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 
5. Ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο ζε πεξηβαιινληηθά ή δηεπηζηεκνληθά πξνβιήκαηα. 
 
Γεληθά, ζην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν ζπνπδαζηήο ζα έρεη επηπιένλ ηηο αθφινπζεο 

γεληθέο ηθαλφηεηεο (απφ ηελ παξαπάλσ ιίζηα): 
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ρξήζε ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ 
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο 
Λήςε απνθάζεσλ 
Απηφλνκε εξγαζία 
Οκαδηθή εξγαζία 
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 
Πξνψζεζε ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 
εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα εμήο: 

1. Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά γιπθνχ θαη ζαιαζζηλνχ λεξνχ 
2. Ζ δσή ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ – Σν νηθνζχζηεκα 

3. Μνξθέο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ζηνηρείσλ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 
4. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο δηεξγαζίεο ζην λεξφ 
5. Οη θχξηνη βην-γεσρεκηθνί θχθινη 
6. Υεκηθέο δηεξγαζίεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο δηεπηθάλεηεο 
7. Υεκηθή πδαηηθή ξχπαλζε 

8. Πξνζνκνίσζε θπζηθψλ θαη βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ ζε πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα 
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4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ αίζνπζα κε παξαδφζεηο θαη ζεκηλάξηα 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 
ηνπο θνηηεηέο 

Υξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) (π.ρ. powerpoint) ζηε δηδαζθαιία. 

Σα πεξηερφκελα δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο γηα θάζε 

θεθάιαην κεηαθνξηψλνληαη ζην δηαδίθηπν, κε ηε 

κνξθή κηαο ζεηξάο αξρείσλ pdf, φπνπ νη θνηηεηέο 

κπνξνχλ λα ηα θαηεβάζνπλ ειεχζεξα ρξεζηκνπνηψληαο 

έλαλ θσδηθφ πνπ ηνπο παξέρεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο. 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο (3σξεο γηα 13 

εβδνκάδεο) 

39 

Τειηθή εμέηαζε (3σξε) 3 

Ώξεο γηα πξνζσπηθή κειέηε 

ηνπ ζπνπδαζηή θαη 

πξνεηνηκαζία εξγαζηώλ (3 

αλά εμάκελν) 

83 

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

1. Τπνρξεσηηθή πξνεηνηκαζία ηεο πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο απφ θάζε θνηηεηή. Μεηά απφ θάζε δηάιεμε 

ππάξρεη κία άζθεζε πνπ πξέπεη λα απαληεζεί-ιπζεί 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε δηάιεμε. Οη 

θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιχζνπλ θαη λα 

παξαδψζνπλ ηηο αζθήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ 

εμεηάζεηο. 
 
2. Τπάξρνπλ δχν ππνρξεσηηθέο πξφνδνη κε 35% βάξνο 

ε θάζε κία θαη κία ηειηθή γξαπηή εμέηαζε κεηά ην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ κε βάξνο 30%. Ο ηειηθφο βαζκφο 

βγαίλεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ βαζκνινγηψλ. 
 
3. Αλ ν θνηηεηήο δελ πεξάζεη ην κάζεκα ηνλ Ηνχλην 

ηφηε ν βαζκφο ησλ πξνφδσλ δελ ηζρχεη. 
 
Διάρηζηνο βαζκφο εμέηαζεο: 5. 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

1. «Τδαηηθή Υεκεία», Νηθνιαίδεο Ν., Δθδφζεηο Εήηε, ISBN: 960-431-957-4, 2005. 

2. «Θαιάζζηα Πεξηβαιινληηθή Τδξαπιηθή», Η. Κξεζηελίηεο, Διιεληθά Αθαδεκατθά 

πγγξάκκαηα θαη Βνεζήκαηα, ISBN: 978-960-603-253-0 

3. «Υεκηθή Χθεαλνγξαθία», Γαζελάθεο Μ., Διιεληθά Αθαδεκατθά πγγξάκκαηα θαη 

Βνεζήκαηα, ISBN: 978-960-603-234-9 

4. PDF απφ ηα ppt's ησλ δηαιέμεσλ 

5. 13 αζθήζεηο απφ ηηο δηαιέμεηο  

6. εκεηψζεηο ηνπ δηδάζθνληα ζηα ειιεληθά. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΔΠΗΛΟΓΖ  

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9562A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ  ΜΔΣΡΖΔΗ   

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Δξγαζηήξην 2+4 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Υεκεία Πεξηβάιινληνο, Καζαξηζκφο Νεξνχ, Δπεμεξγαζία 

Λπκάησλ  

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (Αγγιηθά)  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1740/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Σν κάζεκα απηφ εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζην πσο δηεμάγνληαη νη κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα λεξνχ θαη ιπκάησλ. Σν κάζεκα ζα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα γλσξίδνπλ πνηεο 

κεηξήζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, λα νξγαλψλνπλ 

δεηγκαηνιεςίεο ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη ιπκάησλ θαη πδάηηλνπο 

ζρεκαηηζκνχο, λα αμηνινγνχλ θαη εξκελεχνπλ ζηαηηζηηθά ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, θαη 

λα εθαξκφζνπλ πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εληνπηζκφ 

πξνβιεκάησλ θαη λα πξνηείλνπλ ηερληθέο ιχζεηο.  
 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Γηεμάγεη ζπλήζεηο πξνζδηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα λεξνχ θαη ιπκάησλ.  

 Γλσξίδεη πνηεο παξάκεηξνη είλαη θαηάιιειεο γηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα. 

 Να αμηνινγεί θαη αλαιχεη ζηαηηζηηθά ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα.  
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 Να εθαξκφδεη ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.  

 Να γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ζπληήξεζεο δεηγκάησλ.  

 Να έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπληάζζεη ηερληθέο εξγαζηεξηαθέο αλαθνξέο.  

 Να εξγάδεηαη ζε νκάδεο. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

• Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ  

• εβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ  

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Δηζαγσγή θαη αζθάιεηα εξγαζηεξίνπ.  

2. Καηεγνξίεο ξχπσλ θαη ζρεδηαζκφο δεηγκαηνιεςηψλ. 

3. ρεδηαζκφο δεηγκαηνιεςηψλ θαη πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ. 

4. θάικαηα θαη αθξίβεηα κεηξήζεσλ. 

5. Πξνζδηνξηζκφο pH, δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ, ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο θαη αιαηφηεηαο.  

6. Πξνζδηνξηζκφο ρεκηθά θαη βηνρεκηθά απαηηνχκελνπ νμπγφλνπ. 

7. Πξνζδηνξηζκφο ακκσληαθνχ αδψηνπ, ληηξηθψλ θαη νιηθνχ αδψηνπ θαηά Kjeldahl θαη 

θσζθφξνπ.  

8. Φαζκαηνζθνπηθέο κέζνδνη αλάιπζεο. 

9. Ηνληηθή ρξσκαηνγξαθία. 

10. Φαζκαηνζθνπία αηνκηθήο απνξξφθεζεο θαη εθπνκπήο.  
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε θαη ζην εξγαζηήξην  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 20 

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε  40 

πγγξαθή εξγαζηψλ  30 

Απηνηειήο Μειέηε 35 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 
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Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (50%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
- Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 
- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ  
- πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ζεσξίαο 
 
ΗΗ. Δξγαζηήξην (50%)  πνπ πεξηιακβάλεη  
- Γξαπηέο εξγαζίεο  

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

- APHA, AWWA, WEF. 2012. Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 22nd ed. American Public Health Association, Washington, DC. 

- Sawyer, C.N., P.L. McCarty, G.F. Parkin (2003) Chemistry for Environmental Engineering 

and Science. 5th Edition, McGraw-Hill.  

- Harris, D.C. (2010). Πνζνηηθή ρεκηθή αλάιπζε, Σφκνο Β. Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα Νίθνο 

Υαλησηάθεο, Μαξία Φνπζάθε, Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, ISBN Β Σφκνο:  978-

960-524-281-7  

- van Loosdrecht, M.C.M, Nielsen, P.H., Lopez-Vasqeuz, C.M. and Brdjanovic, D. (2016.). 

Experimental Methods in Wastewater Treatment. IWA Publishing, UK.  

- Ληνδάθεο, . (2001). Αλαιπηηθή Υεκεία-Θέκαηα θαη Πξνβιήκαηα, ηπιηαλφο, Δθδφζεηο 

Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα, ISBN:  960-7510-86-0  
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9668A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΗΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ, Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Δπηζπκεηή ε γλψζε ηνπ καζήκαηνο Αλάιπζε θαη ρεδηαζκφο 

Μεηαθνξψλ Η 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 Γλψζε γεληθψλ ζηνηρείσλ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. 
 Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ζεσξίαο ζπζηεκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλαξηήζεσλ πξνζθνξάο θαη εμππεξέηεζεο ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ. 
 Δθαξκνγή ησλ αξρψλ εμηζνξξφπεζεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ βαζηθψλ θαηαζηάζεσλ ηζνξξνπίαο ηεο πξνζθνξάο κεηαθνξψλ. 
 Αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ζπλαξηήζεηο απφδνζεο 

πξνζθνξάο θαη εμππεξέηεζεο. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

 Ηθαλφηεηα επίδεημεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ 

νπζησδψλ ηδηνηήησλ, ελλνηψλ θαη κεραληζκψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ. 

 Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο γλψζεο θαη 

 Ηθαλφηεηα γηα κειέηε, δηα βίνπ κάζεζε 

θαη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε. 

 Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ 

γλψζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε ζχλζεησλ 

Downloaded from eduguide.gr



Πεξηγξάκκαηα Μαζεκάησλ ΠΠΣ – Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ – Παλεπηζηήκην Παηξώλ – 4/7/2019 235 

θαηαλφεζεο ζηελ πεξηγξαθή, πξνζνκνίσζε θαη 

ιχζε κε νηθείσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Ηθαλφηεηα πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ζρεηηθήο 

κεζνδνινγίαο ζε πνηθίια πξνβιήκαηα θαη κειέηεο, 

φπσο ηεο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο, αλάπηπμεο 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, αμηνιφγεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο θαη απφδνζεο ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ. 

κειεηψλ θαζψο θαη γηα δηαζεκαηηθή 

ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα, πξνβιήκαηα θαη 

κειέηεο δηεπηζηεκνληθήο θχζεσο. 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Δηζαγσγή ζηελ ζχλζεζε ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. Μέζνδνη ζχλζεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Πξνζθνξά κεηαθνξηθήο εμππεξέηεζεο. Μεηαθνξηθά δίθηπα.  Δμηζνξξφπεζε 

δηθηχσλ. Γπλακηθή αμηνιφγεζε. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε. Παξάδνζε, ππνδεηγκαηηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζπλεξγαηηθή έξεπλα θαη αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ ζε νκάδεο 5-8 θνηηεηψλ. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

- Δμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ 
- Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 33 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ θαη αλάιπζε 

κειεηψλ πεξίπησζεο ζε 

κηθξφηεξεο νκάδεο 

θνηηεηψλ 

16 

Οκαδηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε πεξίπησζεο. 

Δθπφλεζε εξγαζίαο 

ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ 

33 

 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή / 

Αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο/άζθεζεο 

10 

Απηνηειήο Μειέηε 33 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 
+ Σξεηο γξαπηέο πξφνδνη (47.5% ηειηθνχ βαζκνχ) 
+ Σειηθή Δξγαζία (47.5%) 
+ πκκεηνρή ζηελ ηάμε (5%) 
Απαηηείηαη ε επηηπρία ζε φιεο ηηο πξνφδνπο θαη ηελ 

εξγαζία.  Γηα ηελ επηηπρία απαηηείηαη βαζκφο 

ηνπιάρηζηνλ 60/100.  
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5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 

Manheim, Marvin L. (1979).  Fundamentals of Transportation Systems Analysis, Vol. 1, 

MIT Press, ISBN 0-262-13129-3. 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 
Transportation Research, Pergamon. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9670Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΈΡΓΧΝ 
 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

(ECTS) 

Γηαιέμεηο 3 5 

   

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Καηαζθεπή θαη πληήξεζε Οδψλ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

Όρη 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1532/  

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 
 Αλαγλσξίδεη ηηο θχξηεο θζνξέο ησλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ. 

 Καζνξίδεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ. 

 Πξνηείλεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ. 
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 Αμηνινγεί θαη πξνηείλεη βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο ζπληήξεζεο ζε επίπεδν δηθηχνπ έξγσλ. 

 Δθαξκφδεη ινγηζκηθφ βειηηζηνπνίεζεο θαηαλνκήο πφξσλ γηα ζπληήξεζε έξγσλ ζηνλ 

θχθιν δσήο ηνπο. 

 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  
Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  
Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 
θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο ζα έρεη απνθηήζεη ηηο αθφινπζεο 

γεληθέο ηθαλφηεηεο (απφ ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν): 
 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  

 Λήςε απνθάζεσλ  

 ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ 

 Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 
 

 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Δηζαγσγή, βαζηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ ζηνλ θχθιν δσήο 

ηνπο 

 Οηθνλνκηθή ησλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ 

 Φζνξέο νδνζηξσκάησλ νδηθνχ δηθηχνπ, παξάκεηξνη επηξξνήο, κέζνδνη 

επηζεψξεζεο 

 Αμηνιφγεζε θαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο, εθηίκεζε επηπηψζεσλ ζηνλ ρξήζηε θαη 

ζην πεξηβάιινλ 

 Δμέιημε θαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο ζην ρξφλν ππφ θπθινθνξηαθή θαηαπφλεζε 

 Σερληθέο ζπληήξεζεο νδνζηξσκάησλ 

 Φζνξέο θαη ζπληήξεζε γεθπξψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ νδηθνχ δηθηχνπ 

 Ηεξάξρεζε αλαγθψλ ζπληήξεζεο, βειηηζηνπνίεζε θαηαλνκήο πφξσλ 

ζπληήξεζεο 

 πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ θαη νδηθή αζθάιεηα 
 Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο νδνζηξσκάησλ θαη γεθπξψλ 

 

 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξφζσπν κε πξφζσπν 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

Παξνπζηάζεηο (power point) σο κέξνο ησλ δηαιέμεσλ, 

ζεκηλάξηα-εθπαίδεπζε ζε ρξήζε ινγηζκηθνχ 

βειηηζηνπνίεζεο (Palisade Evolver), ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο eclass γηα ελεκέξσζε θαη 
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ηνπο θνηηεηέο δηαλνκή πιηθνχ ζηνπο θνηηεηέο, θιπ. 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο 

40 

Δθπφλεζε κειέηεο 

(project) 

32 

 

πγγξαθή εξγαζηψλ 14 

  

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Γιψζζα αμηνιφγεζεο: Διιεληθή. 
 
Μέζνδνη αμηνιφγεζεο: 
Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (60%) ή (ελαιιαθηηθά) 
Δλδηάκεζε γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ (30%) θαη Σειηθή 

γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ (30%).  
Γξαπηέο εξγαζίεο (40%). 
 
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

πιαηθφξκα eclass ηνπ καζήκαηνο: 

https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1532/ 
 

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

 Α. Μνπξαηίδεο, “Οδνπνηία: Ζ Γηαρείξηζε ησλ Οδηθψλ Έξγσλ”, University Studio Press, 

2008 

- Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 ASCE Journal of Infrastructure Systems 

 ASCE Journal of Construction Engineering and Management  

 Journal of Pavement Engineering 

 Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering  

 Automation in Construction  
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9669 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ, Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Δπηζπκεηή ε γλψζε ηνπ καζήκαηνο Αλάιπζε θαη 

ρεδηαζκφο Μεηαθνξψλ Η ή ΗΗ ή λα παξαθνινπζείηαη 

ηαπηφρξνλα 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

1. Γλψζε γεληθψλ ζηνηρείσλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. 
2. Δθαξκνγή ησλ αξρψλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ. 
3. Δθαξκνγή ησλ αξρψλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ζηελ ζπιινγή θαη εθηίκεζε 

δεδνκέλσλ. 
4. Αμηνιφγεζε ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε δπλακηθέο ζπλαξηήζεηο 

απφδνζεο. 
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

 Ηθαλφηεηα επίδεημεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ 

νπζησδψλ ηδηνηήησλ, ελλνηψλ θαη κεραληζκψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ. 

 Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο γλψζεο θαη 

θαηαλφεζεο ζηελ πεξηγξαθή, πξνζνκνίσζε θαη ιχζε 

 Ηθαλφηεηα γηα κειέηε, δηα βίνπ κάζεζε θαη 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

 Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ 

γλψζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαζψο 

θαη γηα δηαζεκαηηθή ζπλεξγαζία ζε 
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κε νηθείσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 Ηθαλφηεηα πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ζρεηηθήο 

κεζνδνινγίαο ζε πνηθίια πξνβιήκαηα θαη κειέηεο, 

φπσο ηεο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο, αλάπηπμεο 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, αμηνιφγεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο θαη απφδνζεο επθπψλ ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ. 

πξνβιήκαηα θαη κειέηεο δηεπηζηεκνληθήο 

θχζεσο. 

• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 
• ρεδηαζκφο Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Δηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή ηερλεηήο επθπΐαο ζηηο κεηαθνξέο.  Μέζνδνη ηερλεηήο επθπΐαο.  

Δπθπή ζπζηήκαηα κεηξήζεσο δεδνκέλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ.  Δπθπή ζπζηήκαηα 

εθηίκεζεο δεδνκέλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ.  πζηήκαηα ηειεκαηηθήο ζηηο κεηαθνξέο. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε. Παξάδνζε, ππνδεηγκαηηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζπλεξγαηηθή έξεπλα θαη αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ ζε νκάδεο 5-8 θνηηεηψλ. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

- Δμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ ζρεδηαζκνχ επθπψλ 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ 
- Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 33 

Αζθήζεηο Πξάμεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ θαη αλάιπζε 

κειεηψλ πεξίπησζεο ζε 

κηθξφηεξεο νκάδεο 

θνηηεηψλ 

16 

Οκαδηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε πεξίπησζεο. 

Δθπφλεζε εξγαζίαο 

ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ 

33 

 

Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή / 

Αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο/άζθεζεο 

10 

Απηνηειήο Μειέηε 33 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 
 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 
από ηνπο θνηηεηέο. 

 

+ Σξεηο γξαπηέο πξφνδνη (47.5% ηειηθνχ βαζκνχ) 
+ Σειηθή Δξγαζία (47.5%) 
+ πκκεηνρή ζηελ ηάμε (5%) 
Απαηηείηαη ε επηηπρία ζε φιεο ηηο πξνφδνπο θαη ηελ 

εξγαζία.  Γηα ηελ επηηπρία απαηηείηαη βαζκφο 

ηνπιάρηζηνλ 60/100.  
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5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία: 
Stephanedes, Y.J. (2004).  Intelligent Transportation Systems. Chapter 86, The Engineering 

Handbook, 2
nd

 Edition, Ed. R. C. Dorf.  CRC Press, Boca Raton, Florida. 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 
Transportation Research, Pergamon. 
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 10
νπ

 ΔΞΑΜΗΝΟΤ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_0272Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 10
ν
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΤΛΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Καη’  επηινγήλ ππνρξεσηηθφ επηζηεκνληθήο πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γνκηθά Τιηθά, Μεραληθή ησλ Τιηθψλ 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1540/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο καζαίλεη:  

α) ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαηά ηνλ Δπξσθψδηθα 5 

β) ηηο θαηεγνξίεο μχινπ θαη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκπαγνχο μχινπ θαζψο θαη 

ζπγθνιιεηήο θαη ζχλζεηεο μπιείαο θαη πξντφλησλ κνξίσλ μχινπ 

γ) ηνλ έιεγρν ζε ζιίςε, θάκςε θαη δηάηκεζε δνθψλ θαη ππνζηπισκάησλ ζηαζεξήο ε 

κεηαβαιιφκελεο δηαηνκήο ζπκπαγνχο ή ζχλζεηεο μπιείαο 

δ) ην ζρεδηαζκφ θαη ησλ έιεγρν ζπλδέζεσλ κε ήινπο, θνριίεο, βιήηξα θαη γφκθνπο 

ε) ηε δηακφξθσζε θαη ηνλ έιεγρν ζχλζεησλ δηαηνκψλ δνθψλ, ππνζηπισκάησλ θαη 

δηθηπσκάησλ 

Ο θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

α) θάλεη κία νινθιεξσκέλε κειέηε ελφο μχιηλνπ θηηξίνπ  
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β) λα κνξθψζεη θαη λα ππνινγίζεη θάζε ηχπν ζχλδεζεο κε ηε βνήζεηα κεραληθψλ κέζσλ 

γ) λα κνξθψζεη θαη λα ππνινγίζεη ζχλζεηεο δηαηνκέο δνθψλ θαη ππνζηπισκάησλ 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

• Λήςε απνθάζεσλ 
 Απηφλνκε Δξγαζία 

• ρεδηαζκφο Έξγσλ 

 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Βαζηθά γηα ηε δνκή ηνπ μύινπ 
Μαθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή δνκή ηνπ μχινπ 
Σν μύιν ζηε δόκεζε 
Δίδε μπιείαο, θαηεγνξίεο, ρξήζε 
Γξάζεηο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο 
 Κιάζεηο δηάξθεηαο θφξηηζεο  
 Κιάζεηο ιεηηνπξγίαο 
Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μύινπ 
 πκπαγέο μχιν 
 πγθνιιεηή μπιεία 
 χλζεηε μπιεία 
 κνξηφπιαθεο 
ρεδηαζκόο 
 Έιεγρνο δηαηνκψλ ππφ εθειθπζκφ παξάιιεια θαη θάζεηα ζηηο ίλεο, ππφ ζιίςε 

παξάιιεια θαη θάζεηα ζηηο ίλεο, ππφ θάκςε, ππφ δηάηκεζε θαη ζηξέςε 
 Διεγρνο δηαηνκψλ ππφ ζπλδπαζκέλε θακπηηθή θαη εθειθπζηηθή ή ζιηπηηθή έληαζε 
 Δπζηάζεηα κειψλ 
 Έιεγρνο θακπχισλ δνθψλ θαη δνθψλ κεηαβιεηήο δηαηνκήο.  
Μεηαιιηθά κέζα ζύλδεζεο 
 πλδέζεηο μχιν κε μχιν θαη μπιφπιαθα κε μχιν 
 πλδέζεηο κέηαιιν κε μχιν 
 πλδέζεηο κε ήινπο, θνριίεο, βιήηξα θαη γφκθνπο 
ύλζεηεο δηαηνκέο 
 πγθνιιεηέο δνθνί ιεπηνχ θνξκνχ, ζπγθνιιεηέο δνθνί ιεπηνχ πέικαηνο 
 χλζεηεο δνθνί κε κεηαιιηθέο ζπλδέζεηο 
 χλζεηα ππνζηπιψκαηα  

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε  

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Αηνκηθή Δξγαζία ζε 

κειέηε  

51 

 

Απηνηειήο Μειέηε 35 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 

Δθπφλεζε αηνκηθήο εξγαζίαο  

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

Jack Porteous , Abdy Kermani Structural Timber Design to Eurocode 5 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_0276Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 10
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 

   
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1735/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 
επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο/ηξηα ζα έρεη: 

 θαηαλνήζεη ηε ζεξκηθή ιεηηνπξγία ησλ θηεξίσλ θαη ηε ζεκαζία ηεο ελεξγεηαθήο 

επίδνζήο ηνπο  

 θαηαλνήζεη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο  

 αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ζηε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ, ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ θαη sηελ 

θαηά βέιηηζην ηξφπν επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ θαηά ηελ κειέηε ελεξγεηαθά 

απνδνηηθψλ θηηξίσλ 

 αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ζηελ επηινγή ησλ επεκβάζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή βειηίσζε 

πθηζηάκελσλ θηεξίσλ ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο. 
 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 
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Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

 Απηφλνκε εξγαζία  

 Οκαδηθή εξγαζία  

 ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Δηζαγσγή ζηε ζεξκνδπλακηθή  
Μεηάδνζε ζεξκφηεηαο (αγσγηκφηεηα, ζεξκηθή αληίζηαζε, ζεξκνπεξαηφηεηα) – Θεξκηθφ 

ηζνδχγην θηηξίνπ – Θεξκνγέθπξεο  
2. Ο ξφινο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ  
Κιηκαηηθέο παξάκεηξνη –  ην θηηξηαθφ θέιπθνο –  ζεξκηθέο απψιεηεο –  επίδξαζε ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο/πξνζαλαηνιηζκφο – ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά ζπζηήκαηα –  Δπξσπατθή νδεγία 

γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ Κηηξίσλ  – χγρξνλεο κέζνδνη ππνινγηζκνχ ελεξγεηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο θηηξίσλ 
3. Δηζαγσγή ζηε ζεξκηθή άλεζε 
Τπνινγηζκφο ζεξκηθήο άλεζεο –  κειέηε ζεξκηθήο άλεζεο 
Πξφηππα θαη θαλνληζκνί  
4. Θέξκαλζε θαη Φχμε θηηξίσλ 
πκβαηηθέο θαη βηνθιηκαηηθέο κέζνδνη 
Θεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία θαη παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο: αξρέο, πιηθά, ππνινγηζκνί  
Παζεηηθά ζπζηήκαηα δξνζηζκνχ 
5. Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ – Καλνληζκνί  

6. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ ηάμε (απφ πίλαθα κε επηθνπξηθέο παξνπζηάζεηο) 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

 
Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ εζηηάδνπλ 

ζηελ εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ – 

Δμάζθεζε ζηε ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ 

πξνζνκνίσζεο 

15 

Απηνηειήο κειέηε 68 

Σειηθή εμέηαζε 3 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ ανά 

πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 

 
Η. Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
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Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 

Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 

- Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ή 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηεξίσλ  

7. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 

Παπαδφπνπινο, Α. Μ. (2006) «Θεξκηθή Άλεζε ζηα Κηήξηα. Νέα Πξφηππα θαη βειηίσζε 

ζεξκηθήο άλεζεο ζηα θηήξηα», Θεζζαινλίθε. 

 
Παπαδφπνπινο, Μ. θαη Αμαξιή, Κ. (2015) Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο θαη Παζεηηθά Ζιηαθά 

πζηήκαηα Κηηξίσλ, ISBN - 978-960-599-019-0. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  
ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΟΤΓΩΝ  
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
CIV_8455Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 10

ν 

ΣΙΣΛΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΤΓΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΚΟΛΠΧΝ ΚΑΗ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε 

δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο 

Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη 

εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο 

εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ 

πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Αζθήζεηο Πξάμεο 3 5 
   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο 

θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ 

Γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθήο 
Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔ

ΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ ηππηθά πξναπαηηνχκελα.  Πξνυπνηίζεληαη φκσο νη 

βαζηθέο έλλνηεο ηεο Ρεπζηνκεραληθήο θαη ηεο Τδξαπιηθήο. 

ΓΛΩΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 

Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ 

Δ ΦΟΙΣΗΣΔ 

ERASMUS  

Όρη 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(URL) 

http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEkpaideysh/Mathimata/EEtos/entry/

317fc45d-4ea5-49c6-8e1e-cec8a4db35d3/?PageNo=0 

https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1642/ 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα είλαη εμνηθεησκέλνο κε: 
 Σηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο πδξνδπλακηθήο θπθινθνξίαο ζε παξάθηηα χδαηα, ιίκλεο 

θαη ηακηεπηήξεο. 

 Βαζηθέο κνξθέο ησλ εμηζψζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ θπθινθνξία, ηελ εθηίκεζε ηεο 
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ηάμεσο κεγέζνπο ησλ φξσλ ησλ εμηζψζεσλ, θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ εγγελψλ 

θιηκάθσλ ησλ αληηζηνίρσλ πξνβιεκάησλ. 

 Απιά, κνλνδηάζηαηα κνληέια ηεο αλεκνγελνχο θαη παιηξξνηνγελνχο θπθινθνξίαο 

θαη ξεπκάησλ ππθλφηεηαο. 

 Σηο πεξηπινθέο πνπ εηζάγνπλ ζηελ θπθινθνξία ε πνιχπινθε βαζπκεηξία θαη ε 

ζηξσκάησζε (ηζρπξά παξάθηηα ξεχκαηα, ν εηήζηνο θχθινο ηεο ζηξσκάησζεο, 

εζσηεξηθά θχκαηα). 

Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 
ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  
Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 

ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο αλακέλεηαη φηη ν θνηηεηήο ζα έρεη αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο 

ηθαλφηεηεο: 

 Να εθηηκάεη πνηεο απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο θπθινθνξίαο είλαη ζεκαληηθέο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. 

 Να εθηηκάεη ηελ ηάμε κεγέζνπο δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηεο θπθινθνξίαο κέζσ απιψλ 

κνληέισλ. 

 Να έρεη ην απαηηνχκελν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηελ πδξνδπλακηθή (φρη φκσο θαη ζηηο 

αξηζκεηηθέο κεζφδνπο) γηα ηελ εξκελεία αξηζκεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ ηεο 

θπθινθνξίαο. 
 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Πξναπαηηνχκελα απφ ηε ξεπζηνκεραληθή (Δμηζψζεηο Navier-Stokes θαη Reynolds ζε 

πεξηζηξεθφκελν ζχζηεκα, εχξεζε ησλ εγγελψλ  θιηκάθσλ). 
 Αλαζθφπεζε ηεο πδξνδπλακηθήο θπθινθνξίαο ζε θφιπνπο, ιίκλεο θαη ηακηεπηήξεο. 
 Αλεκνγελήο θπθινθνξία. 
 Παιηξξνηνγελήο θπθινθνξία. 
 Ρεχκαηα ππθλφηεηαο. 
 Πεξηπινθέο πνπ εηζάγεη ε πνιχπινθε βαζπκεηξία. 
 ηξσκάησζε ζε Σακηεπηήξεο. 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Παξαδφζεηο απφ πίλαθνο δηαλζηζκέλεο κε πξνβνιή 

πεηξακάησλ ξεπζηνκεραληθήο (Video, Britannica, NSF, 

USA). 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class. 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 
(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 
(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Απηνηειήο Μειέηε 86 

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

 5 ζεηξέο αζθήζεσλ νη νπνίεο βαζκνινγνχληαη 

(20%) 

 Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (80%) πνπ 

πεξηιακβάλεη επίιπζε αζθήζεσλ θαη απάληεζε 

εξσηήζεσλ. 

 

  

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- 

 Γ.Μ. Υνξο (2017).  Τδξνδπλακηθή Κφιπσλ θαη Σακηεπηήξσλ, Παλεπηζηεκηαθέο 

Παξαδφζεηο. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_8555A ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 10
ν 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Γηαιέμεηο θαη Φξνληηζηεξηαθέο  Αζθήζεηο 3 5 
   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 

Γεμηνηήησλ 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Οη 
θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ βαζηθή γλψζε Υεκείαο θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ. 
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

ΝΑΗ (ζηελ Διιεληθή) 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1619/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

Απνηειεί θαη’ επηινγήλ κάζεκα ηεο 3
εο

 θαηεχζπλζεο «Τδξαπιηθή Μεραληθή – Σερλνινγία 

Πεξηβάιινληνο» θαη 4
εο

 θαηεχζπλζεο «πζηήκαηα Βηψζηκσλ Μεηαθνξψλ θαη Γηαρείξηζεο 

Έξγσλ» γηα ηε κειέηε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηεο δηάρπζεο – δηαζπνξάο ησλ ξχπσλ 

θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ αληηξξππαληηθψλ ηερλνινγηψλ. 
Ή χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

αηκφζθαηξαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξχπσλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ Gauss γηα πξνβιέςεηο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ησλ θπξηνηέξσλ 

εθαξκνδνκέλσλ αληηξξππαληηθψλ ηερλνινγηψλ.  
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Γλσξίδεη γεληθά ζηνηρεία αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαζψο θαη ηα θαηλφκελα φμηλεο 

βξνρήο, απνκείσζεο ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο θαη ζεξκνθεπίνπ 

 Γλσξίδεη ηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο, ηηο ηδηφηεηέο ησλ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

πξνθαινχλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ επίδξαζε 
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ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηε δηαζπνξά ησλ ξχπσλ 

 Αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα κε βάζε ηα ηζρχνληα πξφηππα 

πνηφηεηαο 

 Πξνζνκνηψλεη ηε δηαζπνξά ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ κε κνληέια ηχπνπ Gauss, γηα 

εθπνκπέο ξχπσλ απφ ζεκεηαθέο, γξακκηθέο θαη εκβαδηθέο πεγέο 

 Δθαξκφδεη ηελ θαηάιιειε αληηξξππαληηθή ηερλνινγία θαη πξνηείλεη ηελ δένπζα 

βξαρππξφζεζκε ή καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα έιεγρν εθπνκπψλ θαη αληηκεηψπηζε 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ αεξνζσκαηηδηαθνχο θαη αέξηνπο ξχπνπο.  
Σέινο, ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε νη 

δηπισκαηνχρνη πνιηηηθνί κεραληθνί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία, είηε σο κειεηεηέο είηε σο θαηαζθεπαζηέο ζπζηεκάησλ αληηξξχπαλζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη πεξαηηέξσ αλαπηχμεη ηηο 

αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 

 Ηθαλφηεηα λα επηδεηθλχεη γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ νπζησδψλ θπζηθνρεκηθψλ 

ηδηνηήησλ, ελλνηψλ θαη κεραληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

 Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη απηή ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ζηελ πεξηγξαθή, πξνζνκνίσζε 

θαη ιχζε κε νηθείσλ πξνβιεκάησλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

 Ηθαλφηεηα λα πηνζεηεί θαη λα εθαξκφδεη ηε κεζνδνινγία αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ζε 

πνηθίια πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη κειέηεο, φπσο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ (βηνκεραληψλ, ιηκέλσλ, αεξνδξνκίσλ), ηεο ξχζκηζεο 

θπθινθνξίαο θαη κεηαθνξψλ, ηεο ράξαμεο νδψλ θιπ. 

 Ηθαλφηεηα γηα κειέηε, δηα βίνπ κάζεζε θαη ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

 Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ γλψζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ αμηνιφγεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαζψο θαη γηα δηαζεκαηηθή ζπλεξγαζία ζε πξνβιήκαηα 

θαη κειέηεο δηεπηζηεκνληθήο θχζεσο.  
Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

 
• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ  
• Απηφλνκε Δξγαζία 
• Οκαδηθή Δξγαζία 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
1. Διζαγυγή. Οξηζκνί, πληζηψζεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο (θαηεγνξίεο πεγψλ, ξχπνη, 

αηκφζθαηξα, δηαζπνξά – δηεξγαζίεο, απνδέθηεο), Ηζηνξηθή αλαδξνκή 
2. Γενικά ηοισεία Ρύπανζηρ. Καηεγνξίεο, Μνλάδεο κεηξήζεσλ, Πεγέο, Δπξχηεξεο θαη 

θαζνιηθέο επηπηψζεηο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο (θαηλφκελν φμηλεο βξνρήο, δηαζπνξά 

ξαδηελεξγψλ νπζηψλ, απνκείσζε ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο, θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ), 

Γηεζλείο θνξείο κεηξήζεσλ 
3. Ιδιόηηηερ Ρύπυν και Δπιπηώζειρ. 
σκαηηδηαθνί ξχπνη, Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθνο, Ομείδηα ηνπ ζείνπ, Τδξνγνλάλζξαθεο, 

Ομείδηα ηνπ αδψηνπ, Γεπηεξνγελείο ξχπνη θαη κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ, Φσηνρεκηθά 

νμεηδσηηθά 
4. Ποιόηηηα Αημοζθαιπικού Αέπα. Γεληθά ζηνηρεία, Κξηηήξηα θαη πξφηππα  πνηφηεηαο ηνπ 
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αηκνζθαηξηθνχ αέξα, Πξφηππα εθπνκπήο 
5. Μεηευπολογία και Ρύπανζη. Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία (ζεξκφηεηα θαη αηκνζθαηξηθή 

ζηαζεξφηεηα, πίεζε, άλεκνο, απφιπηε θαη ζρεηηθή πγξαζία), Δπηδξάζεηο κεηεσξνινγηθψλ 

παξακέηξσλ ζηε δηαζπνξά ησλ ξχπσλ, Πεξηνδηθφηεηα θαη δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ξχπαλζεο 
6. Μεηαθοπά και Γιάσςζη Ρύπυν. Βαζηθέο έλλνηεο, Μέγηζην χςνο αλάκεημεο, 

Πξνζνκνίσζε δηαζπνξάο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ (εθπνκπή ξχπσλ απφ ζεκεηαθή, γξακκηθή 

θαη εκβαδηθή πεγή, ζπλεηζθνξά ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ ή εκβαδηθψλ πεγψλ) 
7. Ανηιππςπανηική Σεσνολογία. Φπζηθνί κεραληζκνί, ρεδηαζκφο θακηλάδσλ, Έιεγρνο 

ξχπαλζεο ζηελ πεγή (ζπζθεπέο ειέγρνπ ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ, ζπζθεπέο ειέγρνπ αεξίσλ 

ξχπσλ) 
8. ηπαηηγική Δλέγσος Αημοζθαιπικήρ Ρύπανζηρ. Γεληθά ζηνηρεία, Δπηινγή βέιηηζηεο 

ζηξαηεγηθήο καθξνπξφζεζκνπ ειέγρνπ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 
9. Μεηπήζειρ και Ανάλςζη Ποιόηηηαρ Αέπα. Γεληθέο αξρέο, Γεηγκαηνιεςία, Όξγαλα 

δεηγκαηνιεςίαο, πζθεπέο δεηγκαηνιεςίαο ζσκαηηδίσλ, Μέζνδνη επηινγήο ζέζεσο θαη 

ρξφλνπ δεηγκαηνιεςίαο, Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ πνηφηεηαο αέξα, Πξφηππεο κέζνδνη 

πξνζδηνξηζκνχ πνηφηεηαο αέξα, Γίθηπα κεηξήζεσλ θαη ηειεκεηάδνζε απνηειεζκάησλ. 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 

λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο 39 

Φξνληηζηεξηαθέο Αζθήζεηο 

γηα ηελ εκπέδσζε ησλ 

ελλνηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηεο  εθαξκνγήο ηνπ 

κνληέινπ Gauss θαη ηεο 

δηαζηαζηνιφγεζεο 

ζπζθεπψλ αληηξξχπαλζεο 

6 

Οκαδηθή θξνληηζηεξηαθή 

εξγαζία 

6 

 

Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε – 

επίδεημε ηαζκνχ 

κεηξήζεσο  αηκνζθαηξηθψλ 

ξχπσλ / Αηνκηθέο εξγαζίεο 

εμάζθεζεο 

3 

Απηνηειήο κειέηε 

αζθήζεσλ θαη’ νίθνλ 

30 

Απηνηειήο κειέηε θαη’ 

νίθνλ ηεο ζεσξεηηθήο χιεο 

ηνπ καζήκαηνο 

41 

  

  

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 

Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

 
Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (100%) πνπ πεξηιακβάλεη: 
Α’ Μέξνο – Θεσξία 33% (εξσηήζεηο θξίζεσο) 
Β’ Μέξνο – Πξνβιήκαηα 67% (επίιπζε δχν 
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Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

πξνβιεκάησλ κε εθαξκνγή κνληέινπ Gauss ή/θαη 

δηαζηαζηνιφγεζε ζπζηεκάησλ αληηξξχπαλζεο). 

5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 
-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

1. «Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε», Π.Υξ. Γηαλλφπνπινο, Πάηξα, 2018, ζει. 200. (εκεηψζεηο). 
2. «Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε: Δπηπηψζεηο, Έιεγρνο θαη Δλαιιαθηηθέο Σερλνινγίεο», Η.Β. 

Γεληεθάθεο, 2ε έθδνζε, Δθδφζεηο ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ, Αζήλα, 2010, ζει. 784. Κσδηθφο 

Βηβιίνπ ζηνλ Δχδνμν: 28017. 
3. «Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε κε ηνηρεία Μεηεσξνινγίαο», Μ. Λαδαξίδεο, 2ε έθδνζε, 

Δθδφζεηο Σδηφια, Αζήλα, 2010, ζει. 640. Κσδηθφο Βηβιίνπ ζηνλ Δχδνμν: 18548841. 
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ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ CIV_9811Α 

& 

CIV_9811Α 

ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 9
ν  

& 
10

o 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ Η θαη ΗΗ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά 

κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ 

νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ 

καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην 

ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ 

ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

  30 

   

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Γλώζεσλ, 

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ θαη 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 
Διιεληθή ή θαη Αγγιηθή αλ ε εξγαζία (νιφθιεξε ή κέξνο 

ηεο) έρεη εθπνλεζεί ζε ζπλεξγαζία κε μέλν Παλεπηζηήκην. 
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ 

ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS  

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη Παξάξηεκα Β 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

Με ηελ εξγαζία απηή ν θνηηεηήο αζρνιείηαη κε έλα αληηθείκελν έξεπλαο ή/θαη εθαξκνγήο 

καζαίλνληαο λα αλαιχεη θαη ζπλζέηεη ζηνηρεία, δηεξεπλψληαο έλα εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν 

ηεο θαηεχζπλζεο εκβάζπλζεο πνπ έρεη επηιέμεη.  
1. Δπηιέγνληαο δεδνκέλα απφ πεηξάκαηα ή κεηξήζεηο πεδίνπ θαη αμηνπνηψληαο ζηνηρεία 

ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

2. Με επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, κε ρξήζε αλαιπηηθψλ πξνζνκνηνκψησλ ή ζρεηηθνχ 

ινγηζκηθνχ ή κε ζηαηηθή επεμεξγαζία. 
3. Αμηνινγψληαο απνηειέζκαηα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζ’ απηά πνπ έρνπλ 

ζηνηρεία πξσηνηππίαο 
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Γεληθέο Ιθαλόηεηεο 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  
Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα  

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο εξγαζίαο ν θνηηεηήο απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί λα 

δηεξεπλήζεη έλα ζέκα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ζε βάζνο, αμηνπνηψληαο δεδνκέλα πνπ έρεη 

παξαγάγεη ή ζπιιέμεη θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα κε ζηνηρεία πξσηνηππίαο 

ή/θαη ρξήζηκεο εθαξκνγέο γηα ηελ πξάμε. 

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία – αλαιπηηθή, ζπλζεηηθή, εξεπλεηηθή εθπνλείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο 

ζε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ησλ δηδαρζέλησλ καζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

εκβάζπλζε ζηελ θαηεχζπλζε πνπ έρνπλ επηιέμεη. 
 

4. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

πλαληήζεηο κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή, γηα 

θαηεπζχλζεηο, έιεγρν πξνφδνπ θαη εληνπηζκφ 

αδπλακηψλ. 
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 
Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 

 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν 

ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε επίπεδν εμακήλνπ 
λα αληηζηνηρεί ζηα standards ηνπ ECTS 

Γπαζηηπιόηηηα 
Φόπηορ Δπγαζίαρ 

Δξαμήνος 

Γηαιέμεηο  

Δθπφλεζε κειέηεο 

(project) 

750 

πγγξαθή 

εξγαζίαο/εξγαζηψλ 

 

Απηνηειήο Μειέηε  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηυηική μονάδα) 

        750 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο, 
Γηακνξθσηηθή  ή Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 

Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, 
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, 

Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, 

Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, 
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή 

Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο 

Αλαθέξνληαη  ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα 

από ηνπο θνηηεηέο. 

Αμηνιφγεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο θαη  

πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπ θνηηεηή. 
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5. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

-Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

Αλάινγε κε ην ζέκα πνπ δηεξεπλάηαη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloaded from eduguide.gr


