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Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Πεδίο Εφαρµογής
Οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισµού Προπτυχιακών Σπουδών διέπουν τις βασικές
αρχές που αφορούν στη φοίτηση, τη διάρθρωση των προπτυχιακών σπουδών και τις προϋποθέσεις λήψης
πτυχίου στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. Αναλυτικές πληροφορίες για το Τµήµα και για
τα προσφερόµενα µαθήµατα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών δίνονται στον Οδηγό
Προπτυχιακών Σπουδών που είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.

2. Όργανα του Τµήµατος
Αρµόδια όργανα του τµήµατος για τα φοιτητικά ζητήµατα του Τµήµατος είναι η Συνέλευση του
Τµήµατος και η Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών. Η Διοίκηση του Τµήµατος
συνίσταται από τον Πρόεδρο µε τον Αναπληρωτή του και τον Γραµµατέα του Τµήµατος.
Για τη διευθέτηση φοιτητικών θεµάτων επίσης στο Πανεπιστήµιο Κρήτης λειτουργεί ο θεσµός του
συνηγόρου του φοιτητή, ο οποίος διαµεσολαβεί στο τµήµα για τυχόν προβλήµατα που απασχολούν
τον/την φοιτητή/τρια.

3. Εισαγωγή φοιτητών
Η εισαγωγή στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης γίνεται µε
οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
τρόπους εισαγωγής στα Ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (πανελλαδικές εξετάσεις, ειδικές
κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, κ.α., αλλοδαπών-αλλογενών, Ελλήνων του εξωτερικού κ.α., ατόµων
που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, κατάταξη πτυχιούχων είτε µε εξετάσεις είτε µε βαθµό πτυχίου).
Ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών στο Τµήµα, ο αριθµός των εισαγοµένων φοιτητών ανά έτος και οι
ηµεροµηνίες εγγραφής των νέων φοιτητών ρυθµίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων (ΥΠΕΘ) και την ισχύουσα νοµοθεσία. Επιπλέον στο Τµήµα µπορεί να εγγράφονται και
απόφοιτοι άλλων τµηµάτων µετά την επιτυχή συµµετοχή τους σε κατατακτήριες εξετάσεις που
διενεργούνται σύµφωνα µε το Νόµο κάθε χρόνο βάσει του προγράµµατος που ανακοινώνεται στην
ιστοσελίδα του Τµήµατος και µε διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά σε σχετική καταχώρηση
(https://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/faqs/newbies.html).

4. Φοιτητική ιδιότητα
Η ιδιότητα του φοιτητή του τµήµατος αποκτάται µε την αρχική εγγραφή στο Τµήµα, διατηρείται µε
την εγγραφή και δήλωση µαθηµάτων σε κάθε εξάµηνο σπουδών και αίρεται µε την ανακήρυξη και τη
λήψη του πτυχίου, ή µε την έκδοση αποφοιτηρίου. Η φοιτητική ιδιότητα αίρεται επίσης καθ' όλο το
διάστηµα αναστολής σπουδών την οποία µπορεί να αιτηθεί κάποιος φοιτητής.
Οι φοιτητές του Τµήµατος θεωρούνται πλήρους φοίτησης. Ακόµη και στην περίπτωση συµµετοχής
σε Πρακτική Άσκηση, αυτή δηλώνεται ως µάθηµα «Ελεύθερης Επιλογής». Κατ' εξαίρεση, ύστερα από
αίτησή τους η οποία εγκρίνεται από την Κοσµητεία της Σχολής, φοιτητές δύνανται να εντάσσονται σε
καθεστώς µερικής φοίτησης.
Κάθε φοιτητής έχει δικαίωµα να ζητήσει αναστολή σπουδών έως και 8 εξάµηνα κατά τη διάρκεια
των σπουδών του. O φοιτητής καταθέτει συµπληρωµένο το σχετικό έντυπο στη Γραµµατεία, η οποία το
προωθεί στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος για έγκριση. Το αίτηµα θα πρέπει να γίνεται στην αρχή
του εξαµήνου, στην περίπτωση που αφορά στο τρέχον εξάµηνο. Ο φοιτητής µε αναστολή δεν έχει τη
φοιτητική ιδιότητα και τις φοιτητικές παροχές (σίτιση, στέγαση, µειωµένο εισιτήριο στις συγκοινωνίες,
ιατροφαρµακευτική κάλυψη, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και στο Student Web). Μετά το πέρας της
περιόδου αναστολής, ο φοιτητής οφείλει να ενηµερώσει τη Γραµµατεία ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά η
καρτέλα του στην εφαρµογή των Γραµµατειών. Το συνολικό χρονικό διάστηµα της αναστολής σπουδών
δεν προσµετράται στον υπολογισµό των ετών φοίτησης.
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ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
5. Σπουδές στο Τµήµα
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα διαρκούν συνολικά τέσσερα (4) έτη, οχτώ (8) εξάµηνα. Κάθε
ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους, το οποίο ανακοινώνεται
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, κατανέµεται χρονικά σε δύο εξάµηνα, χειµερινό και εαρινό. Το πρότυπο
πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών καθορίζει την προτεινόµενη δοµή κάθε εξαµήνου φοίτησης.

6. Πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών
Το πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών
αποτελείται από τα µαθήµατα κορµού, που είναι υποχρεωτικά (Y), από µαθήµατα υποχρεωτικής
επιλογής (επιλογής υποχρεωτικά (EY), όπου ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να επιλέξει από οµάδα
µαθηµάτων) και από τα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής (E). Οι βασικές ενότητες του προγράµµατος είναι
οι εξής:
Εισαγωγικό στάδιο: Τα τρία πρώτα εξάµηνα ο φοιτητής παρακολουθεί βασικά εισαγωγικά µαθήµατα
Φυσικής, Χηµείας, Μαθηµατικών, Επιστήµης Υλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. H καλή
κατανόησή τους θα του δώσει την αναγκαία οικειότητα µε τις βασικές έννοιες αλλά και τις απαραίτητες
γνώσεις για τη συνέχιση των σπουδών του. Στο στάδιο αυτό ο φοιτητής εξοικειώνεται επίσης και µε την
Αγγλική γλώσσα.
Βασικό στάδιο: Τα επόµενα τρία εξάµηνα ο φοιτητής παρακολουθεί εισαγωγικά µαθήµατα Βιολογίας,
διευρύνει τις εργαστηριακές του εµπειρίες, εµβαθύνει τις γνώσεις του σε βασικά µαθήµατα Επιστήµης
Υλικών όπως Θερµοδυναµική (κλασσική και στατιστική), Φυσική Στερεάς Κατάστασης και
Ηλεκτροµαγνητισµό, αλλά και εισάγεται σε βασικές κατηγορίες Υλικών όπως Πολυµερή-Κολλοειδή,
Ηλεκτρονικά Υλικά, Βιοϋλικά, και Κεραµικά και Μαγνητικά Υλικά.
Προχωρηµένο στάδιο: Στο τρίτο στάδιο δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή αφενός να εξειδικευθεί
περαιτέρω στις διάφορες κατηγορίες Υλικών και αφετέρου να παρακολουθήσει ένα ικανό αριθµό κατ’
επιλογήν µαθηµάτων που προσφέρονται από το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών ή και από
άλλα Τµήµατα. H επιλογή αυτών των µαθηµάτων πρέπει να γίνει έγκαιρα από το φοιτητή, ώστε να
προσαρµόσει τις σπουδές του στα ενδιαφέροντα και τους στόχους του. H επιλογή εξαρτάται από την
επιθυµία του φοιτητή:
α. να εξειδικευτεί σε έναν ορισµένο τοµέα µε προοπτική είτε τις µεταπτυχιακές σπουδές στην
Επιστήµη Υλικών, είτε την ενασχόλησή του σε τεχνολογική κατεύθυνση σύγχρονου µηχανικού,
β. να συµπληρώσει την παιδεία του σε διαφόρους τοµείς των Φυσικών Επιστηµών και να διευρύνει
έτσι και τις επαγγελµατικές προοπτικές του.
Τα µαθησιακά αποτελέσµατα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν στο επίπεδο 6
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το βάρος κάθε µαθήµατος δηλώνεται σε µονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς
Ακαδηµαϊκών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS). O εξαµηνιαίος
φόρτος εργασίας ενός φοιτητή, είναι το άθροισµα των µονάδων ECTS των µαθηµάτων στα οποία έχει
εγγραφεί το εξάµηνο αυτό. H δυνατότητα εγγραφής είναι το πολύ σε οκτώ (8) µαθήµατα ανά εξάµηνο.
Οι φοιτητές από το 5ο έτος (9ο εξάµηνο) θα µπορούν να δηλώνουν έως δέκα (10) µαθήµατα ανά εξάµηνο.
Οι φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών µπορούν να εστιάσουν τις
προπτυχιακές σπουδές τους σε µια από τις ακόλουθες περιοχές:
•
•
•
•
•
•

Βιοϋλικά
Πολυµερή - Κολλοειδή
Ηλεκτρονικά - Οπτοηλεκτρονικά – Φωτονικά Υλικά
Μαγνητικά Υλικά
Κεραµικά Υλικά
Νανοδοµηµένα Υλικά
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•

Υπολογιστική Επιστήµη Υλικών

7. Πρότυπο πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών
Κάθε εξάµηνο, ο φοιτητής επιλέγει µόνος του ή µετά από συνεννόηση µε το σύµβουλο καθηγητή, τα
µαθήµατα στα οποία θέλει να εγγραφεί, εφόσον βέβαια πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις:
1.
2.
3.

Έχει τα προαπαιτούµενα για το συγκεκριµένο µάθηµα.
Δεν υπερβαίνει τον µέγιστο αριθµό µαθηµάτων στα οποία ο φοιτητής µπορεί να εγγραφεί.
Tο µάθηµα αυτό προσφέρεται κατά το εξάµηνο εγγραφής.

Στους αµέσως επόµενους πίνακες δίδεται ένα πρότυπο πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών του
τµήµατος:

101
111
114
121
141
011

Α΄ Εξάµηνο
Γενική Φυσική Ι
Γενικά Μαθηµατικά Ι
Η/Υ Ι: Εισαγωγή στον
Προγραµµατισµό
Γενική Χηµεία
Υλικά Ι: Εισαγωγή στην
Επιστήµη Υλικών
Αγγλικά Ι
Σύνολο ECTS

ECTS
6
6

102
112

Β΄ Εξάµηνο
Γενική Φυσική ΙΙ
Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ

6

116

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά

6

6

122

Οργανική Χηµεία

6

6

124

Εργαστήριο Χηµείας

8

4
34

012

Αγγλικά ΙΙ

4
36

Σύνολο ECTS

Γ΄ Εξάµηνο

ECTS

201

Σύγχρονη Φυσική–
Εισαγωγή στην
Κβαντοµηχανική

6

204

223

Ανόργανη Χηµεία

6

232

225

Εργαστήριο Χηµείας
Υλικών

8

242

211
260

Εργαστήριο Φυσικής Ι:
Μηχανική- Θερµότητα
Διαφορικές. Εξισώσεις Ι
Θερµοδυναµική
Σύνολο ECTS
Ε΄ Εξάµηνο

301

Ηλεκτροµαγνητισµός

203

305
335
343
391

Φυσική Στερεάς
Κατάστασης: Εισαγωγή
Μοριακή Κυτταρική
Βιοχηµεία
Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης
Υλικά IV: Επιστήµη
Φυσικών Βιοϋλικών
Σύνολο ECTS
Ζ΄ Εξάµηνο
Μαθήµατα Επιλογής ή
Επιλογής Υποχρεωτικά
Σύνολο ECTS

Δ΄ Εξάµηνο

8

243

6
6
40
ECTS
6

362

6

344

6

ΠΡΑ
001

8

Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ:
Ηλεκτρισµός-Οπτική
Βιοχηµεία και Μοριακή
Βιολογία
Υλικά ΙΙΙ:
Μικροηλεκτρονικά Οπτοηλεκτρονικά Υλικά
Υλικά ΙΙ : Πολυµερή –
Κολλοειδή
Επιλογής Υποχρεωτικό 1
Σύνολο ECTS
ΣΤ΄ Εξάµηνο
Υλικά V: Κεραµικά και
Μαγνητικά Υλικά
Εργαστήριο Στερεών
Υλικών

ECTS
6
6

ECTS
8
6
6
6
6
32
ECTS
6
8

Πρακτική Άσκηση

5

Μαθήµατα Επιλογής

15

6
32
ECTS

Σύνολο ECTS
Η΄ Εξάµηνο
Μαθήµατα Επιλογής ή
Επιλογής Υποχρεωτικά
Σύνολο ECTS

16
16

34
ECTS
16
16

Το πρόγραµµα δίνει διάφορες επιλογές, που αυξάνονται όταν ο φοιτητής περνά τα υποχρεωτικά
βασικά µαθήµατα µε κανονικό ρυθµό (π.χ. σύµφωνα µε το πρότυπο πρόγραµµα). Oι επιλογές εξαρτώνται
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από τα ενδιαφέροντα του φοιτητή και τις δυνατότητες του Πανεπιστηµίου. Το Πρότυπο Πρόγραµµα
Προπτυχιακών Σπουδών όπως δίδεται στους παραπάνω πίνακες έχει σκοπό να βοηθήσει τον φοιτητή στα
πρώτα εξάµηνα της φοίτησής του. Το φυσιολογικό βάρος κάθε εξαµήνου (µε κανονική πρόοδο) είναι
περίπου 35 µονάδες ECTS κατά µέσο όρο. Το πρότυπο πρόγραµµα ορίζει τα υποχρεωτικά µαθήµατα
καθώς και τον προτεινόµενο συνολικό αριθµό µονάδων ECTS για µαθήµατα επιλογής. Είναι δυνατόν σε
ένα εξάµηνο, για τα µαθήµατα επιλογής, οι φοιτητές να παίρνουν περισσότερες ή λιγότερες από τις
προτεινόµενες µονάδες ECTS.
Ένα µάθηµα µετατρέπεται σε «µάθηµα αυτοµελέτης» όταν ο αριθµός εγγεγραµµένων ή τακτικά
παρακολουθούντων n είναι:
(α) n ≤ 10 για υποχρεωτικό µάθηµα
(β) n ≤ 5 για µάθηµα επιλογής
Στην περίπτωση που µάθηµα µετατραπεί σε αυτοµελέτη, ο διδάσκων οφείλει να ενηµερώσει αµέσως
την Eπιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών. Όταν ο αριθµός των εξετασθέντων στην τελική
εξέταση του µαθήµατος είναι µικρότερος από 8 στην περίπτωση (α), ή µικρότερος του 4 στην περίπτωση
(β), τότε το µάθηµα θεωρείται ότι ήταν αυτοµελέτη.

8. Εξετάσεις, Βαθµολόγηση και Διασφάλιση Αδιάβλητου των Εξετάσεων
Οι εξετάσεις διενεργούνται µετά το τέλος του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου για τα µαθήµατα
που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των εξαµήνων αυτών και διαρκούν τρεις εβδοµάδες. Επιπλέον, οι
φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν στα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων (χειµερινού και εαρινού) κατά
τη διάρκεια της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου. Συνεπώς, οι εξεταστικές
περίοδοι είναι τρεις:
α) Ιανουαρίου, για τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου
β) Ιουνίου, για τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου και
γ) Σεπτεµβρίου (επαναληπτική), για τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων.
Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των εξεταστικών περιόδων καθορίζονται µε απόφαση
της Συγκλήτου. Το αναλυτικό πρόγραµµα των εξεταστικών περιόδων δηµοσιοποιείται τουλάχιστον ένα
µήνα πριν από τις εξετάσεις. Ο τρόπος εξέτασης και η διαδικασία αξιολόγησης κάθε µαθήµατος
περιγράφονται στο περίγραµµα του που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Οι τελικές εξετάσεις
είναι κυρίως γραπτές. Κάθε τελική γραπτή εξέταση ολοκληρώνεται µέσα σε δύο (2) ή τρεις (3) ώρες.
Δικαίωµα συµµετοχής σε εξέταση µαθήµατος έχουν οι φοιτητές/τριες που το έχουν συµπεριλάβει στη
δήλωση µαθηµάτων του τρέχοντος εξαµήνου για τις εξεταστικές Ιανουαρίου και Ιουνίου, ενώ σε αυτή
του Σεπτεµβρίου µπορούν να εξεταστούν στα µαθήµατα που έχουν δηλώσει στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος
καθώς και, µε προσθήκη µαθηµάτων, σε επιπλέον µαθήµατα που έχουν δηλώσει σε προηγούµενα
εξάµηνα.
Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την εξέταση φοιτητών και φοιτητριών που αποδεδειγµένα εµπίπτουν
στις κατηγορίες ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρία, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
Συµβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Για την αξιολόγηση των φοιτητών µε γραπτές εξετάσεις προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.

Κατά την προσέλευσή του στις εξετάσεις, ο φοιτητής πρέπει απαραίτητα να έχει µαζί του
ταυτότητα (αστυνοµική ή φοιτητική) ή άλλο κρατικό έγγραφο µε φωτογραφία και στοιχεία
ταυτοπροσωπίας. H ταυτότητα θα πρέπει να τοποθετείται στο θρανίο όπου εξετάζεται ο
φοιτητής για να ελέγχεται διακριτικά από τους επιτηρητές.

2.

Για τα εργαστηριακά µαθήµατα, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει τελική εξέταση,
αποφασίζεται από τον διδάσκοντα και ανακοινώνεται στους φοιτητές στην αρχή του µαθήµατος.
Γενικά, για όλα τα µαθήµατα, ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών (π.χ. τελική εξέταση,
πρόοδοι κλπ.) ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαµήνου, εντός δύο
εβδοµάδων από την πρώτη διάλεξη.

3.

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών µέσων κατά τη διάρκεια
των εξετάσεων, εκτός αν έχει δοθεί ρητή άδεια από τον διδάσκοντα/την διδάσκουσα. Οι
εξεταζόµενοι οφείλουν να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα σε όλη τη διάρκεια της
παραµονής τους στην αίθουσα εξετάσεων. Σηµειώσεις, βιβλία και άλλα βοηθήµατα
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιτηρητή.
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4.

Ο επιτηρητής φροντίζει για τη διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των
εξετάσεων κατανέµοντας τους φοιτητές/τριες σε θέσεις ώστε να µην επιτρέπεται η οπτική
πρόσβαση τους ενός στο γραπτό του άλλου. Ο επιτηρητής µπορεί να αναδιευθετεί τη θέση των
φοιτητών/τριων αν κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της εξέτασης.

5.

Με την παράδοση του γραπτού τους οι φοιτητές υπογράφουν σε κατάλογο στον οποίο
συµπληρώνουν το ονοµατεπώνυµο, τον αριθµό µητρώου και το τµήµα προέλευσης τους.

6.

Οι εξεταζόµενοι δεν επιτρέπετε να εγκαταλείψουν την αίθουσα όπου διενεργούνται οι εξετάσεις
πριν την παρέλευση είκοσι (20) λεπτών από την έναρξη τους ή, άλλως, πριν από τον χρόνο που
ορίζει ο διδάσκων/ η διδάσκουσα στην έναρξη της διαδικασίας.

7.

Μετά την εκφώνηση ή την επίδοση των θεµάτων δεν επιτρέπεται η είσοδος άλλων
φοιτητών/τριων στην αίθουσα.

8.

Οποιεσδήποτε διευκρινήσεις δίνονται µόνο δηµόσια

9.

Σε περίπτωση αντιγραφής ο επιτηρητής ενηµερώνει τον διδάσκοντα / την διδάσκουσα του
µαθήµατος, µονογράφει την κόλλα, αποβάλλει τον φοιτητή/τρια από την αίθουσα, και
συµπληρώνει σχετικό έντυπο που δηλώνεται η παραβατική συµπεριφορά του φοιτητή.

10. Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να µένει µόνος/η ο
τελευταίος/α εξεταζόµενος/η και ζητείται από τον/την προτελευταίο/α να παραµείνει στην
αίθουσα µέχρι και ο/η τελευταίος/α να παραδώσει το γραπτό του.
Η βαθµολόγηση αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα των διδασκόντων/διδασκουσών. Η
βαθµολογική κλίµατα είναι από µηδέν (0) ως δέκα (10). Ελάχιστος βαθµός επιτυχούς εξέτασης είναι το
πέντε (5). Οι βαθµοί των εξετάσεων αναρτώνται στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής γραµµατείας
(studentsweb) το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη λήξη κάθε εξεταστικής περιόδου. Οι
φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν από τους διδάσκοντες να δουν και να συζητήσουν
µαζί το διορθωµένο και βαθµολογηµένο γραπτό τους. Οι διδάσκοντες έχουν υποχρέωση να
ανταποκρίνονται σε κάθε σχετικό αίτηµα που διατυπώνεται εντός του εξαµήνου που ακολουθεί την
εξέταση, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους µε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
Σε περίπτωση επανειληµµένης αποτυχίας εξέτασης µαθήµατος, δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης
του µαθήµατος από τριµελή επιτροπή µετά από αίτηση του φοιτητή/τριας. Οδηγίες δίνονται στο
παρακάτω σύνδεσµο: http://www.sse.uoc.gr/review/258.html
Για τους φοιτητές από το 5ο έτος (9ο εξάµηνο) µπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά έως δέκα (10)
µαθήµατα ανά εξάµηνο προς εξέταση.
Όσοι φοιτητές/τριες έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 200 ECTS έχουν την δυνατότητα να
εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου (Ιανουάριο και Ιούνιο)
κάθε ακαδηµαϊκού έτους σε µαθήµατα που οφείλουν, εφόσον τα είχαν δηλώσει µία φορά σε οποιοδήποτε
προηγούµενο έτος και εφόσον τα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνονται στον κατάλογο των εξεταζοµένων
µαθηµάτων που καταρτίζει η Συνέλευση του Τµήµατος. Η εξέταση των µαθηµάτων γίνεται στην
τρέχουσα ύλη και από τον διδάσκοντα / τη διδάσκουσα του τρέχοντος εξαµήνου.
Όσοι φοιτητές/τριες έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 ECTS έχουν την δυνατότητα να
αποστείλουν αίτηµα προς την Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών για την κατ’ εξαίρεση
παρακολούθηση µαθηµάτων µε προαπαιτούµενο µάθηµα.

9. Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου και Παράρτηµα Διπλώµατος
Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου: Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση
πτυχίου είναι οι εξής:
1. Εγγραφή στο Τµήµα και παρακολούθηση µαθηµάτων για τουλάχιστον οκτώ (8) εξάµηνα.
2. Επιτυχής συµπλήρωση τουλάχιστον 240 µονάδων ECTS συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον
226 µονάδες ECTS από µαθήµατα του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. Οι εκτός
Τµήµατος µονάδες ECTS υπόκεινται στους περιορισµούς του πιο κάτω Πίνακα ΙΙ.
3. Επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα του Τµήµατος, που αναφέρονται στον Πίνακα 1 και
αντιστοιχούν σε 182 µονάδες ECTS (8 µονάδες ECTS από την Αγγλική γλώσσα και 174 από τα
λοιπά µαθήµατα).
4. Επιτυχής συµπλήρωση των απαιτήσεων της ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής.
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Για την απόκτηση πτυχίου εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισµού
προπτυχιακών σπουδών που ίσχυε κατά το έτος πρώτης εγγραφής του φοιτητή στο Τµήµα Επιστήµης και
Τεχνολογίας Υλικών. Οι προϋποθέσεις αυτές για το τρέχων πρόγραµµα σπουδών περιγράφονται
συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί.

1

Πίνακας ΙΙ: Προϋποθέσεις πτυχίου Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών
Μαθήµατα
ECTS
Λεπτοµέρειες
Σύνολο
≥240
Σύνολο Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών
≥226
Πίνακας I
Υποχρεωτικά:
182
Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών (εκτός
174
Πίνακας Ι
Αγγλικής γλώσσας)
Αγγλική Γλώσσα
8
Επιλογής υποχρεωτικά: EY1
≥6
Πίνακας Ι
Επιλογής υποχρεωτικά: EY2
≥18
Πίνακας Ι
Επιλογής:
≥34
Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών
≥20
Πίνακας Ι
Φιλοσοφικά1
≤12
Δίνονται από άλλα
Τµήµατα του
Παν/µίου
Άλλων Τµηµάτων Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
≤20
Επιστηµών και Σχολής Επιστηµών Υγείας1
Πρακτική Άσκηση1
≤15
Το άθροισµα των ECTS µονάδων από πρακτική άσκηση, φιλοσοφικά µαθήµατα, και µαθήµατα άλλων
τµηµάτων πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο του 30.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Υπάρχουν δύο οµάδες µαθηµάτων Υποχρεωτικής Επιλογής (ΕΥ1 και
ΕΥ2) από τις οποίες ο φοιτητής υποχρεούται να πάρει τουλάχιστον 6 και 18 µονάδες ECTS, αντίστοιχα.
Οι επιπλέον µονάδες στα µαθήµατα ΕΥ1 και ΕΥ2 µπορούν κατόπιν αίτησης του φοιτητή να µετατραπούν
σε µονάδες Επιλογής Τµήµατος. Στα µαθήµατα Επιλογής µπορούν να συµπεριλαµβάνονται και
µαθήµατα των Φιλοσοφικών Επιστηµών, της Σχολής Επιστηµών Υγείας καθώς και βασικά µαθήµατα
άλλων Τµηµάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών. Από τα µαθήµατα του
φιλοσοφικού κύκλου το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι 12 µονάδες ECTS. Από τα µαθήµατα άλλων
Τµηµάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών και της Σχολής Επιστηµών Υγείας το
ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι 20 ECTS.
H Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών µε απόφασή της µπορεί να αντικαταστήσει
µάθηµα επιλογής του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών µε µάθηµα άλλου Τµήµατος.
Επίσης, είναι δυνατόν ένας προπτυχιακός φοιτητής του Τµήµατος να εγγράφεται και σε
µεταπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος αλλά µόνο µετά από προηγούµενη συνεννόηση και άδεια από τον
εκάστοτε διδάσκοντα. Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος θα καθορίζεται από τον διδάσκοντα. Οι
µονάδες ECTS των µεταπτυχιακών µαθηµάτων συνυπολογίζονται στις συνολικές του φοιτητή.
Το Παράρτηµα Διπλώµατος (Diploma Supplement – DS) είναι ένα επεξηγηµατικό έγγραφο, το
οποίο επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που χορηγούν µε ενιαία βασικό περιεχόµενο τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα στους απόφοιτους τους και περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη φύση, το
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόµενο και το καθεστώς των προπτυχιακών
σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία. Η έκδοση του Παραρτήµατος Διπλώµατος στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα αποτελεί υποχρέωση του Τµήµατος και εκδίδεται αυτόµατα µε την
αποφοίτηση του φοιτητή.
Η κλίµακα βαθµολογίας των µαθηµάτων είναι 0-10 µε µικρότερο προβιβάσιµο βαθµό το 5,0. Η
κλίµακα βαθµολογίας στο βαθµό πτυχίου χαρακτηρίζεται ως εξής:
Άριστα: από 8,50 έως 10
Λίαν Καλώς: από 6,5 έως 8,49
Καλώς: από 5 έως 6,49

11

Βαθµός µικρότερος του 5 ισοδυναµεί µε ανεπιτυχή παρακολούθηση.
O βαθµού πτυχίου και σειράς επιτυχίας αποφοίτησης υπολογίζεται κατά ενιαίο τρόπο για όλα τα
AEI της χώρας, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Φ-141/B3/2166 (ΦEK 308/18-6-87, τ. B).
Σύµφωνα µε αυτήν την απόφαση, οι µέσοι όροι βαθµολογίας µαθηµάτων υπολογίζονται
χρησιµοποιώντας τον εξής συντελεστή βάρους για κάθε µάθηµα:

Πίνακας ΙΙΙ: Συντελεστές βάρους µαθηµάτων
Μονάδες ECTS Μαθήµατος
Συντελεστής Βάρους
1,0
£3
4 έως 5
1,5
≥6
2,0
Για τον υπολογισµό του βαθµού πτυχίου, B , πολλαπλασιάζεται ο βαθµός κάθε µαθήµατος επί τον
συντελεστή βάρους του µαθήµατος (βλέπε Πίνακα ΙΙΙ) και το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων
διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βάρους όλων των µαθηµάτων:

å wB
Bº
å w
N

i =1
N

i

i =1

i

i

όπου Bi: βαθµός µαθήµατος (όπου Bi ≥ 5), ωi: συντελεστής βάρους σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙΙ, και N:
αριθµός µαθηµάτων όλων των εξαµήνων µε Bi ≥ 5, που πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις του Πίνακα Ι.
Eάν ένας φοιτητής έχει περάσει περισσότερα µαθήµατα από όσα αντιστοιχούν στον κατά το
πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό µονάδων ECTS για τη λήψη του
πτυχίου, είναι δυνατόν να µην συνυπολογιστούν για την εξαγωγή του βαθµού πτυχίου οι βαθµοί
ορισµένων κατ’ επιλογήν µαθηµάτων, έτσι ώστε να µεγιστοποιηθεί ο βαθµός πτυχίου, µε την
προϋπόθεση ότι ο αριθµός των µονάδων ECTS που αντιστοιχούν στα αποµένοντα µαθήµατα είναι
τέτοιος, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για τη λήψη του πτυχίου.

Εκτός από τον παραπάνω βαθµό πτυχίου και την αντίστοιχη σειρά επιτυχίας αποφοίτησης,
ορίζεται και ο «µέσος δείκτης προόδου», Π, ο οποίος υπολογίζεται για κάθε φοιτητή κάθε
Οκτώβριο ή Νοέµβριο µετά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σύµφωνα µε τον εξής αλγόριθµο:

Pº

ND
B
No

όπου B είναι ο µέσος όρος βαθµολογίας, που δίνεται από τον πιο πάνω τύπο για τον βαθµό πτυχίου µε Ν
τον αριθµό µαθηµάτων όλων των προηγούµενων εξαµήνων (µε Bi ³ 5, που πληρούν επίσης τις
προϋποθέσεις του Πίνακα Ι), ΝΔ είναι το σύνολο των µονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής
από όλα τα Ν µαθήµατα και Νο είναι το σύνολο των µονάδων ECTS που θα είχε συγκεντρώσει ο
φοιτητής σύµφωνα µε το πρότυπο πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών, και το οποίο έχει ως ακολούθως:

Μετά το:
Νο

1ο έτος
70

2ο έτος
142

3ο έτος
208

4ο έτος
240

5ο έτος
300

6ο έτος
360

Bάσει του παραπάνω µέσου δείκτη προόδου Π, που υπολογίζεται και κοινοποιείται στους φοιτητές
κάθε Nοέµβριο, οι φοιτητές κάθε έτους κατατάσσονται στην «ετήσια σειρά επιτυχίας». Oι παραπάνω
µέσοι βαθµοί, δείκτες προόδου και σειρές επιτυχίας (ετήσιοι και πτυχίου), µπορούν να χρησιµοποιούνται
ως ένα από τα κριτήρια για απονοµή τιµητικών διακρίσεων, υποτροφιών (IKY κ.ά.), κλπ.
Το τελετουργικό ορκωµοσίας και απονοµής τίτλων σπουδών περιγράφονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας του Ιδρύµατος. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους,
ορκίζονται ενώπιον των πανεπιστηµιακών αρχών σε καθορισµένες από τη Σύγκλητο ηµεροµηνίες,
δηλώνοντας την προσήλωσή τους στην επιστήµη και τις αρχές που διδάχθηκαν στο Τµήµα.
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10. Δηλώσεις Μαθηµάτων
Η δήλωση µαθηµάτων γίνεται ηλεκτρονικά σε χρόνο που ορίζεται και ανακοινώνεται στην αρχή
κάθε εξαµήνου από τη γραµµατεία. Οι δηλώσεις µαθηµάτων/συγγραµµάτων ή αλλαγές σε κατατεθείσες
δηλώσεις µετά τη λήξη της σχετικής προθεσµίας δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση µη υποβολής
δήλωσης µαθηµάτων η συµµετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις αποκλείεται. Οι δηλώσεις µαθηµάτων
ισχύουν για το συγκεκριµένο εξάµηνο και κατ’ επέκταση για το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος.

10.1 Aναβαθµολόγηση/Bελτίωση βαθµολογίας
Oι φοιτητές που πέτυχαν σ’ ένα µάθηµα στην πρώτη εξεταστική της περιόδου Ιανουαρίου ή Ιουνίου
µπορούν να προσέλθουν για αναβαθµολόγηση στη εξεταστική του Σεπτεµβρίου, του ίδιου ακαδηµαϊκού
έτους, αφού δηλώσουν την πρόθεσή τους στη Γραµµατεία από τις 1 µέχρι τις 20 Ιουλίου του κάθε έτους.
Στην περίπτωση αυτή, ισχύει ο µεγαλύτερος από τους δύο βαθµούς των δύο περιόδων.

10.2 Επαναδήλωση µαθήµατος για βελτίωση βαθµολογίας:
Oι φοιτητές που θέλουν να βελτιώσουν τη βαθµολογία τους σε κάποιο µάθηµα που έχουν ήδη
περάσει, µπορούν να ζητήσουν επανεγγραφή. Tότε πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν το µάθηµα
καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση στη Γραµµατεία, κατά την εγγραφή τους στο νέο εξάµηνο. Σε
περίπτωση που ο φοιτητής επανεγγραφεί στο ίδιο µάθηµα σε επόµενο ακαδηµαϊκό εξάµηνο, θα ισχύσει ο
τελευταίος βαθµός, ενώ ο προηγούµενος βαθµός διαγράφεται, αυτόµατα µε την εγγραφή του φοιτητή.

10.3 Προσθήκη µαθηµάτων
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε µαθήµατα του τµήµατος των προηγούµενων
ετών στα οποία είχαν αποτύχει και δεν τα είχαν δηλώσει το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, εφόσον υποβάλουν
στην Γραµµατεία του Τµήµατος «Αίτηση προσθήκης µαθηµάτων», από 1 µέχρι 20 Ιουλίου του κάθε
έτους υπό την προϋπόθεση ότι το µάθηµα προσφέρεται το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος από το τµήµα.

11. Κωδικοποίηση Μαθηµάτων
Στον επόµενο πίνακα (Πίνακας ΙV) αναφέρονται τα µαθήµατα του προγράµµατος προπτυχιακών
σπουδών και τα επιµέρους χαρακτηριστικά τους, δηλαδή το εξάµηνο των σπουδών στο οποίο αντιστοιχεί
το κάθε µάθηµα, το βάρος του σε µονάδες ECTS, αν είναι µάθηµα κορµού, υποχρεωτικό επιλογής ή
ελεύθερης επιλογής, καθώς και τα προαπαιτούµενα µαθήµατα, δηλαδή εκείνα που περιέχουν γνωστικό
υλικό απαραίτητο για την παρακολούθηση του εν λόγω µαθήµατος.

Πίνακας ΙV: Μαθήµατα που προσφέρει το Τµήµα, χαρακτηριστικά τους και προτεινόµενη
κατανοµή τους ανά εξάµηνο
Επεξήγηση συµβόλων: Θ: ώρες θεωρίας, Α: ώρες ασκήσεων, Ε: ώρες εργαστηρίου, Υ: υποχρεωτικό
µάθηµα, ΕΥ: επιλογής υποχρεωτικό µάθηµα, Ε: µάθηµα επιλογής.
Κωδικός
Α’ Εξάµηνο
Μαθήµατος
101
Γενική Φυσική Ι
111
Γενικά Μαθηµατικά Ι
Η/Υ Ι: Εισαγωγή στον
114
Προγραµµατισµό
121
Γενική Χηµεία
Υλικά Ι: Εισαγωγή στην
141
Επιστήµη Υλικών
011
Αγγλικά Ι
Κωδικός
B’ Εξάµηνο
Μαθήµατος
102
Γενική Φυσική ΙΙ
112
Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ
116
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά

Ώρες
Θ
4
4

Α
2
2

Ε
0
0

Υ
Υ

6
6

Προαπαιτούµενα
-

2

0

3

Y

6

-

4

2

0

Υ

6

-

3

1

0

Υ

6

-

3

0

0

Υ

4

Προαπαιτούµενα
-

ECTS

Ώρες
Θ
4
4
3

Α
2
2
2
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Ε
0
0
0

ECTS
Υ
Υ
Υ

6
6
6

122
Οργανική Χηµεία
124
Εργαστήριο Χηµείας
012
Αγγλικά ΙΙ
Κωδικός
Γ’ Εξάµηνο
Μαθήµατος
Σύγχρονη Φυσική –
201
Εισαγωγή στην
Κβαντοµηχανική
Εργαστήριο Φυσικής Ι:
203
Μηχανική-Θερµότητα
211
Διαφορικές Εξισώσεις I
223
Ανόργανη Χηµεία
Εργαστήριο Χηµείας
225
Υλικών
260
Θερµοδυναµική
Προχωρηµένος Προγρ/σµός
215
Ι (C++)
Κωδικός
Δ’ Εξάµηνο
Μαθήµατος
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ:
204
Ηλεκτρισµός-Οπτική
Βιοχηµεία & Μοριακή
232
Βιολογία
Υλικά ΙΙΙ:
242
Μικροηλεκτρονικά Οπτοηλεκτρονικά Υλικά
Υλικά ΙΙ: Πολυµερή243
Κολλοειδή
Σύγχρονη Φυσική ΙΙ: Υλη
202
και Φως
212
Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
Η/Υ ΙΙ: Εισαγωγή στην
213
Αριθµητική Ανάλυση
222
Φασµατοσκοπία
Δοµική και Χηµική
248
Ανάλυση Υλικών
Διδακτική της Επιστήµης
ΠΑΙ – 016
των Υλικών Ι
Κωδικός
Ε’ Εξάµηνο
Μαθήµατος
301
Ηλεκτροµαγνητισµός
Φυσική Στερεάς
305
Κατάστασης: Εισαγωγή
Μοριακή Κυτταρική
335
Βιοχηµεία
343
Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης
Υλικά ΙV: Επιστήµη
391
Φυσικών Βιοϋλικών
Μηχανικές & Θερµικές
349
Ιδιότητες Υλικών
Διδακτική της Επιστήµης
ΠΑΙ – 017
των Υλικών ΙΙ
ΠΡΑ – 001 Πρακτική Άσκηση Ι
Κωδικός
ΣΤ’ Εξάµηνο
Μαθήµατος
Εργαστήριο Στερεών
344
Υλικών
Υλικά V: Κεραµικά και
362
Μαγνητικά Υλικά

4
2
3

2
0
0

0
4
0

Υ
Υ
Υ

Ώρες
Α
Ε

Θ

6
8
4
ECTS

121
Προαπαιτούµενα

3

2

0

Υ

6

-

0

0

3

Υ

8

101

3
4

2
1

0
0

Υ
Υ

6
6

112, 111
121

2

0

4

Υ

8

124

3

1

0

Υ

6

112

0

0

3

Ε

5

114

Ώρες
Α
Ε

Θ

ECTS

Προαπαιτούµενα

0

0

3

Υ

8

102

3

0

0

Υ

6

122

4

0

0

Υ

6

-

4

0

0

Υ

6

-

3

1

0

ΕΥ1

6

201, 116

3

1

0

ΕΥ1

6

211

2

0

3

ΕΥ1

6

114, 116

3

0

0

Ε

5

-

3

0

0

Ε

5

-

-

-

-

Ε

3

-

Θ
3

Ώρες
Α
Ε
2
0

Υ

6

Προαπαιτούµενα
102, 112

3

2

0

Υ

6

201

3

0

0

Υ

6

122

1

0

5

Υ

8

243

3

0

0

Y

6

122

3

0

0

Ε

5

-

-

-

-

Ε

3

-

-

-

Ε

5

Προαπαιτούµενα

Ώρες
Α
Ε

Θ

ECTS

ECTS

1

0

5

Υ

8

204

3

0

0

Υ

6

201

14

461
302
306
340
346
348
ΠΑΙ – 018
ΠΡΑ – 002
Κωδικός
Μαθήµατος
471
481
483
205
209
443
453
598
Κωδικός
Μαθήµατος
447
450
491
207

410
412
440
442
444

Στοιχεία Επιστήµης
Κεραµικών
Οπτική & Κύµατα
Φυσική Στερεάς
Κατάστασης ΙΙ
Φαινόµενα Μεταφοράς
στην Επιστήµη Υλικών
Νανοϋλικά για Ενέργεια και
Περιβάλλον
Υλικά και Περιβάλλον
Διδακτική της Επιστήµης
των Υλικών ΙΙΙ
Πρακτική Άσκηση ΙΙ
Ζ’ Εξάµηνο
Στοιχεία Κολλοειδών
Διασπορών
Στοιχεία Φυσικής
Ηµιαγωγών
Στοιχεία Μαγνητικών
Υλικών
Καινοτοµία,
Επιχειρηµατικότητα και
Διανοητική Ιδιοκτησία
Τεχνολογία και Νεοφυής
Επιχειρηµατικότητα
Εργαστήριο Νανοϋλικών &
Βιοϋλικών
Κρυσταλλοχηµεία
Βιοοργανικές ΝανοδοµέςΥπερµοριακή Χηµεία
Η’ Εξάµηνο
Υπολογιστική Επιστήµη
Υλικών
Φυσική Πολυµερών
Βιολογικά Υλικά και
Σύνθετα Βιοϋλικά
Αξιοποίηση Ερευνητικών
Αποτελεσµάτων και
Επιχειρηµατικότητα
Εργαστήριο Ελέγχου και
Αυτοµατισµού Μετρητικών
Συστηµάτων µέσω
Υπολογιστή
Χηµεία Στερεάς
Κατάστασης
Εργαστήριο
Μηχανολογικού Σχεδίου
Διπλωµατική Εργασία
Iδιότητες και Eπιλογή
Yλικών

3

0

0

ΕΥ2

6

-

3

0

0

Ε

5

102, 112

3

0

0

Ε

5

201

3

0

0

Ε

5

211

3

0

0

Ε

5

141

3

0

0

Ε

5

-

-

-

-

Ε

3

-

-

-

Ε

5

Προαπαιτούµενα

Ώρες
Α
Ε

Θ

ECTS

3

0

0

ΕΥ2

6

243

3

0

0

ΕΥ2

6

242

3

0

0

ΕΥ2

6

362

4

0

0

Ε

6

-

4

0

0

Ε

6

-

0

0

5

Ε

6

343

2

0

2

Ε

6

-

3

0

0

Ε

5

121, 122, 012

ECTS

Προαπαι
τούµενα

Ώρες
Θ

Α

Ε

2

0

3

ΕΥ2

6

114

3

0

0

ΕΥ2

6

243

3

0

0

ΕΥ2

6

232

4

0

0

Ε

6

-

2

0

2

Ε

5

114

3

0

0

Ε

5

141

2

0

2

Ε

5

-

-

-

-

Ε

12

-

3

0

0

Ε

5

-

445

Ρευστοδυναµική

3

0

0

Ε

5

211

446

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

3

0

0

Ε

5

-

448

Ειδικά κεφάλαια στην
Υπολογιστική Επιστήµη
Υλικών

2

0

3

Ε

5

-

15

452
454
462
464
470
480
482
484
486
488
490
492
494
500
512
570
580
582
594
596
9Ι1
9Ι2

Σύνθεση Πολυµερών
Ρεολογία και Διεργασίες
Επεξεργασίας Πολυµερών
Κεραµικά Υλικά και
Ιδιότητες
Ειδικά Κεφάλαια
Κεραµικών Υλικών
Σύνθεση & Χαρακτηρισµός
Κολλοειδών Διασπορών
Ετεροδοµές, Νανοδοµές &
Νανοτεχνολογία
Ηµιαγωγών
Εισαγωγή στην
Μικροηλεκτρονική
Οπτοηλεκτρονικά και
Φωτονικά Υλικά
Τεχνολογία Επεξεργασίας
Ηµιαγωγών
Ειδικά Κεφάλαια
Μαγνητικών Υλικών
Φωτονικά Υλικά
Κυτταρική Βιολογία
Εισαγωγή στην Βιοïατρική
Μηχανική
Συµµετρία στην Επιστήµη
Υλικών
Υπολογιστική Επιστήµη
Υλικών ΙΙ: Εργαστήριο
Ηλεκτρονικής Δοµής
Ειδικά Κεφάλαια Χαλαρών
Υλικών
Οπτοηλεκτρονική & Λέιζερ
Ειδικά Κεφάλαια
Οπτοηλεκτρονικών Υλικών
Κίνηση Πρωτεïνών και
Μοριακές Μηχανές
Μοριακή Απεικόνιση
Δηµοσίευση Ι
Δηµοσίευση ΙΙ

3

0

0

Ε

5

243

3

0

0

Ε

5

211

3

0

0

Ε

5

362

3

0

0

Ε

5

3

0

0

Ε

5

243

3

0

0

Ε

5

242

3

0

0

Ε

5

242

3

0

0

Ε

5

242

3

0

0

Ε

5

242

3

0

0

Ε

5

362

4
3

0
0

0
0

Ε
Ε

5
5

232, 335

3

0

0

Ε

5

232 ή 335

3

0

0

Ε

5

116, 305

2

0

3

Ε

5

305, και ένα
από τα ΕΥ1

3

0

0

Ε

5

243

3

0

0

Ε

5

242

3

0

0

Ε

5

242

3

1

0

Ε

5

335

3
-

0
-

0
-

Ε
Ε
Ε

5
5
5

-

362

Τα Επιλογής Υποχρεωτικά µαθήµατα του τµήµατος χωρίζονται σε Επιλογής Υποχρεωτικά 1 και 2
(ΕΥ1 και ΕΥ2), από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να πάρει τουλάχιστον 6 και 18 µονάδες ECTS,
αντίστοιχα. Οι επιπλέον µονάδες στα µαθήµατα ΕΥ1 και ΕΥ2 µπορούν κατόπιν αίτησης του φοιτητή να
µετατραπούν σε µονάδες µαθηµάτων Επιλογής του τµήµατος. Επίσης µέχρι 10 µονάδες ECTS ή µέχρι 20
µονάδες ECTS (µέσω προγράµµατος ERASMUS+) θα δίνονται για πρακτική άσκηση
φοιτητών/φοιτητριών, όπως περιγράφεται λεπτοµερώς παρακάτω.
Τα µαθήµατα επιλογής του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών είναι ενδεικτικά. Κατόπιν
έγκρισης της συνέλευσης του τµήµατος και πριν ξεκινήσει η νέα ακαδηµαϊκή χρονιά, µπορούν να
προστίθενται νέα µαθήµατα όταν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
Οι φοιτητές του τρέχοντος προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών µπορούν να δηλώσουν µαθήµατα
του ενοποιηµένου οδηγού σπουδών (όσο αυτός είναι σε ισχύ) ως µαθήµατα επιλογής µε την προϋπόθεση
ότι τα µαθήµατα που έχουν περάσει επιτυχώς δεν είναι ίδια ή οµοταγή.
Μαθήµατα άλλων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης: Οι φοιτητές του ΤΕΤΥ µπορούν να
παρακολουθούν µαθήµατα και άλλων τµηµάτων του ΠΚ. Τα µαθήµατα αυτά αποφασίζονται κάθε
εξάµηνο από την Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, µε βάση τα προσφερόµενα
µαθήµατα από τα άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου.
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12. Μαθήµατα βασικών σπουδών και επιλογής
Tα µαθήµατα του Tµήµατος Eπιστήµης και Tεχνολογίας Yλικών κωδικοποιούνται µε τα γράµµατα
«ETY» και µε τρία ψηφία. Tο πρώτο ψηφίο δηλώνει το επίπεδο του µαθήµατος και αντιστοιχεί συνήθως
(αλλά όχι πάντοτε) στο έτος κατά το οποίο παρακολουθείται το µάθηµα (σύµφωνα µε τον Πίνακα I). Tο
δεύτερο ψηφίο συχνά σχετίζεται µε την γνωστική περιοχή του µαθήµατος.
Tα υποχρεωτικά µαθήµατα για την απόκτηση του πτυχίου είναι τα µαθήµατα που καθορίζονται
επακριβώς στο Πρότυπο Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών - βλέπε Πίνακες Εδαφίου 9 και Πίνακα Ι.
Στον Πίνακα Ι αναφέρονται και τα Επιλογής Υποχρεωτικά µαθήµατα και τα µαθήµατα επιλογής του
Τ.Ε.Τ.Υ. Τα µαθήµατα επιλογής άλλων Τµηµάτων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποφασίζονται κάθε
χρόνοι από την Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, µε βάση τα προσφερόµενα µαθήµατα
των άλλων Τµηµάτων.
Εξαιτίας του διεπιστηµονικού χαρακτήρα του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών ένας
σηµαντικός αριθµός µαθηµάτων που προσφέρονται από τα άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης
έχουν σηµαντική επικάλυψη µε αντίστοιχα µαθήµατα του Τ.Ε.Τ.Υ. Εξαιτίας αυτής της επικάλυψης τα
µαθήµατα των άλλων Τµηµάτων θεωρούνται αντίστοιχα των µαθηµάτων που προσφέρονται από το
ΤΕΤΥ και, εφόσον τα τελευταία προσφέρονται, δεν επιτρέπεται να επιλεγούν. Στον Πίνακα V δίνεται µια
συνοπτική περιγραφή αυτών των µαθηµάτων.
Πίνακας V: Μαθήµατα άλλων Τµηµάτων που λόγω σηµαντικής αλληλεπικάλυψης θεωρούνται
αντίστοιχα µαθηµάτων του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών
Αντίστοιχο Μάθηµα Τµήµατος
Κωδικός
Μάθηµα άλλου Τµήµατος
Eπιστήµης & Tεχνολογίας Yλικών
Tµήµα Φυσικής
ΦYΣ-101
Γενική Φυσική I
ΦYΣ-102
Γενική Φυσική II
ΦYΣ-105
Eργ. Φυσικής I
ΦYΣ-111
Γεν. Μαθηµατικά Ι
ΦYΣ-112
Γεν. Μαθηµατικά ΙΙ
ΦYΣ-113
Μαθηµατικά για Φυσικούς I
ΦΥΣ-151
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I
ΦΥΣ-152
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II
ΦYΣ-201
Εισ. στην Σύγχρονη Φυσική I
ΦYΣ-207
ΦYΣ-208
ΦΥΣ-211
ΦYΣ-273
ΦΥΣ-306
ΦYΣ-351

Eργ. Φυσικής II
Eργ. Φυσικής III
Διαφορικές Εξισώσεις Ι
Eισ. στην Mικροηλεκτρονική
Θερµοδυναµική
Yπολογιστική Φυσική I

ΦYΣ-371

Eισαγωγή στην Φυσική
Hµιαγωγών
Eισ. στην Φυσική Στερεάς
Kατάστασης
Φυσική και Xηµειοφυσική
Πολυµερών
Δοµική και Xηµική Aνάλυση
Yλικών

ΦYΣ-411
ΦYΣ-446
ΦYΣ-570

Γενική Φυσική I (ETY-101)
Γενική Φυσική II (ETY-102)
Eργ. Φυσικής I: Mηχανική-Θερµότητα (ETY-203)
Γεν. Μαθηµατικά Ι (ETY-111)
Γεν. Μαθηµατικά ΙΙ (ETY-112)
Eφαρµ. Μαθηµατικά (ETY-116)
Ηλεκτρ. Υπολ. Ι (ETY-114)
Ηλεκτρ. Υπολ. ΙI (ETY-213)
Σύγχρονη Φυσική-Εισ. στην Κβαντοµηχανική
(ETY-201)
Eργ. Φυσικής II: Hλεκτρισµός-Oπτική (ETY-204)
Eργ. Φυσικής II: Hλεκτρισµός-Oπτική (ETY-204)
Διαφορικές Εξισώσεις (ETY-211)
Eισ. στην Mικροηλεκτρονική (ETY-480)
Θερµοδυναµική (ETY-244)
Yπολογιστική Eπιστήµη Yλικών: Εισαγωγή (ETY447)
Στοιχεία Φυσικής Hµιαγωγών (ETY-481)
Φυσική Στερεάς Kατάστασης: Eισαγωγή (ETY305)
Στοιχεία Επιστήµης Πολυµερών (ETY-451)
Δοµική και Xηµική Aνάλυση Yλικών (ETY-248)

Τµήµα Μαθηµατικών
ΜΑΘ-102
ΜΑΘ-103
ΜΑΘ-106
ΜΑΘ-213

Απειροστικός Ι
Απειροστικός ΙI
Γλώσσα Προγραµµατισµού
Mερικές Διαφορικές

Γεν. Μαθηµατικά Ι (ETY-111)
Γεν. Μαθηµατικά ΙΙ (ETY-112)
Ηλ. Υπολ. Ι (ETY-114)
Διαφορικές Εξισώσεις (ETY-211)

17

Πίνακας V: Μαθήµατα άλλων Τµηµάτων που λόγω σηµαντικής αλληλεπικάλυψης θεωρούνται
αντίστοιχα µαθηµάτων του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών
Αντίστοιχο Μάθηµα Τµήµατος
Κωδικός
Μάθηµα άλλου Τµήµατος
Eπιστήµης & Tεχνολογίας Yλικών
Eξισώσεις
ΜΑΘ-216
Διανυσµατική Ανάλυση και
Διαφορικές Εξισώσεις (ETY-211)
Διαφορικές Εξισώσεις
Τµήµα Χηµείας
ΧΗΜ-043
ΧΗΜ-044
ΧΗΜ-047
ΧΗΜ-101
ΧΗΜ-201
ΧΗΜ-202
ΧΗΜ-303
ΧΗΜ-401
ΧΗΜ-402
ΧΗΜ-049

Αρχές Χηµείας
Ποσοτική & Ποιοτική
ανάλυση
Εργαστήρια Γενικής Χηµείας
Γενική Xηµεία Ι
Οργανική Χηµεία Ι
Οργανική Χηµεία ΙΙ
Φυσικοχηµεία Ι
Ανόργανη Χηµεία Ι
Ανόργανη Χηµεία ΙΙ
Φυσικοχηµεία ΙΙ

Τµήµα Bιολογίας
BIOΛ-105Κ
Γενική Xηµεία
BIOΛ-107Κ
Oργανική Xηµεία I
BIOΛ-150Κ
Kυτταρική Bιολογία
BIOΛ-154Κ
Βιοχηµεία Ι
ΒΙΟΛ-252Μ Βιοχηµεία ΙΙ
Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
ΗΥ-100

Εισαγωγή στην
Υπολογιστών

Γενική Χηµεία (ETY 121)
Γενική Χηµεία (ETY 121)
Εργαστήριο Χηµείας (ΕΤΥ 124)
Γενική Xηµεία (ETY-121)
Οργανική Χηµεία (ΕΤΥ 122)
Οργανική Χηµεία (ΕΤΥ 122)
Θερµοδυναµική (ETY-244)
Ανόργανη Χηµεία (ΕΤΥ 223)
Ανόργανη Χηµεία (ΕΤΥ 223)
Θερµοδυναµική (ΕΤΥ-244),
Σύγχρονη Φυσική- Εισ. στην Κβαντοµηχανική
(ETY-201)
Γενική Xηµεία (ETY-121)
Oργανική Xηµεία (ETY-122)
Kυτταρική Bιολογία (ETY-492)
Βιοχηµεία και Μοριακή Βιολογία (ΕΤΥ-232)
Μοριακή Κυτταρική Βιοχηµεία (ΕΤΥ335)

Επιστήµη

Ηλ. Υπολ. 0 (ETY-113) – δεν δίνεται πλέον

13. Αναγνώριση µαθηµάτων
Για τους φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Τµήµα ύστερα από οποιαδήποτε διαδικασία (π.χ.
µετεγγραφή µε ή χωρίς εξετάσεις, ή µε κανονικές εισαγωγικές εξετάσεις) και οι οποίοι έχουν ήδη
παρακολουθήσει και περάσει µαθήµατα σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (AEI) της χώρας ή
της αλλοδαπής (ή σε άλλα Τµήµατα του Παν. Κρήτης), ισχύουν οι παρακάτω γενικές αρχές για την
αναγνώριση αυτών των µαθηµάτων αφού ληφθεί υπόψιν πάντοτε η κείµενη νοµοθεσία:
1) Για µαθήµατα που προβλέπονται από το πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ως µαθήµατα κορµού ή επιλογής:
• Ένα µάθηµα από άλλο AEI ή από άλλο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, αναγνωρίζεται µόνο
όταν η βασική διδακτέα ύλη αυτού του µαθήµατος αντιστοιχεί σχεδόν πλήρως µε την ύλη του
αντίστοιχου µαθήµατος του T.Ε.Τ.Υ., όπως προκύπτει από τα προγράµµατα προπτυχιακών
σπουδών. H αντιστοιχία αυτή διαπιστώνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος
Σπουδών και προωθείται στην ΓΣ του τµήµατος. Το αναγνωριζόµενο µάθηµα παίρνει τις
µονάδες ECTS που έχει το αντίστοιχο µάθηµα του T.Ε.Τ.Υ. Αν ο φοιτητής είχε περάσει το
µάθηµα σε ελληνικό AEI, ο φοιτητής διατηρεί το βαθµό που είχε στο αναγνωριζόµενο µάθηµα
και αυτός γράφεται στην καρτέλα του. Αν ο φοιτητής είχε περάσει το µάθηµα σε AEI του
εξωτερικού, τότε το µάθηµα αναγνωρίζεται µε τον βαθµό του προσαρµοσµένο στην ελληνική
βαθµολογική κλίµακα.
• Ένα µάθηµα που έχει παρακολουθηθεί µέσω αναγνωρισµένων διαπανεπιστηµιακών
προγραµµάτων συνεργασίας (π.χ. ERASMUS), στα οποία ο φοιτητής µετέβη κατά τη διάρκεια
της φοίτησής του στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, θα αναγνωρίζεται σαν κανονικό µάθηµα και θα
παίρνει τις µονάδες ECTS που του αναλογούν. Εάν όµως η Επιτροπή Προπτυχιακού
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Προγράµµατος Σπουδών διαπιστώσει ότι η ύλη του νέου µαθήµατος έχει µεγάλη επικάλυψη µε
παρόµοιο µάθηµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης για το οποίο έχουν ήδη αναγνωρισθεί µονάδες
ECTS, το νέο µάθηµα δεν θα αναγνωρίζεται.
• Εάν δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της βασικής ύλης του µαθήµατος, τότε απαιτείται
συζήτηση του ενδιαφερόµενου φοιτητή µε τον αρµόδιο διδάσκοντα του µαθήµατος,
προκειµένου να διαπιστωθεί αν στην ουσία είναι δυνατή η αναγνώριση του µαθήµατος. Αυτό
µπορεί να γίνει µε οποιαδήποτε µέθοδο αξιολόγησης των γνώσεων του φοιτητή. O βαθµός
µαθήµατος που έχει παρακολουθηθεί µέσω π.χ. του προγράµµατος ERASMUS, καθορίζεται µε
απόφαση της Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών µε βάση την απόδοση του
φοιτητή.
2) Για µαθήµατα άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που έχει ήδη περάσει ο φοιτητής πριν
την εγγραφή του στο T.Ε.Τ.Υ., η συνήθης διαδικασία αναγνώρισης είναι να προσκοµίσει στην
Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, ο ενδιαφερόµενος φοιτητής, βεβαίωση του
αντίστοιχου Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για την ισοδυναµία του υπό αναγνώριση
µαθήµατος. Για µαθήµατα άλλων Τµηµάτων των Σχολών του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Pέθυµνο, η
Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών µπορεί να αναγνωρίσει το µάθηµα και χωρίς τη
βεβαίωση του αντιστοίχου Τµήµατος. H Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών καθορίζει
το βαθµό και τις µονάδες ECTS που θα αναγνωριστούν σε αυτές τις περιπτώσεις, µε βάση τις
µονάδες ECTS των µαθηµάτων στο άλλο AEI και στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Ο φοιτητής που αιτείται αναγνώρισης µαθηµάτων πρέπει να καταθέσει στη Γραµµατεία του
Τµήµατος:
• Την αίτησή του (έντυπο σε .docx, έντυπο σε .pdf), πλήρως συµπληρωµένη.
• Επίσηµη αναλυτική βαθµολογία του φοιτητή από το Πανεπιστήµιο προέλευσης στην οποία θα
αναγράφονται η ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής, τα µαθήµατα (και τα εργαστήρια ή οι εργασίες) που
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και για κάθε ένα από αυτά: ο τύπος του (υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ.),
οι πιστωτικές µονάδες (ECTS ή επίσηµο ισοδύναµο), το εξάµηνο στο οποίο ο φοιτητής το
ολοκλήρωσε επιτυχώς και ο βαθµός του σε αυτό.
• Συνδέσµους (links) στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου προέλευσης µε τον οδηγό
προπτυχιακών σπουδών και την ιστοσελίδα του µαθήµατος κατά το ακαδηµαϊκό εξάµηνο στο οποίο
ο φοιτητής εξετάστηκε επιτυχώς στα υπό αναγνώριση µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο προέλευσης.
Εναλλακτικά, άλλα επίσηµα έγγραφα από το Πανεπιστήµιο προέλευσης όπου θα περιγράφεται: η
ύλη, η περιγραφή των ασκήσεων/εργασιών, ο τρόπος εξέτασης και βαθµολόγησης και ο συνολικός
προβλεπόµενος φόρτος µε τις ώρες διδασκαλίας και εργαστηρίων.
• Στοιχεία επικοινωνίας µε την Γραµµατεία του Τµήµατος στο Πανεπιστήµιο προέλευσης και (αν
είναι δυνατόν) µε τον διδάσκοντα που δίδαξε το µάθηµα για το οποίο ο φοιτητής αιτείται
αναγνώριση
Tα πρακτικά αναγνώρισης µαθηµάτων υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπή Προπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών και τον Πρόεδρο του Τµήµατος. Σε ασαφείς ή αµφίβολες περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται από τις παραπάνω γενικές αρχές, αποφασίζει η Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος
Σπουδών σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο του Τµήµατος

14. Αξιολόγηση µαθηµάτων
Το Τµήµα φροντίζει για τη διασφάλιση και την ανάδειξη της ποιότητας του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού του έργου µέσω της τακτικής αξιολόγησης του όπως προβλέπεται από την ΜΟΔΙΠ. Κάθε
µάθηµα αξιολογείται στο τέλος του εξαµήνου από τους φοιτητές, συµπληρώνοντας, µε ηλεκτρονικό
τρόπο, τα κατάλληλα ερωτηµατολόγια, διατηρώντας παράλληλα τον ανώνυµο χαρακτήρα της
αξιολόγησης. Η διαδικασία ηλεκτρονικής συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων συνιστάται να γίνεται
κατά τη διάρκεια της 9ης εβδοµάδας κάθε διδακτικού εξαµήνου προκειµένου οι φοιτητές να έχουν
διαµορφώσει άποψη για το µάθηµα. Τα στατιστικά για την αξιολόγηση µαθηµάτων, απογραφικά στοιχεία
διδασκόντων και απογραφικά στοιχεία µαθηµάτων διατίθενται από την ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (https://www.modip.uoc.gr/el/qau/statistics/class-evaluations).
Τα ερωτηµατολόγια αποστέλλονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος στην ΟΜΕΑ και στους
διδάσκοντες του εκάστοτε µαθήµατος και εξετάζονται προσεκτικά. Μέσα από αυτή την διαδικασία
προκύπτουν προτάσεις για βελτιώσεις του ΠΠΣ και διαπιστώνονται πιθανές ελλείψεις ενώ γίνεται και
τυχόν αναµόρφωση των πτυχών κάθε µαθήµατος. Οι µεταβολές αυτές συζητούνται στη ΣΤ και
ενσωµατώνονται ως αναθεώρηση του ΠΠΣ.
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15. Συµµετοχή του Τµήµατος στο Πρόγραµµα ERASMUS
Το Τ.Ε.Τ.Υ., όπως και τα υπόλοιπα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, συµµετέχει ενεργά στο
πρόγραµµα ERASMUS. Γενικές και επικαιροποιηµένες πληροφορίες για φοιτητές σχετικά µε το
πρόγραµµα ERASMUS υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydesstudent/erasmus/prokiryksi-kinitikotitas. Ο κανονισµός που εφαρµόζει το Τµήµα δηµοσιεύεται στο
Παράρτηµα 1.

16. Διπλωµατική εργασία
O φοιτητής µπορεί να ασχοληθεί µε ερευνητική εργασία υπό την καθοδήγηση καθηγητή συµβούλου, την οποία µπορεί να παρουσιάσει ως Διπλωµατική Εργασία και να πάρει 12 µονάδες ECTS.
Η συγγραφή της Διπλωµατικής µπορεί να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. H κατοχύρωση
της Διπλωµατικής γίνεται µε δηµόσια παρουσίαση, την οποία ακολουθεί προφορική εξέταση από διµελή
επιτροπή καθηγητών. Τουλάχιστον ένα µέλος της επιτροπής θα πρέπει να είναι καθηγητής του τµήµατος,
ενώ είναι δυνατόν το άλλο µέλος να προέρχεται από άλλο τµήµα ή ίδρυµα ή να είναι ερευνητής
αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου ή µέλος ΕΔΙΠ του Τµήµατος το οποίο κατέχει Διδακτορικό
Δίπλωµα. Σε κάθε περίπτωση, τα µέλη της επιτροπής ορίζονται από τον Υπεύθυνο Διπλωµατικής
Εργασίας του Τµήµατος κατόπιν πρότασης του επιβλέποντος καθηγητή.
Tη Διπλωµατική Εργασία βαθµολογεί η διµελής επιτροπή. Oι µονάδες ECTS από τη Διπλωµατική
Εργασία ανήκουν στις µονάδες ECTS επιλογής ΤΕΤΥ.
Δηµοσίευση φοιτητή σε έγκυρο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά πάγιου
διεθνούς συνεδρίου µε κριτές, θεωρείται ισοδύναµη µε ένα ειδικό µάθηµα και προσδίδει στο φοιτητή
πέντε (5) µονάδες ECTS, κατηγορίας Επιλογής, χωρίς βαθµό. Στο αρχείο καταγράφεται µε κωδικό 9I1
(όπου Ι = 0,1,…,9) και µε όνοµα, δηµοσίευση 1. Εάν υπάρξει και δεύτερη δηµοσίευση από τον ίδιο
φοιτητή, καταγράφεται µε κωδικό 9I2 (όπου Ι = 0,1,…,9) και µε όνοµα, δηµοσίευση 2. Ο κανονισµός
που εφαρµόζει το Τµήµα δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα 2.

17. Πρακτική άσκηση
Με το τέλος του Δ' εξαµήνου, οι φοιτητές µπορούν να εργασθούν, κατά προτίµηση κατά τη διάρκεια
των θερινών διακοπών, σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισµούς και εταιρείες του Δηµοσίου και του
ιδιωτικού τοµέα µε δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του Τµήµατος.
Η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Τµήµατος να ασκηθούν σε
πραγµατικές συνθήκες εργασίας, σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συναφείς µε το αντικείµενο του
Τµήµατος. Πραγµατοποιείται σε εταιρείες, ερευνητικά ιδρύµατα, ινστιτούτα και άλλους παραγωγικούς
φορείς. Στόχος της απασχόλησης είναι πρωτίστως η πρακτική εξάσκηση, η διεύρυνση των γνώσεων και η
εξειδίκευση σε θέµατα υλικών και τεχνολογικών εφαρµογών τους, η ανάπτυξη του αισθήµατος
συνεργασίας και επαγγελµατικής αλληλεγγύης του εκπαιδευοµένου και η προσαρµογή του στο
εργασιακό περιβάλλον.
Στο Τµήµα προσφέρονται δύο µαθήµατα ελεύθερης επιλογής µε τίτλο Πρακτική Ι (ΠΡΑ-001) και
Πρακτική ΙΙ (ΠΡΑ-002). Είναι µαθήµατα ελεύθερης επιλογής, έχουν διάρκεια 2 µήνες/µάθηµα, είναι
πλήρους απασχόλησης, και λαµβάνουν 10 µονάδες ECTS/µάθηµα εκ των οποίων µόνο τα
5ECTS/µάθηµα λαµβάνονται υπ’ όψιν στην κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράµµατος Προπτυχιακών
Σπουδών για την λήψη Πτυχίου ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται στο Παράρτηµα Διπλώµατος. Δικαίωµα
συµµετοχής στην Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές οποίοι κατά την έναρξη της έχουν ολοκληρώσει
τουλάχιστον το 4ο εξάµηνο Σπουδών τους. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές µπορούν να εξασφαλίζουν
συνολικά µέχρι 10 µονάδες ECTS για την κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράµµατος Προπτυχιακών
Σπουδών για την λήψη πτυχίου και µέχρι 20 µονάδες ECTS για το Παράρτηµα Διπλώµατος τους. Οι
µονάδες ECTS της Πρακτικής Εξάσκησης και οι µονάδες ECTS του Φιλοσοφικού κύκλου ή των
µαθηµάτων άλλων τµηµάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Π.K. δεν µπορούν
να υπερβούν αθροιστικά όλες µαζί τις 30 µονάδες ECTS.
Ο µέγιστος αριθµός φοιτητών που µπορούν να ασκηθούν καθορίζεται σε ετήσια βάση από την
χρηµατοδότηση που έχει εξασφαλιστεί για το πρόγραµµα. Το κριτήριο επιλογής και κατάταξης των
φοιτητών είναι ο ατοµικός Δείκτης Προόδου. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προτεραιότητα έχει ο φοιτητής
µε το µεγαλύτερο αριθµό κατοχυρωµένων µονάδων ECTS.
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Για να θεωρείται πλήρης, η αίτηση για Πρακτική Άσκηση περιλαµβάνει: α) Έντυπο Αίτησης που
χορηγείται από τη γραµµατεία και συµπληρώνεται από τον φοιτητή, β) Αναλυτική Κατάσταση
Βαθµολογίας. Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων κάθε χρόνο προκύπτει κατόπιν
σχετικής ανακοίνωσης. Οι αιτήσεις συλλέγονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή της Πρακτικής του Τµήµατος και επικυρώνεται
από την Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος. Τα αποτελέσµατα της
επιλογής ανακοινώνονται στους φοιτητές µε ανακοίνωση στην Γραµµατεία αλλά και email. Ενστάσεις
επί της διαδικασίας επιλογής µπορούν να κατατεθούν έως και 5 εργάσιµες ηµέρες µετά την ανακοίνωση
των αποτελεσµάτων. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής.
Η κατοχύρωση του µαθήµατος συνοδεύεται µε βαθµολογία η οποία προκύπτει λαµβάνοντας υπ’
όψιν την αξιολόγηση του φοιτητή από το φορέα της Πρακτικής, τη γραπτή εργασία που παραδίδει µετά
το πέρας της Πρακτικής και την προφορική εξέταση του φοιτητή µετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης,
από µέλος του Τµήµατος που ορίζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
Η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειµένου να εκτελέσει Πρακτική
Άσκηση αναφέρεται λεπτοµερώς στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του
µαθήµατος. Ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ο οποίος επικυρώνεται σε κάθε αλλαγή του από την
Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος.
Η εποπτεία της Πρακτικής πραγµατοποιείται από τον επιστηµονικώς υπεύθυνο της Πρακτικής ο
οποίος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειµένου να εκτελέσει Πρακτική
Άσκηση, αναφέρεται λεπτοµερώς στον οδηγό Πρακτικής Άσκησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του
τµήµατος (https://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/praktiki/praktiki.html) και στο Παράρτηµα
3 του τρέχοντος κανονισµού. Ο οδηγός Πρακτικής Άσκησης επικυρώνεται σε κάθε αναθεώρηση από την
Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος και η εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης
πραγµατοποιείται από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής, ο οποίος ορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση του Τµήµατος.
Οι φοιτητές µπορούν επίσης να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε έναν φορέα του
εξωτερικού (Πανεπιστήµιο, Ερευνητικό κέντρο, εταιρεία) µέσω του προγράµµατος ERASMUS+. Σε
αυτή την περίπτωση µπορούν να εξασφαλίσουν µέχρι 15 ECTS για δίµηνη απασχόληση ή µέχρι 20 ECTS
για τρίµηνη ή µεγαλύτερης διάρκειας απασχόληση, από τις οποίες 10 µονάδες ECTS και 15 µονάδες
ECTS, αντίστοιχα, λαµβάνονται υπ’ όψιν στην κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράµµατος
Προπτυχιακών Σπουδών (ως µάθηµα επιλογής), ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται στο Παράρτηµα
Διπλώµατος. Οι διδακτικές µονάδες ECTS της Πρακτικής Άσκησης, που λαµβάνονται υπ’ όψιν στην
κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών, δεν µπορούν να υπερβούν
αθροιστικά όλες µαζί τις 15 µονάδες.

18. Εργαστηριακά µαθήµατα
Οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν τα εργαστηριακά µαθήµατα θα πρέπει υποχρεωτικά
να έχουν παρακολουθήσει το σεµινάριο ασφαλείας του τµήµατος. Το σεµινάριο θα γίνεται κάθε χρόνο
στην αρχή του εαρινού εξαµήνου και ο κανονισµός ασφαλείας περιγράφεται στο Παράρτηµα 4.
Oι φοιτητές ασκούνται κατά προτίµηση σε οµάδες δύο ατόµων ανά πείραµα. Ο διδάσκων του
εργαστηρίου αποφασίζει για το αν η επεξεργασία και ανάλυση των µετρήσεων καθώς και η αναφορά των
εργαστηριακών αποτελεσµάτων θα γίνεται από κάθε φοιτητή χωριστά ή από την οµάδα.
Kάθε φοιτητής υποχρεούται να τηρεί ένα προσωπικό τετράδιο εργαστηρίου (πάγιου τύπου µε
αριθµηµένες σελίδες). Στο τετράδιο αυτό γράφονται όλα τα στοιχεία σχετικά µε την προετοιµασία και
την εκτέλεση του πειράµατος, η ηµεροµηνία του πειράµατος, οι µετρήσεις, οι διάφοροι υπολογισµοί,
σχήµατα σχετικά µε την πειραµατική διάταξη ή τα ηλεκτρικά κυκλώµατα και οι οποιεσδήποτε
συµπληρωµατικές πληροφορίες για το πείραµα και τα όργανα δίνονται από τον διδάσκοντα και τους
βοηθούς. Tο υλικό αυτό δεν γράφεται µε κύριο στόχο να παρουσιαστεί στον διδάσκοντα ή τους βοηθούς,
αλλά να χρησιµεύσει ως αποκλειστική πηγή για τα δεδοµένα της αναφοράς εργαστηρίου, από τον ίδιο
τον φοιτητή, έστω και αν η σύνταξη της αναφοράς γίνει πολύ αργότερα από την εκτέλεση του
πειράµατος, όπως π.χ. σε ενδεχόµενες εξετάσεις του εργαστηριακού µαθήµατος στο τέλος του εξαµήνου.
Όλες οι εγγραφές στο τετράδιο εργαστηρίου πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της κάθε άσκησης. Στο
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τέλος κάθε άσκησης και πριν από την αναχώρηση του φοιτητή ο διδάσκων µονογράφει κάτω από την
τελευταία εγγραφή και ελέγχει δειγµατοληπτικά το περιεχόµενο του τετραδίου. Ελλιπή δεδοµένα θα
αποτελούν απόδειξη µη συµµετοχής του φοιτητή στην αντίστοιχη άσκηση. Αναφορά που δεν προκύπτει
από τις σηµειώσεις του τετραδίου εργαστηρίου του κάθε φοιτητή, δεν γίνεται δεκτή. O φοιτητής θα
πρέπει να έχει προετοιµαστεί για την εκτέλεση της άσκησης πριν προσέλθει στο εργαστήριο.
H προετοιµασία αυτή περιλαµβάνει:
•

Tη µελέτη του αντικειµένου του πειράµατος από τα βιβλία των αντιστοίχων µαθηµάτων, τα
φυλλάδια εργαστηρίου και τη γενικότερη βιβλιογραφία.

•

Tη συγκέντρωση στο τετράδιο εργαστηρίου, µε τρόπο ώστε να είναι γρήγορα διαθέσιµα την ώρα του
πειράµατος, στοιχείων σχετικά µε τις µονάδες, τις φυσικές σταθερές και τους τύπους που
χρειάζονται στο πείραµα.

•

Tη σχεδίαση στο τετράδιο εργαστηρίου, της µετρητικής διάταξης ανάλογα µε την περίπτωση.

•

Oι αναφορές εργαστηρίου θα πρέπει να περιλαµβάνουν:

•

Mία πολύ σύντοµη εισαγωγή (τυπικά 200 έως 300 λέξεις) για το σκοπό της άσκησης και µία
περίληψη του αντικειµένου της.

•

Ένα διάγραµµα της πειραµατικής διάταξης µε σύντοµα σχόλια, αν χρειάζονται, σχετικά µε τη
διαδικασία του πειράµατος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι µετρήσεις.

•

Tους τύπους που είναι απαραίτητοι στην εκτέλεση και ανάλυση του πειράµατος.

•

Πίνακες µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα και την ανάλυσή τους καθώς και τα σφάλµατα
µετρήσεων, όποτε ζητούνται.

•

Όλες τις γραφικές παραστάσεις που χρειάζονται για την ανάλυση των δεδοµένων και παρουσίαση
των αποτελεσµάτων.

•

Σύντοµα συµπεράσµατα και παρατηρήσεις.

Oι αναφορές διαφοροποιούνται, σε κάποιο βαθµό, ανάλογα µε το αντικείµενο του εργαστηρίου.
Yπάρχουν τυπικά δείγµατα αναφορών και κανονισµών για κάθε εργαστήριο, οι κανονισµοί
περιγράφονται στο Παράρτηµα 5.
H αναφορά, καθώς και το συµπληρωµένο ανά πάσα στιγµή ατοµικό τετράδιο εργαστηριακών
σηµειώσεων αποτελούν επίσης τεκµήριο παρουσίας για τον φοιτητή. Oι φοιτητές που έχουν πέραν της
µίας αδικαιολόγητες απουσίες, υποχρεούνται να εγγραφούν στο εργαστήριο το επόµενο έτος.

19. Πρόγραµµα πιστοποιηµένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
Το Πρόγραµµα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.), όπως εγκρίθηκε αρχικά από
την 10η/22-11-2018 τακτική συνεδρίαση της Κοσµητείας και κατόπιν από την υπ. αριθµόν 398η/ 29-112018 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης και σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης α ́ της παραγράφου 3 του νόµου 3848/2010 (ΦΕΚ Α ́ 71/19.5.2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει την περίπτωση α της παραγράφου 22 Αρ. 36 του νόµου 4186/2013 (ΦΕΚ Α ́ 193/17.9.2013)
και 2) το Ν. 4485/2017, αρ. 18 παρ. ε, θ, υλοποιείται από την Σ.ΘΕ.Τ.Ε. για τους φοιτητές των Τµηµάτων
της Σ.ΘΕ.Τ.Ε., και σε συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης, το
Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης, το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και το
Τµήµα Ψυχολογίας του Π.Κ.
Το Π.Π.Δ.Ε. είναι πρόγραµµα σπουδών δύο εξαµήνων, µε φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε 60
ECTS (πλήρης απασχόλησης) και αφορά σε φοιτητές και απόφοιτους της Σ.ΘΕ.Τ.Ε. του Π.Κ. κατά
προτεραιότητα. Υποστηρίζεται από τριµελή Επιτροπή Ακαδηµαϊκού Συντονισµού (Ε.Α.Σ.).
Οι εγγραφές των φοιτητών γίνονται στην αρχή του κάθε ακαδηµαϊκού έτους και τα κριτήρια
επιλογής καθορίζονται από την Ε.Α.Σ. του Π.Π.Δ.Ε. Η Ε.Α.Σ. δύναται να αναγνωρίσει µαθήµατα που οι
φοιτητές είχαν παρακολουθήσει µε επιτυχία, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, µετά
από αίτησή τους.
Τα µαθήµατα του Π.Π.Δ.Ε. χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.
Α: «Μαθήµατα Εκπαίδευσης και Αγωγής»
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Β: «Μαθήµατα Μάθησης και Διδασκαλίας», και
Γ: «Ειδική Διδακτική (Γ1) –Πρακτική Άσκηση (Γ2)»
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν το Π.Π.Δ.Ε της Σ.ΘΕ.Τ.Ε. παρακολουθώντας µε
επιτυχία τουλάχιστον 3 µαθήµατα σε κάθε µία από τις κατηγορίες Α και Β (συνολικά 36 ΕCTS), ένα
µάθηµα από την κατηγορία Γ1 (6 ECTS), καθώς και την Πρακτική της διδακτικής (18 ECTS).
Με την ολοκλήρωση του Προγράµµατος, οι συµµετέχοντες θα λαµβάνουν το «Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» − σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις και δύνανται να
εργαστούν στην δηµόσια και ιδιωτική Εκπαίδευση και ειδικά στην κατηγορία ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ86.
Διαδικασία Παρακολούθησης
Α) Για τους προπτυχιακούς φοιτητές της Σ.ΘΕ.Τ.Ε.
Δήλωση µαθηµάτων του Π.Π.Δ.Ε. από κατάλογο που θα είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της
Σ.ΘΕ.Τ.Ε. στις αρχές κάθε εξαµήνου, µαζί µε τα λοιπά µαθήµατα του Τµήµατος στο οποίο φοιτούν.
Επιτυχής ολοκλήρωση 7 µαθηµάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω (3 µαθήµατα σε κάθε µία από τις
κατηγορίες Α και Β (συνολικά 36 ΕCTS), ένα µάθηµα από την κατηγορία Γ1 (6 ECTS)).
Η επιτυχής παρακολούθηση του υποχρεωτικού µαθήµατος “Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών” ή
αντίστοιχου της κατηγορίας Γ1 είναι προαπαιτούµενο για την συµµετοχή στην “Πρακτική της
Διδακτικής” (φόρτου 18 ECTS).
Β) Για τους πτυχιούχους της Σ.ΘΕ.Τ.Ε. του Παν. Κρήτης
Εγγραφή στο Π.Π.Δ.Ε. και ολοκλήρωση των µαθηµάτων κατά τη διάρκεια δύο εξαµήνων.
Η επιτυχής παρακολούθηση του υποχρεωτικού µαθήµατος “Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών” ή
αντίστοιχου της κατηγορίας Γ1 είναι προαπαιτούµενο για την συµµετοχή στην “Πρακτική της
Διδακτικής” (φόρτου 18 ECTS) και εποµένως θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς στο πρώτο εξάµηνο
παρακολούθησης του προγράµµατος.
Γ) Για τους πτυχιούχους Σχολών Θετικών Επιστηµών άλλων Πανεπιστηµίων
Είναι δυνατή η εγγραφή στο Π.Π.Δ.Ε. και για αποφοίτους Τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών
άλλων Πανεπιστηµίων της χώρας, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις. Ο αριθµός εισακτέων κάθε έτος
αποφασίζεται από την Ε.Α.Σ. του Π.Π.Δ.Ε.
Παρατηρήσεις
Οι φοιτητές της Σ.ΘΕ.Τ.Ε. µπορούν να ξεκινήσουν την παρακολούθηση µαθηµάτων των κατηγοριών
Α, Β και Γ1, καθώς και να ολοκληρώσουν το Π.Π.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών
τους.
Η επίσηµη εγγραφή στο Π.Π.Δ.Ε. αφορά µόνο πτυχιούχους.
Στην περίπτωση που φοιτητές της Σ.ΘΕ.Τ.Ε. δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του Π.Π.Δ.Ε.
κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, εγγράφονται στο πρόγραµµα ως πτυχιούχοι και
κατοχυρώνουν όσα µαθήµατα του Π.Π.Δ.Ε. έχουν περάσει µετά από αίτηµα προς την Ε.Α.Σ.
Το µάθηµα “Πρακτική της Διδακτικής” είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και θα πρέπει να αφιερωθεί
αρκετός χρόνος σε αυτό κατά το εξάµηνο που προγραµµατίζει κάποιος/α να το παρακολουθήσει
Ενδεικτικά, η κατανοµή κατά οµάδες (όπως αυτές ορίστηκαν για τη λήψη του ΠΠΔΕ) των
µαθηµάτων παιδαγωγικού περιεχοµένου τα οποία προσφέρονται στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές ενότητες και προσφερόµενα µαθήµατα του Προγράµµατος για Πιστοποίηση
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης και
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Α. Μαθήµατα
Β. Μαθήµατα Μάθησης και
Γ. Ειδική Διδακτική –
Εκπαίδευσης και Αγωγής
Διδασκαλίας
Πρακτική Άσκηση
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1
2

Α1. Παιδαγωγική Θεωρία
Α1.1. Εισαγωγή στην
Παιδαγωγική1
Α1.2. Φιλοσοφία της
Παιδείας
Α1.3. Φιλοσοφία του
πολιτισµού και της
παιδείας

Β1. Ψυχολογία
Β1.1. Αναπτυξιακή Ψυχολογία και
Μάθηση
Β1.2. Παιδαγωγική Ψυχολογία
Β1.3. Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών
µε αναπτυξιακές διαταραχές

Α2. Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης
Α2.1. Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης
Α2.2. Πολιτική
κοινωνικοποίηση και
σχολείο
Α2.3. Κοινωνιολογία των
Παιδαγωγικών
θεωριών

Β2. Διδακτική Μεθοδολογία
Β2.1. Διδακτική Μεθοδολογία
Β2.2. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα:
θεωρία και έρευνα
Β2.3. Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση για τη βιώσιµη
ανάπτυξη

Α3. Ιστορικο-συγκριτικές
προσεγγίσεις της
Εκπαίδευσης
Α3.1. Ιστορία της
Εκπαίδευσης
Α3.2. Συγκριτική
Παιδαγωγική
Α3.3. Η έµφυλη ιστορία
της Νεοελληνικής
Εκπαίδευσης

Β3. Μάθηση και χρήση νέων
τεχνολογιών
Β3.1. Το Αναλυτικό πρόγραµµα
και υπερµέσα
Β3.2. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών
µε την χρήση των ΤΠΕ elearning
Β3.3. Εφαρµογές πολυµέσων στην
εκπαίδευση

Γ1. Ειδική διδακτική
γνωστικού αντικειµένου
Γ1.1. Διδακτική Φυσικών
Επιστηµών
Γ1.2. Διδακτική Βιολογίας
Γ1.3. Μαθηµατικά στη Β’θµια
εκπαίδευση
Γ1.4. Διδακτική της Φυσικής
Γ1.5. Διδακτική της Χηµείας
Γ2. Πρακτική Άσκηση
Πρακτική της Διδακτικής σε
σχολείο Β’ β/θµιας
Εκπαίδευσης

Με την προϋπόθεση ότι ο / η διδάσκων θα προσαρµόσει το περιεχόµενο και τα παραδείγµατα στη Δευτεροβάθµια
εκπαίδευση
Το Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει υπογράψει τη «Χάρτα των Ελληνικών Πανεπιστηµίων για την Αειφορία» στη
Σύνοδο των Πρυτάνεων (Βόλος 1-2 Ιουλίου 2011) και συνεπώς η ενσωµάτωση σχετικών µαθηµάτων θεωρείται
επιβεβληµένη.

Για τη λειτουργικότερη διάρθρωση και παρακολούθηση του Προγράµµατος ορίζονται ως
προαπαιτούµενα µαθήµατα για την Πρακτική Άσκηση ένα µάθηµα από την ενότητα Παιδαγωγική
Θεωρία, ένα µάθηµα από την ενότητα Διδακτική Μεθοδολογία και η Ειδική Διδακτική του γνωστικού
αντικειµένου.
Η Πρακτική Άσκηση σε σχολείο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσιο ή Λύκειο) ουσιαστικά θα
αποτελείται από τρεις κύριες δραστηριότητες των φοιτητών: α. την παρακολούθηση και µαθητεία στο
διοικητικό έργο του σχολείου και στις εξωδιδακτικές δραστηριότητες, β. την παρακολούθηση
διδασκαλιών και γ. το σχεδιασµό και υλοποίηση διδασκαλιών από το φοιτητή υπό την καθοδήγηση
επόπτη. Οι ώρες που θα πρέπει να βρίσκεται ένας/µία φοιτητής/φοιτήτρια στο σχολείο κατά τη διάρκεια
του εξαµήνου θα είναι κατ’ ελάχιστον 26 ώρες. Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών
αναγνωρίζει την Πρακτική Άσκηση στα Πλαίσια του ΕΣΠΑ ως ισότιµη της Πρακτικής Άσκησης
του ΠΠΔΕ, εφ’ όσον αυτή πραγµατοποιηθεί σε φορέα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36, παράγραφο 22(ε)
του Ν. 4186/2013, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται για όσους εισάγονται σε Τµήµατα Α.Ε.Ι.
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τµήµατα Α.Ε.Ι. πριν
την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2013 – 2014 για τη συµµετοχή τους στους διαγωνισµούς για την
κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα µε σκοπό το διορισµό ή την
πρόσληψη τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ισχύουν οι κείµενες, πριν την ισχύ του
Ν. 3848/2010 κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάξεις.
Επιπλέον
πληροφορίες
µπορείτε
να
http://www.sse.uoc.gr/courses/lessons-sthete.html
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αντλήσετε

από

την

ιστοσελίδα:

ΙΙΙ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
20. Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι
Αµέσως µετά την αποστολή από το ΥΠΕΘ των καταλόγων νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριων (αρχές
Σεπτεµβρίου) ορίζονται οι Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι (ΑΣ) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος
(https://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/syllabus/syllabus.html) ανακοίνωση µε το πρόγραµµα των
ΑΣ καλώντας τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες να έχουν µία πρώτη συνάντηση µαζί τους, προκειµένου
να τους συµβουλεύσουν για τις σπουδές τους και τη δήλωση των µαθηµάτων τους παράλληλα µε την
ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τµήµα και µε την έναρξη των µαθηµάτων. Στους/στις πρωτοετείς
φοιτητές/τριες, κατά το πρώτο εξάµηνο των σπουδών τους, τα µαθήµατα δηλώνονται, σύµφωνα µε το
πρότυπο πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών, από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
Η Γραµµατεία ενηµερώνει τους/τις φοιτητές/τριες για το ποιος Καθηγητής είναι ο ΑΣ. Κατά την
πρώτη συνάντηση µε τον ΑΣ ο/η φοιτητής/τρια ενηµερώνεται για το Πρόγραµµα Προπτυχιακών
Σπουδών, για το πώς θα πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο πρόγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο θα
ολοκληρώσει τις σπουδές του, στον κανονικό χρόνο. Επίσης ο ΑΣ ενηµερώνει για τις εκπαιδευτικές
διαδικασίες του Τµήµατος ενθαρρύνοντάς και κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριων για τις
σπουδές στο Τµήµα που επέλεξαν. Η συνεργασία µε τον ΑΣ µπορεί να είναι συνεχής και αδιάλειπτη καθ’
όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

21. Γραµµατεία
Οι φοιτητές από την εγγραφή τους έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν την υποστήριξη
της γραµµατείας η οποία τηρεί ατοµικό φάκελο για τον καθένα, φροντίζοντας παράλληλα το απόρρητο
και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Η εξυπηρέτηση φοιτητών γίνεται µε τους εξής τρόπους, µε φυσική παρουσία τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες 11.00 έως 13.00, µε ηλεκτρονική επικοινωνία, µε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο καθώς επίσης και
µέσω ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση η εξυπηρέτηση είναι άµεση και τα αιτήµατα διεκπεραιώνονται στο
λιγότερο δυνατό χρόνο, συνήθως αυθηµερόν.
Οι φοιτητές ενηµερώνονται από τη γραµµατεία µε αναρτήσεις που γίνονται στην ιστοσελίδα του
τµήµατος όπου υπάρχουν αναρτηµένα λεπτοµερές αναλυτικό υλικό που αφορά τις σπουδές τους, και
απαντήσεις «συχνών ερωτήσεων» που ανανεώνεται συχνά µε βάση τις τρέχουσες εξελίξεις.
Ενηµερώνονται επίσης µε έντυπο υλικό που τους διανέµεται καθώς και µε προφορική εξυπηρέτηση. Οι
φοιτητές ειδοποιούνται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεφωνικώς για επείγοντα θέµατα που τους
αφορούν ατοµικά.
Όλα τα µέλη της γραµµατείας γνωρίζουν πολύ καλά τον οδηγό προπτυχιακών σπουδών και µπορούν
να καθοδηγήσουν τους φοιτητές να ερµηνεύσουν τις οδηγίες του. Επίσης τους ενηµερώνουν για κάθε
παροχή κρατική ή µη που δικαιούται όπως π.χ υποτροφίες, επιδόµατα ενοικίου, συγγράµµατα. Η
γραµµατεία διαµεσολαβεί µεταξύ των φοιτητών και της Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος
Σπουδών για την προώθηση των αιτηµάτων τους. Επίσης διαµεσολαβεί µεταξύ των φοιτητών και των
υπολοίπων υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κρήτης όπως Συµβουλευτικό Κέντρο, Φοιτητική Μέριµνα
όταν το χρειάζονται.
Ενδεικτικές εργασίες της γραµµατείας προς τους φοιτητές είναι ο έλεγχος δηλώσεων των
µαθηµάτων, η έκδοση βεβαιώσεων πιστοποιητικών, η έκδοση φοιτητικής ταυτότητας και η επανέκδοσή
της µετά από απώλεια, η διαχείριση των προσωπικών τους φακέλων η έκδοση πτυχίων κ.α

22. Εξέταση αιτηµάτων από την Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος
Σπουδών
Όσον αφορά σε θέµατα που άπτονται του Εσωτερικού Κανονισµού Προπτυχιακών Σπουδών,
φοιτητές που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 180 πιστωτικές µονάδες ECTS µπορούν να αποστέλλουν
αιτήµατα προς την Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών µαζί µε την αναλυτική τους
βαθµολογία. Η Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών θα δέχεται και θα εξετάζει όλα τα
αιτήµατα που έχουν υποβληθεί για το πρόγραµµα σπουδών και τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται σε
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αυτό στην αρχή κάθε εξαµήνου και τουλάχιστον µια βδοµάδα πριν την έναρξη των µαθηµάτων.
Για οποιοδήποτε άλλο αίτηµα που δεν εµπίπτει στην παραπάνω πρόβλεψη οι φοιτητές προτείνεται
να επικοινωνούν µε τον Σύµβουλο Καθηγητή τους, ο οποίος εφόσον κρίνει σκόπιµο µπορεί να το
προωθήσει το αίτηµά τους στην Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών για εξέταση

23. Δεοντολογία
Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τους βασικούς κανόνες της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας:
•
•
•
•
•

Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η απόπειρα χρήσης διδακτικού υλικού, πληροφοριών, σηµειώσεων,
εκπαιδευτικών βοηθηµάτων ή άλλου βοηθητικού µέσου κατά τη διάρκεια οπουδήποτε είδους
ακαδηµαϊκής εξέτασης ή αξιολόγησης, χωρίς τη ρητή άδεια του διδάσκοντα.
Δεν επιτρέπεται η λογοκλοπή µε οποιονδήποτε τρόπο.
Δεν επιτρέπεται η χρήση κώδικα ή κειµένου που διανέµεται δωρεάν χωρίς την αντίστοιχη αναφορά
στο κείµενο της εργασίας.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση µέρους ή ολόκληρων των εργασιών (πτυχιακών εργασιών, εργασιών
µαθηµάτων, προγραµµατιστικών εργασιών) σε τρίτους.
Δεν επιτρέπεται η ανάληψη εργασιών (πτυχιακών εργασιών, εργασιών µαθηµάτων,
προγραµµατιστικών εργασιών) µε ή χωρίς αµοιβή για φοιτητές του Τµήµατος.

Οποιαδήποτε συµπεριφορά που εµπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις θα εξετάζεται από τα αρµόδια
όργανα του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου και θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες.

25. Χορήγηση Υποτροφιών
Το κανονιστικό πλαίσιο για τις υποτροφίες φοιτητών προσδιορίζεται από τον Κανονισµό
Υποτροφιών που έχει εγκριθεί από την συνεδρίαση 354/30.6.2016 της Συγκλήτου του Παν/µίου Κρήτης
και την τροποποίηση αυτής από την συνεδρίαση 372/22.6.2017 της Συγκλήτου του Παν/µίου Κρήτης. Οι
ανωτέρω
αποφάσεις
βρίσκονται
αναρτηµένες
στον
ιστότοπο:
https://www.elke.uoc.gr/committee/scholarships.aspx. Οι υποτροφίες που παρέχονται από το
Πανεπιστήµιο Κρήτης µέσω δωρεών, κληροδοτηµάτων κ.α. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.

26. Υποστήριξη Φοιτητών
Μέσω της κεντρικής υπηρεσίας «Εύδοξος» του Υπουργείου Παιδείας, ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει
και να παραλάβει δωρεάν συγγράµµατα για τα µαθήµατα στα οποία εγγράφεται. Ο µέγιστος αριθµός
δωρεάν συγγραµµάτων που δικαιούται ο κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του ισούται µε
τον ελάχιστο αριθµό µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύµφωνα µε το πρότυπο
πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών. Η ίδια υπηρεσία παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα ανταλλαγής
συγγραµµάτων µεταξύ φοιτητών.
Η προσωπική Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα, που εκδίδεται µέσω της υπηρεσίας «Ακαδηµαϊκής
Ταυτότητας» του ΥΠΕΘ, επέχει και θέση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο), µε το οποίο επιτρέπεται η
χορήγηση µειωµένου (φοιτητικού) εισιτηρίου στα µέσα µαζικής µεταφοράς ώστε να διευκολύνονται οι
µετακινήσεις του.
Οι φοιτητές µπορούν να διεκδικήσουν δωρεάν σίτιση ή/και δωρεάν στέγαση. εφόσον πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, µε βάση την ατοµική και οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση και την
εντοπιότητά τους µέσω της υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Οι φοιτητές που δεν έχουν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη
ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε κάλυψη των σχετικών
δαπανών από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 83). Για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παροχής
της περίθαλψης οι φοιτητές µπορούν να αναφέρονται στην υπηρεσία Φοιτητικής Μέριµνας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Οι φοιτητές µπορούν να ενισχύονται οικονοµικά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους µέσω
υποτροφιών επίδοσης και βραβείων αριστείας και ανταποδοτικών υποτροφιών. Ειδικότερα για τις
υποτροφίες που εξασφαλίζονται από το Τµήµα διατίθενται πληροφορίες σε σχετική ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του τµήµατος, ενώ πληροφορίες για υποτροφίες που προκηρύσσονται καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης της Δ.Α.ΣΤΑ του Π.Κ.
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Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η Συνέλευση του Τµήµατος ορίζει για κάθε νεοεισαχθέντα
φοιτητή τον Ακαδηµαϊκό του Σύµβουλο, ρόλος του οποίου είναι να συµβουλεύει τον φοιτητή κατά τη
διάρκεια των σπουδών του σε ακαδηµαϊκά θέµατα. Ο πρωτοετής φοιτητής πληροφορείται το όνοµα του
Ακαδηµαϊκού του Συµβούλου κατά την εγγραφή του στο Τµήµα και µπορεί να αξιοποιεί τις γνώσεις και
την εµπειρία του καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Είναι προφανές ότι ο Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος
δεν επιφορτίζεται µε την παροχή συµβουλών για διαδικαστικά θέµατα ή την υπενθύµιση των
υποχρεώσεων του φοιτητή. Η αξιοποίηση του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου εναπόκειται στον φοιτητή,
καθώς ο ρόλος του δεν είναι αποφασιστικός αλλά γνωµοδοτικός και µάλιστα όχι κατ' αποκλειστικότητα,
καθώς ο φοιτητής καλό είναι να συµβουλεύεται και άλλους διδάσκοντες, ιδίως τους διδάσκοντες των
µαθηµάτων που σκοπεύει να επιλέξει.
Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης λειτουργεί από το Σεπτέµβριο του 2003 Συµβουλευτικό Κέντρο
Φοιτητών, µε σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του
ιδρύµατος, τη στήριξη των φοιτητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την ευαισθητοποίηση και
ενηµέρωση της πανεπιστηµιακής κοινότητας σε θέµατα που αφορούν στον τοµέα της ψυχικής υγείας και
τη διαµόρφωση µιας γενικότερης πολιτικής ψυχικής υγείας.
Επιπλέον για λογαριασµό όλων των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί
Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο, ενώ έχουν οργανωθεί και δραστηριοποιούνται διάφορες Πολιτιστικές
Οµάδες.

27. Υπολογιστικά συστήµατα, δίκτυα και αίθουσα υπολογιστών
Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών παρέχει στα µέλη του, διδάσκοντες, φοιτητές και
προσωπικό, τη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστικών συστηµάτων και δικτύων του για να
εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και άλλες ανάγκες τους στα πλαίσια της ακαδηµαϊκής
λειτουργίας του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Δικαίωµα χρήσης λογαριασµού (user
account) δίνεται στους φοιτητές µε την πρώτη εγγραφή τους στο Τµήµα και διατηρείται µέχρι την
αποφοίτηση τους.
Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) διαθέτει Αίθουσα Υπολογιστών µε
προσωπικούς υπολογιστές, εφοδιασµένους µε λειτουργικά συστήµατα, κατάλληλες εφαρµογές
λογισµικού και συνδεδεµένους σε τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. Βρίσκεται στο κτήριο Μαθηµατικού,
απέναντι από τη Γραµµατεία του ΤΕΤΥ. Ο κανονισµός που εφαρµόζει το Τµήµα δηµοσιεύεται στο
Παράρτηµα 6.
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IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+
Το πρόγραµµα Erasmus που ξεκίνησε το 1987 και είναι µία από τις διασηµότερες δράσεις της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απευθυνόµενη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, υποστηρίζει τη δηµιουργία του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και ενισχύει τη συµβολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
της ανώτερης επαγγελµατικής κατάρτισης στην ενδυνάµωση της καινοτοµίας και αριστείας καθώς και
την προώθηση των ίσων ευκαιριών. Πέρα από τα ακαδηµαϊκά οφέλη, προωθεί τον διαπολιτισµικό
διάλογο και ενισχύει την ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη.
Το ΤΕΤΥ συµµετέχει στις δραστηριότητες του προγράµµατος Erasmus+, ανταλλάσσοντας φοιτητές.
Με το Erasmus+ υπάρχουν οι εξής δυνατότητες κινητικότητας για τους φοιτητές: α) για σπουδές, β) για
πρακτική άσκηση. Το πρόγραµµα κινητικότητας των φοιτητών στα πλαίσια του Erasmus+ καθορίζεται
από το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης και οι φοιτητές ενηµερώνονται µε την
προκήρυξη του προγράµµατος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου και του Τµήµατος. Οι αιτήσεις των
φοιτητών συγκεντρώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του προγράµµατος Erasmus+ του
Πανεπιστηµίου και αξιολογούνται από Επιτροπή Erasmus Αναγνώρισης Μαθηµάτων και Αντιστοίχισης
Βαθµολογίας που ορίζεται από τη Συνέλευση Tµήµατος του ΤΕΤΥ, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχει
καταρτίσει το Πανεπιστήµιο. Οι φοιτητές που µετακινούνται λαµβάνουν χρηµατική ενίσχυση
(υποτροφία), το ύψος της οποίας καθορίζεται από το ΙΚΥ το οποίο συντονίζει κεντρικά το πρόγραµµα
Erasmus+.
Για την ενηµέρωση των φοιτητών σε θέµατα κινητικότητας, επικοινωνίας µε τις κεντρικές δοµές του
Πανεπιστηµίου Kρήτης (Τµήµα Διεθνών Σχέσεων), αντιστοίχισης βαθµολογίας κ.α., το Τµήµα έχει
ορίσει τον Συντονιστή Erasmus+ του Τµήµατος, που είναι µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος.

Προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης εξερχοµένων φοιτητών Erasmus+
Α) Μετακίνηση για σπουδές
1. Αποδεδειγµένη βασική γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα µαθήµατα στο ίδρυµα
υποδοχής.
2. Επιτυχής εξέταση στα µαθήµατα κορµού των δύο πρώτων χρόνων.
3. Καλή επίδοση, µε ελάχιστο µέσο όρο 6.5.
4. Δεν έχει υπάρξει παράβαση/παρατυπία κατά τη διάρκεια της φοίτησης του φοιτητή η οποία έχει
απασχολήσει τη Συνέλευση του Τµήµατος.
Σε περίπτωση µετακίνησης για πτυχιακή εργασία, πρέπει να έχουν οριστεί επόπτες της πτυχιακής
τόσο στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών όσο και στο ίδρυµα υποδοχής, και να έχει γίνει
προετοιµασία µετακίνησης για µαθήµατα. Οι φοιτητές που θα µετακινηθούν µε το πρόγραµµα Erasmus+
θα πρέπει να επιλέξουν τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν στο ίδρυµα υποδοχής σε συνεργασία µε
τους καθηγητές του Τµήµατος που έχουν άµεση σχέση µε το αντικείµενο των επιλεγµένων µαθηµάτων.
Η παραπάνω διαδικασία συντονίζεται από τον ακαδηµαϊκά υπεύθυνο συντονιστή του προγράµµατος.
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Σύστηµα µεταφοράς πιστωτικών µονάδων (European Course Credit Transfer System, ECTS)
Σύµφωνα µε την Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-07 τ.Β., τα Α.Ε.Ι της χώρας µας οργανώνουν
προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών µε βάση το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Course Credit Transfer System, ECTS). Το σύστηµα
ECTS αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τη µετακίνηση των φοιτητών µεταξύ των Ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι.
µέσω της αµοιβαίας κατανόησης και αναγνώρισης των σπουδών κάθε µετακινούµενου φοιτητή από τα
εµπλεκόµενα Α.Ε.Ι. (ίδρυµα αποστολής και ίδρυµα υποδοχής). Η παραπάνω Υ.Α. θεσµοθετεί τις
πρακτικές (σύστηµα ECTS) τις οποίες εφαρµόζει το ΤΕΤΥ, αλλά και το σύνολο των τµηµάτων του ΠΚ
και των άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι., για να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή φοιτητών µεταξύ των
ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι. µέσω των προγραµµάτων Erasmus+ σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο.
Κανόνες Αναγνώρισης
Μαθήµατα ή πτυχιακές εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία στο ίδρυµα υποδοχής θα
ελέγχονται από αρµόδια επιτροπή που αποτελείται από το Συντονιστή του προγράµµατος Erasmus+ ως
εισηγητή, και τρία µέλη ΔΕΠ του τµήµατος. Συγκεκριµένα:
Μαθήµατα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο ίδρυµα υποδοχής και βρίσκονται στον κατάλογο
µαθηµάτων του συµφωνητικού που έχει συνάψει ο φοιτητής µε το ίδρυµα αποστολής, θα αναγνωριστούν
από την αρµόδια επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη α) τις εισηγήσεις µελών ΔΕΠ οι οποίοι είχαν
συνεργαστεί για την κατάρτιση του καταλόγου µαθηµάτων πριν από τη µετακίνηση του φοιτητή, καθώς
και β) τον µετρήσιµο φόρτο εργασίας των µαθηµάτων (ώρες θεωρίας/εργαστηρίου, επίπεδο δυσκολίας,
τύπος εξέτασης κ.λ.π.) για την αντιστοίχηση στο εκάστοτε µάθηµα του απαιτούµενου αριθµού
διδακτικών µονάδων. Τονίζεται ότι ο αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS) που έχουν αντιστοιχηθεί σε
κάθε ένα από τα παραπάνω µαθήµατα από το ίδρυµα υποδοχής µεταφέρονται στο ίδρυµα αποστολής
χωρίς µετατροπές.
Η πτυχιακή εργασία η οποία ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στο ίδρυµα υποδοχής αναγνωρίζεται και
από το ίδρυµα αποστολής µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του επόπτη που έχει οριστεί στο ίδρυµα
αποστολής. Ο βαθµός της πτυχιακής καθορίζεται από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης.
Β) Μετακίνηση για πρακτική άσκηση
Οι φοιτητές µας µπορούν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε έναν φορέα του
εξωτερικού (Πανεπιστήµιο, Ερευνητικό κέντρο, εταιρεία) µέσω του προγράµµατος Erasmus+. Σε αυτή
την περίπτωση µπορούν να εξασφαλίσουν 15 ECTS για δίµηνη απασχόληση, ή µέχρι 20 ECTS για
τρίµηνη ή µεγαλύτερης διάρκειας απασχόληση.
Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό µετά την αναγνώρισή της καταχωρείται ως
µάθηµα επιλογής. Η βαθµολογία αλλά και οι µονάδες ECTS που θα λάβει, αξιολογούνται από το
Συντονιστή Erasmus+, σε συνεργασία µε το Συντονιστή ECTS και το Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης,
λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο απασχόλησης, την εργασία που εκπόνησε, την αναφορά που παρέδωσε,
και την βαθµολογία που έλαβε από τον φορέα υποδοχής (αν υπάρχει).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός
Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν εµπειρία στη
µεθοδολογία της έρευνας και στην ανάλυση και συγγραφή επιστηµονικών αποτελεσµάτων που
προκύπτουν από ερευνητική εργασία σύµφωνα µε κοινά αποδεκτούς από την επιστηµονική κοινότητα
κανόνες. Επιδιώκεται να εµβαθύνει ο φοιτητής σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο της Επιστήµης
Υλικών (παρασκευή, ιδιότητες, χρήση και τεχνολογικές εφαρµογές) και να αναπτύξει κριτική σκέψη και
το αίσθηµα της συνεργασίας. Τέλος, δίνεται η ευκαιρία στους προπτυχιακούς φοιτητές να µετάσχουν σε
ερευνητικές διαδικασίες βασιζόµενοι στη διεθνή βιβλιογραφία και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις και τις
αναλυτικές τους δεξιότητες.

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας
Στο τµήµα προσφέρεται ένα µάθηµα ελεύθερης επιλογής µε τίτλο Διπλωµατική Εργασία (ΕΤΥ-442),
διάρκειας δύο εξαµήνων.
Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές, που έχουν
σηµειώσει ικανοποιητική επίδοση στα µαθήµατα, µπορούν να υλοποιήσουν ερευνητική εργασία υπό την
καθοδήγηση καθηγητή – συµβούλου στα ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος αλλά και σε εργαστήρια
άλλων ερευνητικών ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού (Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα,
Ινστιτούτα, κ.α.).
Η διπλωµατική εργασία επιλέγεται από τους φοιτητές στο 6ο εξάµηνο των σπουδών τους και
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαµήνου.
Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές µπορούν να εξασφαλίσουν 12 µονάδες ECTS, οι οποίες ανήκουν στις
µονάδες ECTS επιλογής του Τµήµατος.

Διαδικασία εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας
Κάθε φοιτητής επιλέγει τη θεµατική περιοχή της διπλωµατικής του εργασίας και έρχεται σε
συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή προκειµένου να ορίσουν από κοινού το θέµα της, καθώς και
το χρονοδιάγραµµα των εργασιών.
Το θέµα της διπλωµατικής εργασίας θα πρέπει να εµπίπτει στα επιστηµονικά ενδιαφέροντα τόσο του
επιβλέποντα καθηγητή όσο και του φοιτητή και να εντάσσεται στο γνωστικό αντικείµενο της Επιστήµης
Υλικών και των εφαρµογών τους. Επίσης, θα πρέπει να είναι συγκεκριµένο και εφικτό. ο µέγιστος
εκτιµώµενος χρόνος εκπόνησης να µην ξεπερνά τα δύο εξάµηνα.
Οι φοιτητές που επιθυµούν να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία θα πρέπει να συµπληρώσουν
ηλεκτρονικά το έντυπο «Πρόταση Διπλωµατικής Εργασίας» και να το υποβάλλουν προς έγκριση στον
Υπεύθυνο Διπλωµατικής Εργασίας. Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας,
µια σύντοµη περίληψη όπου θα συνοψίζονται οι στόχοι, η µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα της
προτεινόµενης εργασίας, ο χώρος (εργαστήριο) υλοποίησης και η χρονική διάρκεια εκπόνησης της
διπλωµατικής, καθώς και τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής.
Οι φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία, δηλώνουν αυτήν ως µάθηµα
επιλογής στη Γραµµατεία του Τµήµατος στην αρχή των εξαµήνων, κατά την περίοδο των δηλώσεων
µαθηµάτων.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας, ο φοιτητής καταγίνεται, υπό την
καθοδήγηση του επιβλέποντα, µε ένα συγκεκριµένο θέµα, δίνει ενηµερωτικές οµιλίες/παρουσιάσεις στην
οµάδα που υπάγεται, αναλύει τα πειραµατικά δεδοµένα που έχει συλλέξει κάνοντας συνδυαστική χρήση
των προπτυχιακών του γνώσεων, συγγράφει και υποβάλλει εργασία στην οποία παρουσιάζει τα
αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της δουλειάς του.
Η συγγραφή της διπλωµατικής µπορεί να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Ο φοιτητής
οφείλει να καταθέσει το πλήρες κείµενο της εργασίας του στα µέλη της εξεταστικής επιτροπής το
αργότερο µία εβδοµάδα πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία εξέτασης.
Ο φοιτητής οφείλει να ενηµερώσει τη γραµµατεία για την ηµεροµηνία και ώρα παρουσίασης της

30

διπλωµατικής εργασίας, η οποία ακολούθως κοινοποιείται ως ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα µέλη του
Τµήµατος.
H κατοχύρωση της διπλωµατικής γίνεται µε δηµόσια παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή
ενώπιον της διµελούς επιτροπής και σε ακροατήριο µελών Δ.Ε.Π., και µεταπτυχιακών και προπτυχιακών
φοιτητών. Η παρουσίαση της διπλωµατικής µπορεί να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και
η χρονική διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Με το πέρας της παρουσίασης ακολουθούν
ερωτήσεις διευκρινιστικού χαρακτήρα από το ακροατήριο, και εν συνεχεία προφορική εξέταση από τη
διµελή επιτροπή καθηγητών.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο φοιτητής αποχωρεί και τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής
απονέµουν, µετά από συζήτηση, βαθµό ο οποίος προκύπτει από συνυπολογισµό της επίδοσης του
φοιτητή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας, της ποιότητας και αρτιότητας του
κειµένου, της αρτιότητας της προφορικής παρουσίασης, και της επαρκούς ανταπόκρισης στις ερωτήσεις
της επιτροπής.
Η βεβαίωση εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας και η τελική βαθµολογία προσκοµίζονται στη
γραµµατεία του Τµήµατος.
Ο φοιτητής οφείλει να ανταποκριθεί σε τυχόν υποδείξεις των µελών της εξεταστικής επιτροπής και
ακολούθως να παραδώσει την εργασία του, σε έντυπη µορφή, στη γραµµατεία του Τµήµατος. Η δαπάνη
εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της διπλωµατικής εργασίας επιβαρύνει το φοιτητή.

Γενικές οδηγίες και κανονισµοί
Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας είναι ο ατοµικός Δείκτης
Προόδου, η επίδοσή τους (µέσος όρος βαθµολογίας) σε όλα τα µαθήµατα που έχουν παρακολουθήσει
αλλά και σε συναφή µε το θέµα της διπλωµατικής εργασίας µαθήµατα, καθώς και επιπλέον κριτήρια που
κατά την κρίση του επιβλέποντος απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της προτεινόµενης εργασίας.
Τουλάχιστον ένα µέλος της επιτροπής θα πρέπει να είναι µέλος Δ.Ε.Π του Τµήµατος, ενώ
είναι δυνατόν το άλλο µέλος να προέρχεται από άλλο τµήµα ή ίδρυµα ή να είναι ερευνητής
αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου ή µέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τµήµατος το οποίο κατέχει διδακτορικό
δίπλωµα. Σε κάθε περίπτωση, επιβλέπων καθηγητής είναι το µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος. Τα µέλη της
επιτροπής ορίζονται από τον Υπεύθυνο Διπλωµατικής Εργασίας του Τµήµατος κατόπιν πρότασης του
επιβλέποντος καθηγητή.
Αν ένα µέλος Δ.Ε.Π. έχει εκπαιδευτική άδεια µεγαλύτερη του εξαµήνου δεν µπορεί να αναλάβει την
επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας.
Η έκταση της διπλωµατικής εργασίας µπορεί να ποικίλει, καθώς εξαρτάται από µια σειρά
παραγόντων όπως το θέµα, η προτεινόµενη µεθοδολογία, ανάλυση αποτελεσµάτων κ.α. Όλες όµως οι
διπλωµατικές εργασίες θα πρέπει να τεκµηριώνουν επαρκώς το θέµα της διπλωµατικής και να
παρουσιάζουν µια σύντοµη περίληψη στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, µια σύντοµη αλλά
περιεκτική εισαγωγή του ερευνητικού προβλήµατος, τους επιδιωκόµενους στόχους, τη
µεθοδολογία/προσέγγιση που ακολουθήθηκε, την ανάλυση των αποτελεσµάτων και τα συµπεράσµατα
που προέκυψαν από την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Επίσης, στο τέλος του κειµένου θα πρέπει να
αναφέρεται η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να εκπονηθεί η συγκεκριµένη εργασία.
Αλλαγή θέµατος διπλωµατικής εργασίας µπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η
αλλαγή κοινοποιείται, µε αίτηµα του φοιτητή και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα, στον Υπεύθυνο
Διπλωµατικής Εργασίας.
Διακοπή της διπλωµατικής εργασίας µπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που
τεκµηριώνονται µε αίτηµα του φοιτητή και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα καθηγητή προς τον
Υπεύθυνο Διπλωµατικής Εργασίας. Διακοπή της διπλωµατικής εργασίας µπορεί να εισηγηθεί και ο
επιβλέπων καθηγητής, εφόσον ο φοιτητής δεν συµµορφώνεται στο χρονοδιάγραµµα εργασιών που έχει
οριστεί και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του.

Δηµοσιεύσεις
Τη διαχείριση και προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των αποτελεσµάτων που
προκύπτουν από διπλωµατική εργασία έχει ο επιβλέπων καθηγητής. Σε κάθε περίπτωση, η συµµετοχή
του φοιτητή στη συγγραφική οµάδα, εφόσον προκύψει δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό ή
πρακτικά συνεδρίου, αποφασίζεται από τον επιβλέποντα της διπλωµατικής εργασίας, σύµφωνα µε
κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την ερευνητική και επιστηµονική δεοντολογία, τη διαφάνεια
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των δραστηριοτήτων και την αµεροληψία κατά τη λήψη αποφάσεων.
Δηµοσίευση φοιτητή σε έγκυρο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές ή σε πρακτικά πάγιου
διεθνούς συνεδρίου µε κριτές, θεωρείται ισοδύναµη µε ένα ειδικό µάθηµα και προσδίδει στο φοιτητή
πέντε (5) µονάδες ECTS κατηγορίας Επιλογής, χωρίς βαθµό. Στο αρχείο καταγράφεται µε κωδικό 9I1
(όπου Ι = 0,1,…,9) και µε όνοµα, δηµοσίευση 1. Εάν υπάρξει και δεύτερη δηµοσίευση από τον ίδιο
φοιτητή, καταγράφεται µε κωδικό 9I2 (όπου Ι = 0,1,…,9) και µε όνοµα, δηµοσίευση 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1.

Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΤΥ

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται από το
Πανεπιστήµιο, συµπληρώνοντας τις ακαδηµαϊκές γνώσεις µε εργασιακή εµπειρία. Το ΤΕΤΥ έχοντας
έντονο ερευνητικό και τεχνολογικό προσανατολισµό έχει από την αρχή συµµετάσχει στα προγράµµατα
ΠΑ του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΤΕΤΥ µπορούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε
Ιδιωτικούς και Δηµόσιους Φορείς µε δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του Τµήµατος.
Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Από το 2016, το
Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και συγχρηµατοδοτείται από
Εθνικούς Πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» στο Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, µε Ενδιάµεσο Φορέα την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού,
Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση»
2.

Το µάθηµα της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσµοθετηµένη ως µάθηµα ελεύθερης επιλογής στο Τµήµα.
Συγκεκριµένα προσφέρονται δύο µαθήµατα ελεύθερης επιλογής µε τίτλο Πρακτική Ι (ΠΡΑ-001) και
Πρακτική ΙΙ (ΠΡΑ-002).
Κάθε µάθηµα (Πρακτική Ι , ΙΙ) έχει διάρκεια 2 µήνες πλήρους απασχόλησης, και λαµβάνει 10
µονάδες ECTS εκ των οποίων µόνο οι 5 λαµβάνονται υπ’ όψιν στην κάλυψη των απαιτήσεων του
Προγράµµατος Σπουδών για την λήψη Πτυχίου ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται στο Παράρτηµα
Διπλώµατος. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές µπορούν να εξασφαλίζουν συνολικά µέχρι 10 µονάδες
ECTS για την κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράµµατος Σπουδών για την λήψη πτυχίου και µέχρι 20
µονάδες ECTS για το Παράρτηµα Διπλώµατος τους.
Η κατοχύρωση του µαθήµατος συνοδεύεται µε βαθµολογία η οποία προκύπτει λαµβάνοντας υπ’
όψιν την αξιολόγηση του φοιτητή από το φορέα της Πρακτικής, τη γραπτή εργασία που παραδίδει µετά
το πέρας της Πρακτικής και την προφορική εξέταση του φοιτητή µετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης,
από µέλος του Τµήµατος που ορίζει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
Οι µονάδες ECTS της Πρακτικής Εξάσκησης και οι µονάδες ECTS του Φιλοσοφικού κύκλου ή των
µαθηµάτων άλλων τµηµάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Π.K. δεν µπορούν
να υπερβούν αθροιστικά όλες µαζί τις 30 µονάδες ECTS.
3.

Δικαίωµα συµµετοχής, κριτήρια επιλογής

Δικαίωµα συµµετοχής στην Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές οποίοι κατά την έναρξη της έχουν
ολοκληρώσει τουλάχιστον το 4ο εξάµηνο Σπουδών τους.
Ο µέγιστος αριθµός φοιτητών που µπορούν να ασκηθούν καθορίζεται σε ετήσια βάση από την
χρηµατοδότηση που, σε επίπεδο ΠΚ, έχει εξασφαλιστεί για το πρόγραµµα.
Το κριτήριο επιλογής και κατάταξης των φοιτητών είναι ο ατοµικός Δείκτης Προόδου. Σε περίπτωση
ισοβαθµίας προτεραιότητα έχει ο φοιτητής µε το µεγαλύτερο αριθµό κατοχυρωµένων µονάδων ECTS.
4.

Επιστηµονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης

Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος. Είναι υπεύθυνος/η για τον συντονισµό και την εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης το Τµήµα.
Στις αρµοδιότητες του ΕΥ συµπεριλαµβάνονται επίσης τα παρακάτω:
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Ενηµερώνει την ιστοσελίδα της ΠΑ και σε συνεργασία µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ
οργανώνει ανοικτές ενηµερωτικές συναντήσεις για την Πρακτική άσκηση, φροντίζει για την έγκαιρη
πραγµατοποίηση των προσκλήσεων συµµετοχής στο Πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης, συντονίζει
την συλλογή των αιτήσεων και επιλέγει τον Φορέα Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των
επιλεγέντων φοιτητών/τριών. Επιπλέον φροντίζει για την τήρηση των κανόνων της διαφάνειας και της
ισότητας των ευκαιριών σε όλα τα στάδια της ΠΑ. Τέλος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση όλων των
παραδοτέων του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος της πρακτικής άσκησης και οποιασδήποτε άλλης
συµβατικής υποχρέωσης προκύπτει από την συµµετοχή του Τµήµατος στο χρηµατοδοτούµενο
πρόγραµµα.
5.

Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης

Για να εξασφαλίσει την διαφάνεια και της ισότητα των ευκαιριών στην ΠΑ το τµήµα ορίζει µε
αποφάσεις ΓΣ Επιτροπές Αξιολόγησης και Ενστάσεων. µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
•
•

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από τον ΕΥ της ΠΑ και άλλα δύο µέλη. Είναι υπεύθυνη
για την επιλογή, και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού επιλογής, των φοιτητών/τριών που θα
εκπονήσουν ΠΑ µε βάση τα θεσµοθετηµένα κριτήρια.
Η Επιτροπή Ενστάσεων απαρτίζεται από τρία µέλη, διαφορετικά από την επιτροπή
αξιολόγησης. Είναι υπεύθυνη για την εξέταση των ενστάσεων που κατατίθενται σχετικά µε την
διαδικασία της επιλογής της ΠΑ.

Η ΓΣ του τµήµατος έχει ορίσει ότι µετά το πέρας της διαδικασίας της επιλογής και των πιθανών
ενστάσεων οι τελικοί πίνακες επιλογής επικυρώνονται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του
Τµήµατος.
6.

Διαδικασία εκπόνησης της Πρακτικής άσκησης

Η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειµένου να εκτελέσει Πρακτική
Άσκηση αναφέρεται λεπτοµερώς στην ιστοσελίδα του µαθήµατος καθώς στον Οδηγό Πρακτικής
Άσκησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης..
Συνοπτικά ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα
•

Ενηµέρωση: Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ο ΕΥ της Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία µε το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ οργανώνουν ανοικτές ενηµερωτικές συναντήσεις.

•

Βήµα 1: Πρόσκληση για συµµετοχή: Για την πλήρωση των διαθέσιµων θέσεων ΠΑ
πραγµατοποιούνται σε τακτά διαστήµατα (τυπικά σε εξαµηνιαία βάση) προσκλήσεις για
συµµετοχή στο Πρόγραµµα. Οι προσκλήσεις είναι ανοικτές προς όλους τους φοιτητές/τριες που εν
δυνάµει µπορούν να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα και ανακοινώνονται και αναρτώνται και στην
ιστοσελίδα του Τµήµατος. Στην πρόσκληση αναφέρονται η διαδικασία κατάθεσης το
ηµερολογιακό διάστηµα (έναρξη – λήξη) υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους, τα
απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και τα ακαδηµαϊκά κριτήρια επιλογής. Στο Πρόγραµµα
Πρακτικής Άσκησης µπορούν να συµµετέχουν µόνο ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές/τριες .
o

Αιτήσεις φοιτητών/τριών Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές/τριες καταθέτουν τις αιτήσεις
συµµετοχής, καθώς και αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας εντός του ηµερολογιακού
διαστήµατος υποβολής των προτάσεων, όπως ορίζει η σχετική πρόσκληση. Αιτήσεις ή
συνοδευτικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί εκπρόθεσµα απορρίπτονται και δεν προωθούνται
στο επόµενο βήµα της διαδικασίας επιλογής.

o

Διαδικασία επιλογής: Η επιλογή των φοιτητών/τριών πραγµατοποιείται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης του Τµήµατος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος. Στην
ανακοίνωση αναφέρεται ρητά και το διάστηµα στον οποίο µπορούν να κατατεθούν
ενστάσεις στην παραπάνω επιλογή, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 3 εργάσιµων
ηµερών.

o

Διαδικασία Ενστάσεων: Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει
λόγος) έχουν το δικαίωµα να καταθέσουν εγγράφως ένσταση εντός του χρονικού
διαστήµατος που ορίζεται από την ανάρτηση των αποτελεσµάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται
από την τριµελή Επιτροπή Ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση.
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o

•

7.

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλογής Οι οριστικοί πίνακες επιλογής ανακοινώνονται
στην ιστοσελίδα του µαθήµατος
αφού έχουν επικυρωθεί από τη την. Επιτροπή
Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος, όπως αυτό έχει οριστεί στην θεσµοθέτηση της
Πρακτικής Άσκησης από την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.

Βήµα 2: Αναζήτηση και Επιλογή Φορέα Υλοποίησης Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε
φορέα που επιλέγει ο φοιτητής σε συνεργασία µε τον ΕΥ του προγράµµατος και το Γραφείο ΠΑ.
Ο φορέας µπορεί να έχει έδρα είτε στην πόλη φοίτησης (Ηράκλειο ή Ρέθυµνο) είτε σε άλλη
πόλη. Αναλυτικότερα οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα µπορούν
να αναζητήσουν πιθανούς Φορείς:
o

Μέσω του Συστήµατος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ)

o

Με την καθοδήγηση του Επιστηµονικά Υπεύθυνου/ης της Πρακτικής Άσκησης του
Τµήµατος.

o

Μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για πρόσθετη πληροφόρηση.

o

Με προσωπική επικοινωνία µε Φορείς.

•

Βήµα 3: Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης: Πέραν του ΕΥ της ΠΑ που ασκεί την συνολική
εποπτεία, ορίζεται από τον Φορέα Υποδοχής επόπτης που επικουρεί και εκπαιδεύει τον
φοιτητή/τρια κατά την υλοποίηση της Πρακτικής άσκησης. Το διαχειριστικό µέρος της
υλοποίησης της ΠΑ συντονίζεται από το Γραφείο ΠΑ του ΠΚ.

•

Βήµα 4: Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης Η κατοχύρωση του µαθήµατος συνοδεύεται
µε βαθµολογία η οποία προκύπτει λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2
του παρόντος κανονισµού.

Αναθεωρήσεις του Κανονισµού, λοιπά θέµατα

Ο παρών κανονισµός επικυρώνεται σε κάθε αναθεώρηση του από την Επιτροπή Προπτυχιακών
Σπουδών του Τµήµατος
Για όποιο θέµα που αφορά την ΠΑ στο ΤΕΤΥ και δεν καλύπτεται από τον υπάρχοντα κανονισµό,
ισχύουν τα όσα προβλέπει ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστήµιου Κρήτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τα εργαστηριακά µαθήµατα:
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (ΕΤΥ114)
Εργαστήριο Φυσικής Ι (ΕΤΥ203) ,
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (ΕΤΥ204),
Εργαστήριο Ελέγχου & Αυτοµατισµού Μετρητικών Συστηµάτων µέσω Υπολογιστή (ΕΤΥ410)
δεν διέπονται από κάποιους ειδικούς κανόνες ασφαλείας πέραν αυτών που ισχύουν για οποιοδήποτε
µάθηµα που γίνεται µε διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας.
Για τα Εργαστηριακά µαθήµατα:
Εργαστήριο Χηµείας (ΕΤΥ124)
Εργαστήριο Χηµείας Υλικών (ΕΤΥ225)
Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης (ΕΤΥ343)
Εργαστήριο Στερεών Υλικών (ΕΤΥ344)
ισχύουν οι κάτωθι κανονισµοί ασφαλείας:
α) για να µπορέσει να εγγραφεί κάποιος σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω µαθήµατα θα πρέπει
υποχρεωτικά (µε ενυπόγραφη παρουσία) να έχει παρακολουθήσει το Σεµινάριο Ασφαλείας του
Τµήµατος το οποίο διεξάγεται από µία έως δύο φορές ανά ακαδηµαϊκό έτος (στο χειµερινό ή/και το
εαρινό εξάµηνο αντίστοιχα). Η παρουσίαση που δίδεται στο σεµινάριο βρίσκεται παρακάτω (δείτε Α.
Παρουσίαση Σεµιναρίου Ασφαλείας ("Safety undergrads")).
β) ο φοιτητής οφείλει εντός του εργαστηριακού χώρου να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες
γενικούς κανόνες ασφαλείας φοιτητικών εργαστηρίων του τµήµατος. Οι κανόνες αυτοί παρατίθενται
παρακάτω (δείτε Β. Κανόνες Ασφαλείας εντός Εργαστηριακού χώρου ("Asfaleia")). Το αρχείο είναι
επίσης διαθέσιµο στις ιστοσελίδες των ανωτέρω εργαστηριακών µαθηµάτων. Οι κανόνες αυτοί είναι
επίσης αναρτηµένοι σε διαφορετικά σηµεία του εργαστηριακού χώρου σε έντυπη µορφή.
γ) για το µάθηµα Εργαστήριο Στερεών Υλικών ο φοιτητής παροτρύνεται να διαβάσει ένα αρχείο που
αναγράφει πληροφοριακά στοιχεία και στοιχεία επικινδυνότητας για όλα τα χηµικά αντιδραστήρια που
χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων (δείτε παρακάτω Γ. Στοιχεία
επικινδυνότητας αντιδραστηρίων Εργαστηρίου Στερεών Υλικών ("MSDS")). Το αρχείο βρίσκεται και
στην ιστοσελίδα του µαθήµατος.
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Α. Παρουσίαση Σεµιναρίου Ασφαλείας ("Safety undergrads")
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B. Κανόνες Ασφαλείας εντός Εργαστηριακού χώρου ("Asfaleia")

Κανόνες Ασφαλείας
•

Για όλο το χρονικό διάστηµα που βρίσκεστε εντός του εργαστηρίου να φοράτε προστατευτική
ποδιά. Μέσα από την ποδιά φοράτε ρούχα που καλύπτουν το σώµα (απαγορεύονται τα κοντά
ρούχα, σανδάλια, κλπ). Αν έχετε µακριά µαλλιά, να τα µαζεύετε σε κοτσίδα, γιατί µπορούν
εύκολα να πάρουν φωτιά ή να έρθουν σε επαφή µε χηµικά, ή να παγιδευτούν σε κάποια
συσκευή.

•

Κατά τη διάρκεια του πειράµατος φοράτε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

•

Φυλάτε τα προσωπικά σας αντικείµενα µακριά από το εργαστήριο (ρουχισµός, τσάντες, κ.λ.π.).

•

Απαγορεύεται αυστηρά όχι µόνο η κατανάλωση αλλά και η παρουσία φαγητών ή ποτών στο
χώρο του εργαστηρίου.

•

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων µέσα στο χώρο του εργαστηρίου.

•

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα µέσα στο χώρο του εργαστηρίου.

•

Απαγορεύεται η παραµονή στους χώρους του εργαστηρίου χωρίς την άδεια του υπεύθυνου ή του
επιβλέποντος.

•

Αποφεύγετε άσκοπες µετακινήσεις µέσα στο εργαστήριο ώστε να µην παρεµποδίζετε την
πρόσβαση των άλλων στους διαδρόµους και τις εξόδους του εργαστηρίου και να
προλαµβάνονται ατυχήµατα.

•

Απαγορεύονται οποιοιδήποτε αστεϊσµοί και πλάκες µέσα στο εργαστήριο.

•

Απαγορεύεται η έξοδος από το εργαστήριο µε γάντια ή/και ποδιά. Το εργαστήριο έχει
έξοδο/εξόδους κινδύνου. Ενηµερωθείτε σχετικά από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και
ελέγξετε ότι είναι εύκολα προσβάσιµη και ξεκλείδωτη.

•

Το εργαστήριο έχει σύστηµα πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και συναγερµού –ενηµερωθείτε από
τους υπευθύνους σχετικά µε τις θέσεις και το χειρισµό του εξοπλισµού ασφαλείας.

•

Το εργαστήριο διαθέτει φορητό φαρµακείο, ενηµερωθείτε για τη θέση του. Σε περίπτωση
ατυχήµατος ή τραυµατισµού ενηµερώστε αµέσως τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Επιβάλλεται
η παροχή Πρώτων Βοηθειών και ιατρική περίθαλψη αµέσως µετά από οποιοδήποτε ατύχηµα µε
χηµικά αντιδραστήρια.

•

Αναφέρετε ΟΛΑ τα ατυχήµατα –µην προσπαθήσετε ποτέ να διαχειριστείτε οποιοδήποτε
ατύχηµα ΧΩΡΙΣ τον υπεύθυνο εργαστηρίου.

•

Προσέχετε τις οδηγίες από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και κάνετε µόνο ότι προβλέπεται από
το πείραµα και πάντα παρουσία του υπευθύνου - Οποιαδήποτε άλλη δοκιµή απαγορεύεται
αυστηρά.

•

Μην συµµετέχετε ποτέ απροετοίµαστοι στο εργαστήριο –είναι επικίνδυνο! Διαβάστε και
κατανοήστε το πείραµα, εξοικειωθείτε µε τη θεωρία και τις πρακτικές που πρέπει να
ακολουθηθούν, συζητήστε τυχόν απορίες µε τον υπεύθυνο του πειράµατος ΠΡΙΝ από την
εκτέλεση του πειράµατος.

•

Μην δοκιµάζετε ΠΟΤΕ στο εργαστήριο πρακτικές/πειράµατα διαφορετικά από τις εγκεκριµένες
πειραµατικές διαδικασίες που περιγράφονται στις σηµειώσεις και προτείνονται από τον
υπεύθυνο εργαστηρίου

•

Όσον αφορά τα χηµικά: Πριν το πείραµα ενηµερωθείτε για τους δείκτες
επικινδυνότητας(http://www.ilpi.com/msds/index.html,
http://hazard.com), διαβάζετε πάντα την ετικέτα πριν χρησιµοποιήσετε
κάποιο χηµικό, µην αναµιγνύετε ποτέ άγνωστα χηµικά. Μαρκάρετε
πάντα τις φιάλες σας.
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•

Απαγορεύεται η µετακίνηση οργάνων, συσκευών, χηµικών ουσιών κτλ. έξω από το εργαστήριο
και η χρήση οργάνων για πειραµατισµούς εκτός των οδηγιών του Εργαστηριακού Οδηγού.

•

Στους πάγκους εργασίας πρέπει να υπάρχουν µόνο τα απαραίτητα για την αντίστοιχη
εργαστηριακή άσκηση όργανα, υλικά, χηµικές ουσίες (εφόσον επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν
εκτός εστίας) και βιβλία. Θα πρέπει να αποφεύγονται ξένα αντικείµενα προς το πείραµα και
κυρίως τα τρόφιµα και τα ποτά (αναψυκτικά).

•

Καθαρίστε την επιφάνεια εργασίας πριν και µετά το πείραµα.

•

Διατηρείτε το πάτωµα του εργαστηρίου καθαρό και στεγνό. Σε περίπτωση που χυθεί στο
πάτωµα κάποια επικίνδυνη χηµική ουσία, ενηµερώστε άµεσα τον υπεύθυνο του εργαστηρίου
σας και αναζητείστε το MSDS (Material Safety Data Sheet) για την αδρανοποίηση της ουσίας.

•

Εργασίες µε τοξικά ή ερεθιστικά υγρά (εξάτµιση διαλυτών, αποστάξεις, αραιώσεις, µεταφορές
κλπ) γίνονται πάντα σε απαγωγό εστία. ΠΟΤΕ µην βάζετε το κεφάλι σας µέσα στους
απαγωγούς.

•

Δεν θερµαίνονται σε γυµνή φλόγα εύφλεκτοι διαλύτες και κλειστά συστήµατα (σωλήνες,
φιάλες). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείστε τα υδατόλουτρα ή ελαιόλουτρα.

•

Ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση οξέων ή βάσεων. Αν πέσει οξύ ή βάση στα χέρια ή στα µάτια µας
ξεπλένουµε µε άφθονο νερό –ειδοποιούµε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

•

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαχείριση των αποβλήτων: Ενηµερωθείτε από τους
υπευθύνους για τα δοχεία συλλογής υδατικών, οργανικών, χλωριωµένων αποβλήτων. ΜΗΝ
αποχύνετε χηµικά στο νεροχύτη.

•

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην απόρριψη υάλινων και αιχµηρών αντικειµένων (όπως
για παράδειγµα βελόνες από σύριγγες): Απορρίπτονται ΜΟΝΟ στα ειδικά σηµασµένα κουτιά
και ΠΟΤΈ στους µεγάλους κάδους απορριµµάτων. Οι πλαστικές σύριγγες απορρίπτονται στο
κουτί µε την ειδική σήµανση ΜΑΖΙ µε τη καλυµµένη µε το ειδικό προστατευτικό βελόνα.

•

Στο τέλος κάθε πειράµατος κάθε οµάδα θα πρέπει να ξεπλένει τα γυαλικά που χρησιµοποίησε
και να παραδίδει τον πάγκο εργασίας της στην κατάσταση που τον παρέλαβε.

•

Κάθε εργαστηριακή ηµέρα θα ορίζεται µία οµάδα καθαριότητας η οποία θα ξεπλένει τα
κοινόχρηστα γυαλικά και θα πρέπει να παραδίδει το χώρο στην κατάσταση που ήταν κατά την
έναρξη του πειράµατος.

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω κανόνες
ασφαλείας δίνει το δικαίωµα στον υπεύθυνο του εργαστηρίου να µη
σας επιτρέψει τη συνέχιση της εργαστηριακής άσκησης µε αποτέλεσµα
τη λήψη απουσίας.
Να θυµάστε ότι τα περισσότερα ατυχήµατα οφείλονται σε
απροσεξία ή επιπολαιότητα.
Πρώτες Βοήθειες
1.

2.
3.
4.

5.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στο εργαστήριο το νερό δεν ενδείκνυται πάντα ως το µέσο κατάσβεσης.
Αν προκληθεί φωτιά αποµακρύνετε αµέσως όλες τις εύφλεκτες ουσίες, διακόψτε την παροχή
ρεύµατος και καλύψτε τη φωτιά µε υγρό ύφασµα ή άµµο ή χρησιµοποιήστε τον πυροσβεστήρα.
Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας διακόψτε αµέσως την παροχή ρεύµατος.
Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στα οξέα και τις βάσεις. Εάν έρθουν σε επαφή µε το δέρµα ή τα µάτια
σας πλύνετε τα µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συµβουλευτείτε τον υπεύθυνο.
Σε περίπτωση που κάποιο χηµικό χυθεί µέσα στον απαγωγό κατεβάστε αµέσως το τζάµι, γυρίστε
το διακόπτη ισχύος του αποροφητήρα στο µέγιστο και αποµακρυνθείτε από τον απαγωγό.
Ειδοποιήστε αµέσως το διδάσκοντα.
Ειδικά σε περίπτωση ακόµα και υποψίας επαφής µε το υδροφθόριο (HF) βάλτε αµέσως το σηµείο
επαφής κάτω από τρεχούµενο νερό. Εάν δεν είναι ο διδάσκοντας δίπλα σας ζητήστε από άλλον
συνάδελφο σας να τον ειδοποιήσει. Μην προσπαθήσετε να τον ειδοποιήσετε εσείς. Το HF είναι το
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6.

7.
8.
9.

10.

πιο επικίνδυνο υλικό στο εργαστήριο καθώς είναι καυστικό και η δράση του δεν γίνεται άµεσα
αντιληπτή αλλά αργότερα όταν η ουσία έχει ήδη εισχωρήσει στους ιστούς.
Προσοχή στους οργανικούς διαλύτες και τα άλλα οργανικά αντιδραστήρια. Τα περισσότερα είναι
τοξικά και ιδιαίτερα επικίνδυνα. Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση έρθουν σε επαφή µε τα µάτια ή το
δέρµα σας συµβουλευτείτε αµέσως τον υπεύθυνο.
Σε περίπτωση εισπνοής δηλητηριωδών ατµών µεταφέρετε το άτοµο σε ανοιχτό χώρο και
χορηγείστε οξυγόνο. Αν οι ατµοί είναι όξινοι µπορεί να γίνει ελαφρά χορήγηση αµµωνίας.
Σε περίπτωση εγκαύµατος επαλείψτε µε αιθανόλη ή διάλυµα πικρικού οξέος ή αλοιφή από το
φαρµακείο και επιδέστε.
Αν τραυµατιστείτε από σπασµένα γυαλιά πλένετε το τραύµα µε αραιό οξυζενέ ή αιθανόλη,
επαλείψτε µε βάµµα ιωδίου και επιδέστε µε γάζα ή επίδεσµο που θα βρείτε στο φαρµακείο του
εργαστηρίου.
Σε κάθε περίπτωση ατυχήµατος διατηρείστε την ψυχραιµία σας και ειδοποιήστε αµέσως κάποιον
από τους υπευθύνους του εργαστηρίου.
Σύµβολα προειδοποίησης επικίνδυνων αντιδραστηρίων και απαραίτητες προφυλάξεις

Επιπλέον Μέτρα Ασφαλείας
1.
2.

3.
4.

5.

Διατηρείτε τη θέση εργασίας καθαρή και τακτοποιηµένη.
Μην ακουµπάτε µε γυµνά χέρια τα υποστρώµατα, τις µύτες των λαβίδων τα εσωτερικά των
δοχείων και τα ποτήρια/σκαφίδια αλουµίνας του φούρνου. Αυτό θα βοηθήσει στην ασφάλεια σας
αλλά και στην επιτυχία των πειραµάτων σας.
Ελέγχετε τα γάντια µιας χρήσης που χρησιµοποιείτε για τυχόν τρύπες ή σκισήµατα πριν τα
φορέσετε.
Στο πείραµα παρασκευής ηµιαγωγού (Εργ. Στερεών Υλικών) είναι υποχρεωτικό να φοράτε ρούχα
που καλύπτουν πλήρως το σώµα σας. Τα ολόσωµα ρούχα θα σας παρέχουν επιπλέον προστασία
ενάντια στην επαφή καυστικών χηµικών µε το δέρµα σας. Είναι επίσης καλό να µην φοράτε
φακούς επαφής καθώς αέρια χηµικών ουσιών µπορεί να παγιδευτούν ανάµεσα στο φακό και το
µάτι σας.
Στις περιπτώσεις που εργάζεστε µε καυστικές ουσίες που απορροφούνται από το δέρµα (οξέα,
βάσεις) είναι υποχρεωτικό να φοράτε επιπλέον τα προστατευτικά γάντια νεοπρενίου που
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6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

βρίσκονται στα ντουλάπια κάτω από τους απαγωγούς. Τα γάντια αυτά θα τα βγάζετε από τα χέρια
σας µόνο αφού τα έχετε ξεπλύνει µε άφθονο νερό. Είναι καλό για την ασφάλεια όλων να µην
πιάνετε άσκοπα πράγµατα στο εργαστήριο όταν φοράτε τα γάντια αυτά.
Μη µετακινείτε τις χηµικές ουσίες έξω από τους απαγωγούς. Μην παίρνετε τα χηµικά από το
εργαστήριο. Σε καµία περίπτωση δεν µετακινείτε τα όργανα από τη θέση τους.
Η αναρρόφηση των χηµικών µε σιφώνιο γίνεται µε τα ειδικά πουάρ και σε καµία περίπτωση δεν
χρησιµοποιείται το στόµα για αυτό το λόγο.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι ποσότητες των αντιδραστηρίων που παίρνετε να µην είναι
µεγαλύτερες από αυτές που χρειάζεστε. Μην επιστρέφετε χηµικά που περίσσεψαν στις φιάλες των
αντιδραστηρίων. Μη βάζετε σιφώνια και/ ή σταγονόµετρα στις φιάλες των αντιδραστηρίων.
Μην εισπνέετε τα χηµικά και σε καµία περίπτωση µην τα δοκιµάζετε µε το στόµα. Απαγορεύεται
ο οργανοληπτικός έλεγχος των ουσιών. Αποφεύγετε την επαφή µε τα χηµικά και κρατάτε κλειστές
τις φιάλες των αντιδραστηρίων όταν δεν χρησιµοποιούνται.
Καλύπτετε το γουδί κατά την κονιοποίηση για την αποφυγή τυχόν εκτινάξεων και την εισπνοή της
ουσίας.
Το στόµιο του δοκιµαστικού σωλήνα όπου πραγµατοποιείται το πείραµα δεν πρέπει να είναι
στραµµένο προς τον πειραµατιστή ή άλλο άτοµο που βρίσκεται εκεί κοντά.
Ελέγχετε ότι οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιµοποιείτε είναι σε καλή και ασφαλή κατάσταση
και αποµακρύνετε τα καλώδια από τις θερµαντικές επιφάνειες κατά τη χρήση τους.
Μην πετάτε στερεά απορρίµµατα στους νεροχύτες, αλλά στα ειδικά δοχεία απορριµµάτων.
Προσέχετε ιδιαίτερα τα γυάλινα σκεύη που χρησιµοποιείτε. Τα σπασίµατα όχι µόνο κοστίζουν
αλλά εµπεριέχουν και κινδύνους για ατυχήµατα.
Προσοχή κατά τη χρήση των επιστηµονικών οργάνων. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης
τους.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις βαλβίδες ρύθµισης της πίεσης κατά τη χρήση των κυλίνδρων
αερίων και των δοχείων υγρού αζώτου.
Όταν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τον φούρνο υψηλής θερµοκρασίας να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί. Όταν ο φούρνος είναι ζεστός να φοράτε πάντα τα γάντια θερµικής προστασίας
έχοντας απαραιτήτως βγάλει τα γάντια µιας χρήσεως. Όταν είναι ζεστός απαγορεύεται
οποιαδήποτε επαφή µε τις θερµές επιφάνειες του ακόµα και όταν φοράτε τα γάντια θερµικής
προστασίας. Μην ακουµπάτε µε γυµνά χέρια το εσωτερικό του θαλάµου όταν ο φούρνος είναι
κρύος.
Μην ακουµπάτε σκαφίδια και ποτήρια αλουµίνας που έχουν βγει από ζεστό φούρνο για
τουλάχιστον µισή ώρα µετά την έξοδο τους.
Απαιτείται προσοχή στην ανάγνωση των ενδείξεων των συσκευών, τόσο κατά την προετοιµασία
µιας µέτρησης, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής.
Στο τέλος κάθε πειράµατος καθαρίζετε τη θέση εργασίας σας και πριν φύγετε από το εργαστήριο
βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις παροχές νερού, ρεύµατος, αερίων και τις φιάλες των
αντιδραστηρίων.
Για την αποφυγή ατυχηµάτων ελέγχετε διπλά ότι χρησιµοποιείτε το σωστό αντιδραστήριο και ότι
χρησιµοποιείτε σωστά τον εξοπλισµό του εργαστηρίου.
Να αναφέρετε αµέσως όλα τα ατυχήµατα, ακόµη και τα πιο ασήµαντα, στον υπεύθυνο του
εργαστηρίου.
Μη δοκιµάζετε πειράµατα εκτός των σηµειώσεων του εργαστηρίου.
Να είστε προσεκτικοί και συγκεντρωµένοι στην εργασία σας. Να φέρεστε µε επαγγελµατισµό και
υπευθυνότητα σεβόµενοι τον εαυτό σας και τους συναδέλφους σας.

Γ. Στοιχεία επικινδυνότητας αντιδραστηρίων Εργαστηρίου Στερεών Υλικών
("MSDS")
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Κανονισµός Εργαστηρίου Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (ΕΤΥ-114)
Α) Εξετάσεις και Βαθµολόγηση
•

Η παρακολούθηση των ασκήσεων και η εξέταση κάθε εργαστηρίου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

•

Επιτρέπονται δύο (2) απουσίες στα εργαστήρια. Επιπλέον απουσία θα πρέπει να γίνεται για
σοβαρούς λόγους που θα εξετάζονται από την επιτροπή σπουδών. Η παρουσία θα λαµβάνεται
αυτόµατα κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Για να υπολογιστεί η παρουσία, ο φοιτητής πρέπει να
συµµετάσχει και στην εξέταση του εργαστηρίου.

•

Στο τελευταίο ηµίωρο του εργαστηρίου θα γίνεται εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου. Σε
περίπτωση απουσίας ο βαθµός στην εξέταση είναι 0. Ο υπολογισµός της συνολικής βαθµολογίας
των εργαστηρίων προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµών. Οι δύο χειρότεροι βαθµοί αγνοούνται. Η
παρακολούθηση των εργαστηρίων θεωρείται επιτυχής αν ο φοιτητής συγκεντρώσει µέσο όρο
τουλάχιστον 4.0 στις εξετάσεις των εργαστηρίων.

•

Σε περίπτωση αποτυχίας στο εργαστηριακό µέρος (από απουσίες ή χαµηλότερο βαθµό από 4) ο
φοιτητής δεν έχει δικαίωµα να εξεταστεί τον Ιανουάριο ή το Σεπτέµβριο. Έχει υποχρέωση να
παρακολουθήσει ξανά το εργαστηριακό µέρος.

•

Ο τελικός βαθµός προκύπτει µε συνυπολογισµό των εξετάσεων εργαστηρίου κατά 40% και της
τελικής εξέτασης κατά 60%.

•

Σε περίπτωση επιτυχίας στο εργαστηριακό µέρος και αποτυχίας στην τελική εξέταση, ο βαθµός των
εργαστηρίων διατηρείται. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης του εργαστηρίου.

Β) Εξεταστέα ύλη
•
•

Η εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης περιλαµβάνει από τις σηµειώσεις Σ. Σταµατιάδη τα
κεφάλαια 1,2,3,4,5,7,8 , εκτός από τις παραγράφους 2.7, 2.7.1, 5.2, 5.8, 5.8.1, 7.3.2, 8.7.2, 8.7.3 8.8,
8.11.
Η εξέταση γίνεται στην αίθουσα υπολογιστών και περιλαµβάνει µόνο ασκήσεις. Οι σηµειώσεις του
µαθήµατος θα είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επιπλέον, κάθε
φοιτητής µπορεί να φέρει ένα από τα συγγράµµατα του µαθήµατος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ.
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2. Κανονισµός Εργαστηρίου Γενικής Χηµείας (ΕΤΥ-124)

•

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωµα για το πολύ µία απουσία από τις εργαστηριακές ασκήσεις.
Περισσότερες απουσίες της µίας έχουν ως αποτέλεσµα την διακοπή της συµµετοχή του φοιτητή για
το υπόλοιπο του εξαµήνου και εποµένως παρακολούθηση από την αρχή το επόµενο εξάµηνο.
Απουσίες δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν καθ’ οιοδήποτε τρόπο ακόµα και µε ιατρική ή
νοσοκοµειακή γνωµάτευση.

•

Πριν την έναρξη της εργαστηριακής άσκησης γίνεται µια σύντοµη προφορική ή γραπτή εξέταση
στο πείραµα της ηµέρας. Ο βαθµός της εξέτασης συνυπολογίζεται µε το βαθµό της αναφοράς.

•

Πριν την έναρξη της εργαστηριακής άσκησης γίνεται µια σύντοµη προφορική ή γραπτή εξέταση
στο πείραµα της ηµέρας. Ο βαθµός της εξέτασης συνυπολογίζεται µε το βαθµό της αναφοράς.

•

Μετά το τέλος της εργαστηριακής άσκησης πρέπει να παραδίδονται αναφορές. Η αναφορά είναι
κοινή για όλα τα µέλη την οµάδας και άρα όλα τα µέλη παίρνουν τον ίδιο βαθµό στην αναφορά.

•

Αναφορές στις οποίες αποδεικνύεται αντιγραφή µηδενίζονται αυτόµατα.

•

Η αναφορά παραδίδεται την επόµενη εργαστηριακή ηµέρα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της
προθεσµία αυτής επιφέρει ποινή ίση µε το 20% του βαθµού της αναφοράς. Για καθυστέρηση
µεγαλύτερη της µίας εβδοµάδας από την προθεσµία η αναφορά µηδενίζεται.

•

Ο τελικός βαθµός στο µάθηµα των Εργαστηρίων Χηµείας προκύπτει από το µέσο όρο του βαθµού
των αναφορών και του βαθµού στη γραπτή εξέταση του Εργαστηρίου στο τέλος του εξαµήνου, υπό
την προϋπόθεση ότι ο βαθµός στην γραπτή εξέταση είναι τουλάχιστον πέντε (5,0).
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3. Κανονισµός Εργαστηρίου Φυσικής Ι (ΕΤΥ-203)
Μηχανική – Θερµιδοµετρία
•

•

•

•

•
•

•
•

Το πρακτικό µέρος του Εργαστηρίου Φυσικής I περιλαµβάνει οκτώ (8) ασκήσεις. Οι φοιτητές
ασκούνται ανά οµάδες στο ίδιο πείραµα και υποχρεούνται να παραδίδουν αναφορά για κάθε
άσκηση την οποία ολοκληρώνουν. Οι αναφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις πρωτότυπες
µετρήσεις υπογεγραµµένες από τον υπεύθυνο διδάσκοντα.
Η αναφορά γράφεται από κοινού µεταξύ των µελών της οµάδας και παραδίδεται ένα γραπτό. Ο
βαθµός του γραπτού αποδίδεται σε όλα τα µέλη της οµάδας. Παρόλα αυτά επιτρέπεται µέλος
οµάδας να γράφει δική του αναφορά ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα µέλη. Στην πρώτη άσκηση
παραδίδεται υποχρεωτικά ατοµική αναφορά.
Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει προετοιµαστεί για την εκτέλεση της άσκησης πριν προσέλθει στο
εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό θα γίνεται από τους διδάσκοντες ολιγόλεπτη προφορική εξέταση σε
κάθε φοιτητή η οποία θα βαθµολογείται (Βαθµός προφορικής εξέτασης: ΒΠΕ), κατά τη διάρκεια
του πειράµατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανεπαρκής προετοιµασία, ο φοιτητής θα
µηδενίζεται στη συγκεκριµένη άσκηση, χωρίς καταχώρηση απουσίας.
Η προθεσµία παράδοσης της αναφοράς είναι επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την ολοκλήρωση
της άσκησης. Σε περίπτωση που κάποια αναφορά παραδίδεται εκπρόθεσµα µέχρι και επτά (7)
ακόµη ηµερολογιακές ηµέρες, βαθµολογείται µε άριστα το οκτώ (8). Η προθεσµία αναφέρεται σε
παραδόση αποκλειστικά έντυπης (χειρόγραφης ή δακτυλογραφηµένης) αναφοράς. Σε κάθε άλλη
περίπτωση (αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή ή παράδοση εντύπου µετά τις 14 ηµέρες) η
αναφορά δε θα γίνεται δεκτή και η άσκηση µηδενίζεται.
Εφόσον η αναφορά είναι δακτυλογραφηµένη σε Η/Υ θα πρέπει να αποστέλλεται στον αντίστοιχο
διδάσκοντα και σε ηλεκτρονική µορφή για διευκόλυνση του ελέγχου της αντιγραφής.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. Σε περίπτωση αντιγραφής µέρους ή
ολόκληρης της αναφοράς µεταξύ οµάδων, θα αφαιρούνται βαθµοί µέχρι και τον µηδενισµό της
αναφοράς ανάλογα µε την έκταση της αντιγραφής. Η αφαίρεση (ή µηδενισµός) θα
πραγµατοποιείται στα µέλη και των δύο οµάδων που συµµετείχαν στην συγγραφή των αντίστοιχων
αναφορών.
Η συµµετοχή σε κάθε εργαστήριο είναι υποχρεωτική και κάθε φοιτητής έχει το δικαίωµα να κάνει
µια µόνο απουσία. Αν κάποιος φοιτητής απουσιάσει από κάποιο πείραµα τότε βαθµολογείται µε
µηδέν στη συγκεκριµένη άσκηση χωρίς δικαίωµα παράδοσης αναφοράς.
Η παρακολούθηση του εργαστηρίου θεωρείται επιτυχής µόνο όταν ο τελικός βαθµός του µαθήµατος
(ΤΒΜ) είναι ≥ 5 (µε άριστα το 10) και ο βαθµός της γραπτής τελικής εξέτασης (ΒΤΕ) είναι ≥ 4 (µε
άριστα το 10). Ο τελικός βαθµός του µαθήµατος (ΤΒΜ) θα προκύψει µε βάση τον παρακάτω τύπο:
ΤΒΜ = 0.1*ΒΠΕ + 0.5*ΤΒΑ + 0.4*ΒΤΕ

•

όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθµός αναφορών που ισούται µε τον Μ.Ο. των αναφορών των 8
εργαστηριακών ασκήσεων (προσµετρούνται οι µηδενισµοί λόγω απουσιών ή αντιγραφών). Αν ο
ΒΤΕ είναι µικρότερος του 4 τότε η παρακολούθηση θεωρείται ανεπιτυχής και ως ΤΒΜ µπαίνει
τυπικά ο ΒΤΕ.
Σε περίπτωση αποτυχίας, το δικαίωµα συµµετοχής επαναληπτικές τελικές εξετάσεις διατηρείται
σύµφωνα µε τα παραπάνω. Ο φοιτητής µπορεί να συµµετέχει σε αυτές, όποτε γίνονται, µε ύλη
αυτήν της τελευταίας περιόδου που διδάχτηκε το µάθηµα χωρίς την εκ νέου παρακολούθηση του
εργαστηρίου.
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4. Κανονισµός Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙ (ΕΤΥ-204)
Ηλεκτρισµός-Μαγνητισµός-Οπτική
• Το πρακτικό µέρος του Εργαστηρίου Φυσικής II περιλαµβάνει οκτώ (8) ασκήσεις. Οι φοιτητές
ασκούνται ανά οµάδες στο ίδιο πείραµα και υποχρεούνται να παραδίδουν αναφορά για κάθε άσκηση
την οποία ολοκληρώνουν. Οι αναφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις πρωτότυπες µετρήσεις
υπογεγραµµένες από τον υπεύθυνο διδάσκοντα.
• Η αναφορά γράφεται από κοινού µεταξύ των µελών της οµάδας και παραδίδεται ένα γραπτό. Ο
βαθµός του γραπτού αποδίδεται σε όλα τα µέλη της οµάδας. Παρόλα αυτά επιτρέπεται µέλος οµάδας
να γράφει δική του αναφορά ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα µέλη. Στην πρώτη άσκηση (Η1)
παραδίδεται υποχρεωτικά ατοµική αναφορά.
• Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει προετοιµαστεί για την εκτέλεση της άσκησης πριν προσέλθει στο
εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό θα γίνεται από τους διδάσκοντες ολιγόλεπτη προφορική εξέταση σε
κάθε φοιτητή η οποία θα βαθµολογείται (Βαθµός προφορικής εξέτασης: ΒΠΕ), κατά τη διάρκεια του
πειράµατος. Σε περίπτωση που φοιτητής εµφανίζεται επανειληµµένως απροετοίµαστος για την
εκτέλεση πειραµάτων θα εφαρµόζεται αυστηρή ποινή επί του βαθµού αναφοράς των πειραµάτων
αυτών.
• Η προθεσµία παράδοσης της αναφοράς είναι επτά (7) ηµέρες από την ολοκλήρωση της άσκησης. Σε
περίπτωση που κάποια αναφορά παραδίδεται εκπρόθεσµα µέχρι και επτά (7) ακόµη ηµέρες,
βαθµολογείται µε άριστα το οκτώ (8). Σε κάθε άλλη περίπτωση δε γίνεται δεκτή.
• Η αναφορά θα πρέπει να παραδίδεται κατ' αρχήν σε χαρτί (δακτυλογραφηµένη ή χειρόγραφη).
Εφόσον η αναφορά είναι δακτυλογραφηµένη σε Η/Υ θα πρέπει να αποστέλλεται στον αντίστοιχο
διδάσκοντα και σε ηλεκτρονική µορφή για διευκόλυνση του ελέγχου της αντιγραφής. Οι εργασίες των
πειραµάτων Η2-Εναλλασσόµενο/RLC/Συντονισµός, Η4-Μαγνητικό Πεδίο Σωληνοειδούς και Ο6Μελέτη Περίθλασης Fraunhofer θα πρέπει να γράφονται αποκλειστικά µε χρήση Η/Υ, τόσο το
κείµενο όσο και οι γραφικές παραστάσεις. Οι εργασίες όλων των υπόλοιπων πειραµάτων θα
γράφονται χωρίς περιορισµό στο κείµενο αλλά µε τις γραφικές παραστάσεις υποχρεωτικά σε χαρτί
µιλλιµετρέ.
• ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. Σε περίπτωση αντιγραφής µέρους ή
ολόκληρης της αναφοράς µεταξύ οµάδων, θα αφαιρούνται βαθµοί µέχρι και τον µηδενισµό της
αναφοράς ανάλογα µε την έκταση της αντιγραφής. Η αφαίρεση (ή µηδενισµός) θα πραγµατοποιείται
στα µέλη και των δύο οµάδων που συµµετείχαν στην συγγραφή των αντίστοιχων αναφορών.
• Η συµµετοχή σε κάθε εργαστήριο είναι υποχρεωτική και κάθε φοιτητής έχει το δικαίωµα να κάνει µια
µόνο απουσία. Αν κάποιος φοιτητής απουσιάσει από κάποιο πείραµα τότε βαθµολογείται µε µηδέν
στη συγκεκριµένη άσκηση χωρίς δικαίωµα παράδοσης αναφοράς. Δεύτερη απουσία συνιστά µη
επιτυχή παρακολούθηση του Εργαστηρίου. Δεν υπάρχει δικαίωµα αναπλήρωσης άσκησης, σε
περίπτωση δεύτερης απουσίας, παρά µόνο µε απόφαση Επιτροπής Σπουδών µετά από σχετικό
αιτιολογηµένο αίτηµα που πρέπει να υποβληθεί στην Γραµµατεία εντός µιας εβδοµάδας από την
πραγµατοποίηση της απουσίας.
• Η παρακολούθηση του εργαστηρίου θεωρείται επιτυχής µόνο όταν ο τελικός βαθµός του µαθήµατος
(ΤΒΜ) είναι ≥ 5 (µε άριστα το 10) και ο βαθµός της γραπτής τελικής εξέτασης (ΒΤΕ) είναι ≥ 4 (µε
άριστα το 10). Ο τελικός βαθµός του µαθήµατος (ΤΒΜ) θα προκύψει µε βάση τον παρακάτω τύπο:
ΤΒΜ = 0.1*ΒΠΕ + 0.5*ΤΒΑ + 0.4*ΒΤΕ
όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθµός αναφορών που ισούται µε τον Μ.Ο. των αναφορών των 8
εργαστηριακών ασκήσεων (προσµετρούνται οι µηδενισµοί λόγω απουσιών ή αντιγραφών). Αν ο ΒΤΕ
είναι µικρότερος του 4 τότε η παρακολούθηση θεωρείται ανεπιτυχής και ως ΤΒΜ µπαίνει τυπικά ο
ΒΤΕ.

• Σε περίπτωση αποτυχίας, το δικαίωµα συµµετοχής επαναληπτικές τελικές εξετάσεις διατηρείται
σύµφωνα µε τα παραπάνω. Ο φοιτητής µπορεί να συµµετέχει σε αυτές, όποτε γίνονται, µε ύλη αυτήν
της τελευταίας περιόδου που διδάχτηκε το µάθηµα χωρίς την εκ νέου παρακολούθηση του
εργαστηρίου.
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5. Κανονισµός Εργαστηρίου Χηµείας Υλικών (ΕΤΥ-225)

•

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωµα για το πολύ µία απουσία από τις εργαστηριακές ασκήσεις.
Περισσότερες απουσίες της µίας έχουν ως αποτέλεσµα την διακοπή της συµµετοχή του φοιτητή για
το υπόλοιπο του εξαµήνου και εποµένως παρακολούθηση από την αρχή το επόµενο εξάµηνο.
Απουσίες δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν καθ’ οιοδήποτε τρόπο ακόµα και µε ιατρική ή
νοσοκοµειακή γνωµάτευση.

•

Πριν την έναρξη της εργαστηριακής άσκησης γίνεται µια σύντοµη προφορική ή γραπτή εξέταση
στο πείραµα της ηµέρας. Ο βαθµός της εξέτασης συνυπολογίζεται µε το βαθµό της αναφοράς.

•

Μετά το τέλος της εργαστηριακής άσκησης πρέπει να παραδίδονται αναφορές. Η αναφορά είναι
κοινή για όλα τα µέλη την οµάδας και άρα όλα τα µέλη παίρνουν τον ίδιο βαθµό στην αναφορά.

•

Αναφορές στις οποίες αποδεικνύεται αντιγραφή µηδενίζονται αυτόµατα.

•

Η αναφορά παραδίδεται την επόµενη εργαστηριακή ηµέρα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της
προθεσµία αυτής επιφέρει ποινή ίση µε το 20% του βαθµού της αναφοράς. Για καθυστέρηση
µεγαλύτερη της µίας εβδοµάδας από την προθεσµία η αναφορά µηδενίζεται.

•

Ο τελικός βαθµός στο µάθηµα των Εργαστηρίων Χηµείας προκύπτει από το µέσο όρο του βαθµού
των αναφορών και του βαθµού στη γραπτή εξέταση του Εργαστηρίου στο τέλος του εξαµήνου, υπό
την προϋπόθεση ότι ο βαθµός στην γραπτή εξέταση είναι τουλάχιστον πέντε (5,0).
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6. Κανονισµός Εργαστηρίου Χαλαρής Ύλης (ΕΤΥ-343)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο Εργαστήριο Χαλαρών Υλικών οι φοιτητές χρησιµοποιώντας ορισµένες βασικές εργαστηριακές
τεχνικές, όργανα και συσκευές, θα παρασκευάσουν τέσσερα είδη χαλαρών υλικών και θα χαρακτηρίσουν
τα υλικά τους ως προς το µέγεθος, τις µοριακές, µηχανικές και θερµικές ιδιότητές τους. Για την επιτυχή
και ασφαλή εκτέλεση των ασκήσεων και την αποφυγή ατυχήµατος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και
συµµόρφωση όλων των φοιτητών προς ορισµένους βασικούς κανόνες. Γι’ αυτό παρακαλούνται οι
φοιτητές να µελετήσουν προσεκτικά το πρώτο µέρος αυτών των σηµειώσεων που αναφέρεται στους
κανόνες ασφαλείας στο εργαστήριο. Μεγάλης σηµασίας σε ένα εργαστηριακό µάθηµα είναι επίσης τόσο
η λήψη σωστών σηµειώσεων κατά τη διάρκεια του πειράµατος όσο και η συγγραφή σωστών
εργαστηριακών εκθέσεων µετά το πείραµα. Για περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά τα θέµατα αυτά
οι φοιτητές παραπέµπονται στις αντίστοιχες ενότητες παρακάτω.
Τάξη και καθαριότητα: Στο εργαστήριο είναι σηµαντική η διατήρηση της τάξης και της
καθαριότητας έτσι ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος ατυχήµατος. Τα γυάλινα σκεύη και τα εργαστηριακά
όργανα πρέπει να είναι και να διατηρούνται καθαρά. Τα όργανα, η θέση εργασίας αλλά και οι
κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να καθαρίζονται µετά την εργασία και να αφήνονται στην κατάσταση που
ήταν πριν το πείραµα. Τα στερεά απορρίµµατα ρίχνονται στα ειδικά δοχεία απορριµµάτων ενώ τα
ανόργανα υγρά (οξέα, βάσεις, υδατικά διαλύµατα) χύνονται στο νιπτήρα αφού πρώτα αραιωθούν µε
άφθονο νερό. Οι οργανικοί διαλύτες, τα µονοµερή, και τα διαλύµατα πολυµερών απορρίπτονται στα
ειδικά δοχεία υγρών αποβλήτων που βρίσκονται µέσα στις απαγωγούς εστίες. Τα όργανα και τα
αντιδραστήρια πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους θέση αµέσως µετά τη χρησιµοποίησή τους. Τα
υλικά που θα παρασκευασθούν σε κάποιο πείραµα και θα χαρακτηριστούν σε κάποιο άλλο, θα πρέπει να
φυλάσσονται σε κατάλληλα µπουκαλάκια, στα οποία θα αναγράφεται το περιεχόµενο και το όνοµα των
κατόχων.
2. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κανόνες Ασφαλείας
•
Διατηρείτε τη θέση εργασίας καθαρή και τακτοποιηµένη. Τα όργανα σκεύη που χρησιµοποιείτε
πρέπει επίσης να διατηρούνται καθαρά. Αυτό θα βοηθήσει στην ασφάλεια σας αλλά και στην
επιτυχία των πειραµάτων σας.
•
Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη τροφής και το κάπνισµα στο εργαστήριο.
•
Για τη δική σας ασφάλεια είναι υποχρεωτική η εργαστηριακή ποδιά και τα γυαλιά ασφαλείας
καθόλη τη διάρκεια παραµονής σας στο εργαστήριο. Στις περιπτώσεις που εργάζεστε µε τοξικές
ουσίες που απορροφούνται από το δέρµα είναι υποχρεωτικό να φοράτε προστατευτικά γάντια.
•
Πρέπει να γνωρίζετε που βρίσκονται το κουτί πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστήρες και πώς
λειτουργούν.
•
Πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς τις ιδιότητες των χηµικών που χρησιµοποιείτε. Πλήρη ενηµέρωση
πάνω σε αυτό πρέπει να απαιτείται από τους διδάσκοντες.
•
Μη µετακινείτε τα αντιδραστήρια από τη θέση τους ή αν αυτό κριθεί απαραίτητο βεβαιωθείτε ότι τα
επιστρέψατε πίσω αµέσως µετά τη χρήση τους. Μην παίρνετε τα χηµικά από το εργαστήριο. Σε
καµία περίπτωση δεν µετακινείτε τα όργανα από τη θέση τους.
•
Η εργασία µε επικίνδυνα αντιδραστήρια (τοξικά, εύφλεκτα) γίνεται µόνο στους απαγωγούς και τα
αντιδραστήρια αυτά παραµένουν στην απαγωγό εστία σε όλες τις περιπτώσεις ενώ οι φιάλες που τα
περιέχουν πρέπει να κλείνονται ερµητικά αµέσως µετά τη χρήση.
•
Η αναρρόφηση των χηµικών µε σιφώνιο γίνεται µε τα ειδικά πουάρ και σε καµία περίπτωση δεν
χρησιµοποιείται το στόµα για αυτό το λόγο.
•
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι ποσότητες των αντιδραστηρίων που παίρνετε να µην είναι
µεγαλύτερες από αυτές που χρειάζεστε. Μην επιστρέφετε χηµικά που περίσσεψαν στις φιάλες των
αντιδραστηρίων. Μη βάζετε σιφώνια ή σταγονόµετρα στις φιάλες των αντιδραστηρίων.
•
Μην εισπνέετε τα χηµικά και σε καµία περίπτωση µην τα δοκιµάζετε µε το στόµα. Απαγορεύεται ο
οργανοληπτικός έλεγχος των ουσιών. Αποφεύγετε την επαφή µε τα χηµικά και κρατάτε κλειστές τις
φιάλες των αντιδραστηρίων όταν δεν χρησιµοποιούνται.
•
Μη θερµαίνετε πτητικές και εύφλεκτες ουσίες µε γυµνή φλόγα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείστε
τα υδρόλουτρα ή ελαιόλουτρα.
•
Μην κλείνετε φιάλες που θερµαίνετε ή που γίνεται αντίδραση η οποία εκλύει αέριο.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Το στόµιο του δοκιµαστικού σωλήνα όπου πραγµατοποιείται το πείραµα δεν πρέπει να είναι
στραµµένο προς τον πειραµατιστή ή άλλο άτοµο που βρίσκεται εκεί κοντά.
Ελέγχετε ότι οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιµοποιείτε είναι σε καλή και ασφαλή κατάσταση και
αποµακρύνετε τα καλώδια από τις θερµαντικές επιφάνειες κατά τη χρήση τους.
Μην πετάτε στερεά απορρίµµατα στους νεροχύτες, αλλά στα ειδικά δοχεία απορριµµάτων. Στο
νεροχύτη χύνονται µόνο τα υδατικά διαλύµατα και αµέσως µετά χύνεται άφθονο νερό. Τα υγρά
οργανικά απόβλητα αποχύνονται στα ειδικά δοχεία που βρίσκονται µέσα στις απαγωγούς εστίες.
Προσέχετε ιδιαίτερα τα γυάλινα σκεύη που χρησιµοποιείτε. Τα σπασίµατα είναι όχι µόνο ακριβά
αλλά εµπεριέχουν και κινδύνους για ατυχήµατα.
Προσοχή κατά τη χρήση των επιστηµονικών οργάνων. Να ακολουθείτε πάντα πιστά τις οδηγίες
χρήσης τους.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις βαλβίδες ρύθµισης της πίεσης κατά τη χρήση των κυλίνδρων
αερίων και των δοχείων υγρού αζώτου.
Απαιτείται προσοχή στην ανάγνωση των ενδείξεων των συσκευών, τόσο κατά την προετοιµασία
µιας µέτρησης, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής.
Στο τέλος κάθε πειράµατος καθαρίζετε τη θέση εργασίας σας, τα γυάλινα σκεύη που
χρησιµοποιήσατε καθώς και τους κοινόχρηστους πάγκους και όργανα. Πριν φύγετε από το
εργαστήριο βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις παροχές νερού, ρεύµατος, αερίων και τις φιάλες
των αντιδραστηρίων.
Για την αποφυγή ατυχηµάτων ελέγχετε διπλά ότι χρησιµοποιείτε το σωστό αντιδραστήριο και ότι
χρησιµοποιείτε σωστά τον εξοπλισµό του εργαστηρίου.
Να αναφέρετε αµέσως όλα τα ατυχήµατα, ακόµη και τα πιο ασήµαντα, στον υπεύθυνο του
εργαστηρίου.
Μη δοκιµάζετε πειράµατα εκτός των σηµειώσεων του εργαστηρίου.
Να είστε προσεκτικοί και συγκεντρωµένοι στην εργασία σας. Να φέρεστε µε επαγγελµατισµό και
υπευθυνότητα σεβόµενοι τον εαυτό σας και τους συναδέλφους σας.

Πρώτες Βοήθειες
•
Σε περίπτωση πυρκαγιάς στο εργαστήριο το νερό δεν ενδείκνυται πάντα ως το µέσο κατάσβεσης.
Αν προκληθεί φωτιά αποµακρύνετε αµέσως όλες τις εύφλεκτες ουσίες, διακόψτε την παροχή
ρεύµατος και καλύψτε τη φωτιά µε υγρό ύφασµα ή άµµο ή χρησιµοποιήστε τον πυροσβεστήρα.
•
Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας διακόψτε αµέσως την παροχή ρεύµατος.
•
Προσοχή στα οξέα και τις βάσεις. Εάν έρθουν σε επαφή µε το δέρµα ή τα µάτια σας πλύνετε τα µε
άφθονο νερό και συµβουλευτείτε τον υπεύθυνο.
•
Ιδιαίτερη προσοχή στους οργανικούς διαλύτες και τα άλλα οργανικά αντιδραστήρια. Τα
περισσότερα είναι τοξικά και ιδιαίτερα επικίνδυνα. Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση έρθουν σε επαφή
µε τα µάτια ή το δέρµα σας συµβουλευτείτε αµέσως τον υπεύθυνο.
•
Σε περίπτωση εισπνοής δηλητηριωδών ατµών µεταφέρετε το άτοµο σε ανοιχτό χώρο και χορηγείστε
οξυγόνο. Αν οι ατµοί είναι όξινοι µπορεί να γίνει ελαφρά χορήγηση αµµωνίας.
•
Σε περίπτωση εγκαύµατος επαλείψτε µε αιθανόλη ή διάλυµα πικρικού οξέος ή αλοιφή από το
φαρµακείο και επιδέστε.
•
Αν τραυµατιστείτε από σπασµένα γυαλιά πλένετε το τραύµα µε αραιό οξυζενέ ή αιθανόλη,
επαλείψτε µε βάµµα ιωδίου και επιδέστε µε γάζα ή επίδεσµο που θα βρείτε στο φαρµακείο του
εργαστηρίου.
•
Σε κάθε περίπτωση ατυχήµατος διατηρείστε την ψυχραιµία σας και ειδοποιήστε αµέσως κάποιον
από τους υπευθύνους του εργαστηρίου.
2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Προγραµµατισµός Εργασίας
•
Ο φοιτητής πρέπει οπωσδήποτε να έχει µελετήσει εκ των προτέρων την άσκηση ως προς το
θεωρητικό και πειραµατικό της µέρος και να έχει κατανοήσει την/τις τεχνικές που θα εφαρµοστούν.
•
Πριν το πείραµα, γίνεται κάποιο σύντοµο τεστ που έχει ως σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης από
το φοιτητή των βασικών εννοιών, του σκοπού και της σηµασίας της άσκησης. Οι φοιτητές που
κρίνει ο διδάσκοντας ότι δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι δεν συνεχίζουν το πείραµα.
•
Κατά τη διάρκεια του πειράµατος πρέπει να γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραµµατισµός ώστε να
πραγµατοποιηθεί σωστά, ολοκληρωµένα αλλά και προπάντων µε ασφάλεια η άσκηση.
•
Στο τέλος του πειράµατος ο φοιτητής αφήνει αντίγραφο όλων των πρωτογενών πειραµατικών
αποτελεσµάτων που πήρε και φέρνει αναφορά της άσκησης σύµφωνα µε το παρακάτω πρότυπο
πριν την επόµενη άσκηση. Οι αναφορές παραδίδονται ανά οµάδα εργασίας 15 ηµέρες µετά την
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εργαστηριακή άσκηση ώστε να έχουν ολοκληρωθεί το στέγνωµα και η µέτρηση του/ων
προϊόντος/ων. Παράταση για την παράδοση των αναφορών δίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
ενώ η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έχει επιπτώσεις στη βαθµολογία της άσκησης.
Πρότυπο Εργαστηριακών Σηµειώσεων
Η λήψη σωστών εργαστηριακών σηµειώσεων είναι πρωταρχικής σηµασίας στο εργαστήριο.
Σηµειώσεις γραµµένες µε σαφή και συστηµατικό τρόπο επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της ακρίβειας των
αποτελεσµάτων που παρουσιάζουν αλλά και την αναδροµή και κατανόηση των δεδοµένων µετά από
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η συγγραφή τους γίνεται σε ειδικό τετράδιο σηµειώσεων (µε διπλά φύλλα)
και χρησιµοποιείται στυλό (όχι µολύβι) ενώ αντίγραφα τους δίνονται στους υπευθύνους πριν την
αποχώρηση από το εργαστήριο. Η σωστή λήψη σηµειώσεων θα βοηθήσει τους φοιτητές στη συγγραφή
των εργαστηριακών αναφορών των ασκήσεων που θα ακολουθήσει.
Στο εργαστηριακό τετράδιο οι σηµειώσεις περιλαµβάνουν:
α) Τον τίτλο του πειράµατος, την ηµεροµηνία διεξαγωγής του και τα ονόµατα των ερευνητών
(σηµειώσεις χωρίς ονόµατα δεν λαµβάνονται υπόψη από τον διδάσκοντα).
β) Τα χηµικά αντιδραστήρια, συσκευές και όργανα που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα και
οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα παρουσιάστηκε κατά τη χρήση τους.
γ) Τα διαλύµατα που παρασκευάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν κατά το πείραµα. Σηµειώνουµε τις
συγκεντρώσεις των διαλυµάτων, τους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων,
τους όγκους που µετρήθηκαν, τα βάρη που ζυγίστηκαν και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κατά τη
διαδικασία παρασκευής.
δ) Οι συνθήκες του πειράµατος όπως θερµοκρασία, πίεση, pH, χρόνοι κλπ, και τα βήµατα που
ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράµατος.
ε) Τα πρωτογενή αποτελέσµατα που λήφθηκαν κατά το πείραµα. Ενδείξεις οργάνων, χρώµατα που
παρατηρήθηκαν, κλπ. Σηµειώνονται επίσης τυχόν µετρήσεις που δεν είναι αξιόπιστες (και ο λόγος
της µη αξιοπιστίας τους).
στ) Παρατηρήσεις και επισηµάνσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του πειράµατος και ιδιαίτερα αν αυτές
δεν ήταν αναµενόµενες ή αυτονόητες. Οι παρατηρήσεις αυτές πιθανόν να επηρέασαν το
αποτέλεσµα του πειράµατος και γι΄ αυτό θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να συζητηθούν
στην αντίστοιχη ενότητα στην έκθεση της άσκησης.
Πρότυπο Έκθεσης των Ασκήσεων
Σύµφωνα µε επιστηµονικό άρθρο, ευανάγνωστη, επιθυµητή η χρήση Η/Υ αλλά όχι υποχρεωτική,
όλα τα φύλλα της αναφοράς να είναι αριθµηµένα σωστά σελιδοποιηµένα και δεµένα.
•
Τίτλος Άσκησης
•
Όνοµα Φοιτητών Οµάδας
•
Περίληψη. Περιγράφονται σύντοµα ο σκοπός του πειράµατος και οι βασικές µέθοδοι που
χρησιµοποιήθηκαν (όχι πάνω από 5-10 γραµµές).
•
Εισαγωγή. Σύντοµη περιγραφή της αρχής της µεθόδου, του θεωρητικού υπόβαθρου της άσκησης
των βασικών εννοιών των τεχνικών και της σηµασίας του πειράµατος. Γίνεται εξήγηση των όρων
και των συντοµογραφιών που θα χρησιµοποιηθούν παρακάτω, και σύγκριση µε παρόµοιες τεχνικές.
Στην εισαγωγή σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αντιγραφή του θεωρητικού µέρους των σηµειώσεων
σας.
•
Πειραµατικό µέρος. Περιγράφεται αναλυτικά η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε µε
τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να επαναληφθεί από οποιονδήποτε.
•
Αποτελέσµατα και Συζήτηση. Παρουσιάζονται οι πίνακες των αποτελεσµάτων, τα στατιστικά
στοιχεία και τα διαγράµµατα. Όλοι οι πίνακες και τα διαγράµµατα πρέπει να είναι αριθµηµένα και
να έχουν τίτλο που να περιγράφει τι περιέχουν. Αναλύονται λεπτοµερώς και εξηγούνται τα
αποτελέσµατα της άσκησης και συγκρίνονται µε βάση τις θεωρητικές τους τιµές.
•
Συµπεράσµατα. Σύντοµη περιγραφή. Εκτίµηση της απόδοσης της τεχνικής και της ποιότητας των
αποτελεσµάτων.
•
Βιβλιογραφία Παρατίθενται τα βιβλία, άρθρα και άλλα συγγράµµατα από τα οποία αντλήθηκαν οι
πληροφορίες που αναφέρθηκαν στην αναφορά. Αναφέρουµε µόνο τις βιβλιογραφικές πηγές που
πραγµατικά χρησιµοποιήθηκαν.

97

7. Κανονισµός Εργαστηρίου Στερεών Υλικών (ETY-344)

•

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται στο χώρο του εργαστηρίου µε ολόσωµη φόρµα
προστασίας, στην ώρα τους δηλαδή µέχρι 10 λεπτά από την επίσηµη ώρα έναρξης. Μετά την ώρα
αυτή δεν θα γίνονται δεκτοί και θα χάνουν την άσκηση τους.

•

Φαγητά, ποτά και τσιγάρα δεν επιτρέπονται εντός του εργαστηρίου.

•

Οι αναφορές παραδίδονται εµπρόθεσµα, µια εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία εκτέλεσης της
εργαστηριακής άσκησης. Η παράδοση θα γίνεται είτε απ’ ευθείας σε κάποιον από τους διδάσκοντες,
είτε σε φάκελο κάτω από την πόρτα του γραφείου του κ. Σπανάκη (Ε-110 κτ. Μαθηµατικού). Οι
αναφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις πρωτότυπες µετρήσεις υπογεγραµµένες από τον
υπεύθυνο διδάσκοντα αλλιώς δεν θα βαθµολογούνται.

•

Εκπρόθεσµες αναφορές θα έχουν ποινή -20% στον βαθµό, θα βαθµολογούνται δηλαδή µε άριστα το
8 αντί για το 10 και θα γίνονται δεκτές µέχρι και το τέλος της 2ης εβδοµάδας από την ηµεροµηνία
εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης. Μετά το πέρας της προθεσµίας αυτής οι αναφορές δεν θα
γίνονται δεκτές και η αντίστοιχη άσκηση θα µηδενίζεται.

•

Η συµµετοχή σε κάθε εργαστήριο είναι υποχρεωτική και κάθε φοιτητής επιτρέπεται να κάνει µια
µόνο απουσία οπότε βαθµολογείται µε µηδέν στη συγκεκριµένη άσκηση χωρίς δικαίωµα παράδοσης
αναφοράς. Δεύτερη απουσία συνιστά µη επιτυχή παρακολούθηση του µαθήµατος. Δεν υπάρχει
δικαίωµα αναπλήρωσης, σε περίπτωση δεύτερης απουσίας, παρά µόνο µε απόφαση Επιτροπής
Σπουδών µετά από σχετικό αιτιολογηµένο αίτηµα που πρέπει να υποβληθεί στην Γραµµατεία εντός
µιας εβδοµάδας από την πραγµατοποίηση της απουσίας.

•

Η παρακολούθηση του µαθήµατος είναι επιτυχής µόνο εφόσον α) ο τελικός βαθµός είναι
µεγαλύτερος ή ίσος του 5.0 και β) ο βαθµός της τελικής γραπτής εξέτασης είναι µεγαλύτερος ή ίσος
του 4.0 µε βάση τον κανόνα:
Τ.Β. = 0.2*Θ.Ε. + 0.6*ΑΝ.+ 0.2*Τ.Ε.
όπου:
Τ.Β. = Τελικός βαθµός µαθήµατος (µε άριστα το 10)
Θ.Ε. = Βαθµός εξέτασης θεωρητικού µέρους (µε άριστα το 10)
ΑΝ. = Μέσος όρος αναφορών (µε άριστα το 10)
Τ.Ε. = Βαθµός τελικής γραπτής εξέτασης (µε άριστα το 10)
Σε περίπτωση που ο βαθµός Τ.Ε. είναι µικρότερος του 4.0, ως Τ.Β. του µαθήµατος λαµβάνεται
ο βαθµός Τ.Ε.
(Σε φοιτητές παλαιοτέρων ετών - όχι του έτους που παρακολούθησε τα πειράµατα - που δίνουν
µόνο την τελική εξέταση, εφαρµόζεται και ο κανόνας:
Τ.Β. = 0.6*ΑΝ.+ 0.4*Τ.Ε.
όπου ο βαθµός T.E. πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 5.0. Ως τελικός βαθµός του
µαθήµατος λαµβάνεται τότε ο µέγιστος µεταξύ των δύο κανόνων)
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8. Κανονισµός Εργαστηρίου Αυτοµατισµού (ΕΤΥ-410)
1.

Αριθµός απουσιών:

•

Για τους φοιτητές που έχουν πραγµατοποιήσει µία (1) απουσία απαιτείται τεκµηριωµένη και
αποδεκτή αιτιολόγηση αδυναµίας συµµετοχής και στην περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η
αιτιολόγηση αναπληρώνεται η χαµένη άσκηση.

•

Για τους φοιτητές που έχουν πραγµατοποιήσει δύο (2) απουσίες απαιτείται τεκµηριωµένη και
αποδεκτή αιτιολόγηση αδυναµίας συµµετοχής και για τις δύο ασκήσεις, και προβλέπεται
υποχρεωτική επανάληψη τουλάχιστον της µιας των συγκεκριµένων εργαστηριακών ασκήσεων σε
αναπληρωµατικό εργαστηριακό µάθηµα που θα προγραµµατιστεί στο τέλος εξαµήνου.

•

Για τους φοιτητές που έχουν πραγµατοποιήσει τρεις (3) ή περισσότερες απουσίες το εργαστηριακό
µάθηµα επαναλαµβάνεται εξ’ ολοκλήρου την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά.

2.

Χρόνος προσέλευσης:
Η προσέλευση στον χώρο των εργαστηριακών µαθηµάτων θα γίνεται το αργότερο δεκαπέντε
(15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραµµα σπουδών.

3.

Γενικοί κανόνες:

•

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δεν επιτρέπονται τρόφιµα και ποτά στους εργαστηριακούς
χώρους.

•

Δεν απαιτείται χρήση εργαστηριακής στολής.

•

Απαγορεύεται το κάπνισµα στα εργαστήρια, όπως σε όλους τους κλειστούς δηµόσιους χώρους.

•

Τέλος, παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στη χρήση και
συντήρηση πάσης φύσεως οργάνων και εξοπλισµού του εργαστηρίου µε πνεύµα λειτουργικότητας
και οικονοµίας!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ E-107

1. Κανονισµός λειτουργίας υπολογιστικών συστηµάτων και δικτύων
Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών παρέχει στα µέλη του, διδάσκοντες, φοιτητές και
προσωπικό, τη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστικών συστηµάτων και δικτύων του για να
εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και άλλες ανάγκες τους στα πλαίσια της ακαδηµαϊκής
λειτουργίας του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Δικαίωµα χρήσης λογαριασµού (user account) δίνεται στους φοιτητές µε την πρώτη εγγραφή τους
στο Τµήµα και διατηρείται µέχρι την αποφοίτηση τους.
Το δικαίωµα χρήσης ανανεώνεται κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο µε την ανανέωση της εγγραφής. Σε
περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανανεώσει την εγγραφή του κάποιο εξάµηνο, χάνει προσωρινά το
δικαίωµα πρόσβασης στο λογαριασµό του.
Δικαίωµα χρήσης αποκτούν επίσης φοιτητές άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης αν
παρακολουθούν µάθηµα που προσφέρεται από το Τµήµα µας, για το συγκεκριµένο εξάµηνο που διαρκεί
το µάθηµα και µόνο για τις ανάγκες του µαθήµατος.
Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν ορισµένους βασικούς κανόνες προκειµένου να διατηρείται όσο το
δυνατόν υψηλότερο το επίπεδο παροχής υπηρεσιών των συστηµάτων αλλά και η καλή εικόνα του
Τµήµατος στα διεθνή δίκτυα µε τα οποία είµαστε συνδεδεµένοι.
Κάθε λογαριασµός παρέχεται για να εξυπηρετεί συγκεκριµένες ανάγκες. Η χρήση πέραν των
προβλεποµένων απαιτεί προηγούµενη έγκριση των τεχνικών υπευθύνων.
Στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας σελίδας Web και η φιλοξενία της στον WWW
server του Τµήµατος, αρκεί να µην παραβιάζονται οι γενικοί κανόνες που ισχύουν και για τη χρήση των
συστηµάτων.
Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση του υλικού και λογισµικού που
παρέχονται προς χρήση. Ο λογαριασµός είναι αυστηρά προσωπικός. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για οποιαδήποτε ασυµβίβαστη µε το σκοπό του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου Κρήτης
ενέργεια που γίνεται µε υπαιτιότητα του.
Ασυµβίβαστη µε τους σκοπούς του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου ενέργεια θεωρείται:
• Κάθε ενέργεια που παρενοχλεί άλλους χρήστες (εντός ή εκτός Πανεπιστηµίου) όπως:
• Η έλλειψη σεβασµού στον προσωπικό χαρακτήρα λογαριασµών άλλων χρηστών.
• Η προσπάθεια παραβίασης άλλων λογαριασµών ή συστηµάτων.
• Η αποστολή µαζικών µηνυµάτων που παρενοχλούν άλλους χρήστες ή θίγουν δηµόσια
την προσωπικότητα και την υπόληψη ατόµων.
• Η αλόγιστη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων.
• Η µεταφορά, αντιγραφή, χρήση κάθε µορφής λογισµικού µε άδεια χρήσης, χωρίς επίσηµη άδεια
(license).
• Η παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων.
• Κάθε ενέργεια µε άµεσο ή έµµεσο κερδοσκοπικό/εµπορικό/διαφηµιστικό χαρακτήρα ή
προσηλυτισµό.
• Η παροχή πληροφοριών µε ευαίσθητο χαρακτήρα προς τρίτους, που ενδέχεται να θέσουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια των συστηµάτων του Τµήµατος.
• Κάθε ενέργεια που αποτελεί παράβαση της ισχύουσας εθνικής ή διεθνούς νοµοθεσίας.
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Τέλος οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν τις κατά καιρούς υποδείξεις των τεχνικών υπευθύνων
που δίνονται συµπληρωµατικά είτε διευκρινιστικά στον παρόντα κανονισµό µέσω email ή και
προφορικά. Παρόµοιες υποδείξεις ενδέχεται να δίνονται επίσης για να αντιµετωπιστούν επιµέρους
ανάγκες και προβλήµατα.
Σε περίπτωση παραβίασης όρων του παρόντος κανονισµού οι υπεύθυνοι διαχείρισης λειτουργίας των
συστηµάτων δύνανται να διακόψουν άµεσα την δυνατότητα πρόσβασης στα συστήµατα. Παρατεταµένη
διακοπή πρόσβασης είναι δυνατόν να αποφασισθεί από τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή από τη Γενική
Συνέλευση του Τµήµατος η οποία έχει την αρµοδιότητα και για µόνιµη αφαίρεση του δικαιώµατος.

2. Κανονισµός Λειτουργίας Αίθουσας Υπολογιστών E-107
Η Αίθουσα Υπολογιστών του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) διαθέτει
προσωπικούς υπολογιστές, εφοδιασµένους µε λειτουργικά συστήµατα, κατάλληλες εφαρµογές
λογισµικού και συνδεδεµένους σε τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. Βρίσκεται στο κτήριο Μαθηµατικού,
απέναντι από τη Γραµµατεία του ΤΕΤΥ.
Η υποδοµή παρέχεται µε τους ακόλουθους σκοπούς:
• Η εξοικείωση των φοιτητών του Τµήµατος στη χρήση προσωπικών υπολογιστικών συστηµάτων
και των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
• Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Τµήµατος στο πλαίσιο προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών µαθηµάτων.
• Η αναζήτηση πληροφοριών µέσω διαδικτύου και η εξάσκηση στη χρήση προγραµµάτων για την
εκπόνηση διαφόρων φοιτητικών εργασιών.
α) Διαχείριση & Υποστήριξη
Η εύρυθµη λειτουργία και η γενικότερη ανάπτυξη και αξιοποίηση της υποδοµής της Αίθουσας
Υπολογιστών εποπτεύεται από τριµελή επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, ένα
µέλος ΔΕΠ και τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Αίθουσας (Systems Administrator – Διαχειριστή), που
ορίζονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος.
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Αίθουσας Υπολογιστών έχει τη συνολική ευθύνη λειτουργίας,
τεχνικής υποστήριξης, επίβλεψης, προστασίας, ασφάλειας και καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και του
λογισµικού της Αίθουσας, καθώς και την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων αντιµετώπισης προβληµάτων. Επίσης είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη λειτουργική
διασύνδεση της Αίθουσας µε το ευρύτερο δίκτυο του Ιδρύµατος. Στο έργο αυτό είναι δυνατόν να
επικουρείται από Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης µε ειδικά προσόντα ή από φοιτητές, µεταπτυχιακούς
ή προπτυχιακούς. Σε αυτούς ανατίθενται συγκεκριµένα καθήκοντα από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης.
Η Τριµελής επιτροπή είναι αρµόδια για να εισηγηθεί στη Συνέλευση του ΤΕΤΥ τυχόν τροποποιήσεις
στον παρόντα κανονισµό.
β) Κανόνες Λειτουργίας
Η Αίθουσα Υπολογιστών είναι διαθέσιµη σύµφωνα µε εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα, το οποίο
συντάσσεται στην αρχή κάθε εξαµήνου και το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Τµήµατος.
Απόλυτη προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των υπολογιστικών µαθηµάτων. Τις υπόλοιπες
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, η αίθουσα διατίθεται προς χρήση των φοιτητών του ΤΕΤΥ και των άλλων
τµηµάτων του Πανεπιστηµίου, για σκοπούς σχετικούς µε τη διδασκαλία µαθηµάτων ή για τη
διεκπεραίωση εργασιών των µαθηµάτων τους.
Ασυµβίβαστη µε τους σκοπούς της υποδοµής της αίθουσας θεωρείται κάθε ενέργεια που παρενοχλεί
άλλους χρήστες (εντός ή εκτός Πανεπιστηµίου) ή παραβιάζει την ισχύουσα νοµοθεσία. Ενδεικτικά δεν
επιτρέπεται:
•
•

Η έλλειψη σεβασµού στον προσωπικό χαρακτήρα λογαριασµών άλλων χρηστών.
Η προσπάθεια παραβίασης άλλων λογαριασµών ή συστηµάτων.
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•
•
•
•
•
•
•

Η αποστολή µαζικών µηνυµάτων που παρενοχλούν άλλους χρήστες ή θίγουν δηµόσια την
προσωπικότητα και την υπόληψη ατόµων.
Η αλόγιστη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων.
Η µεταφορά, αντιγραφή, χρήση κάθε µορφής λογισµικού µε άδεια χρήσης, χωρίς επίσηµη άδεια
(license).
Η παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων.
Κάθε ενέργεια µε άµεσο ή έµµεσο κερδοσκοπικό/εµπορικό/διαφηµιστικό χαρακτήρα ή
προσηλυτισµό.
Η παροχή πληροφοριών µε ευαίσθητο χαρακτήρα προς τρίτους, που ενδέχεται να θέσουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια των συστηµάτων του Τµήµατος.
Κάθε ενέργεια που αποτελεί παράβαση της ισχύουσας εθνικής ή διεθνούς νοµοθεσίας.

Για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της Αίθουσας Υπολογιστών αλλά και για την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού της, στο χώρο της Αίθουσας δεν επιτρέπεται το κάπνισµα, η
κατανάλωση ποτών και φαγητών, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που διαταράσσει την ήσυχη και
εύρυθµη λειτουργία της Αίθουσας. Οι χρήστες της Αίθουσας πρέπει να αποφεύγουν κάθε είδους
ενέργειες που εµποδίζουν την εργασία άλλων ατόµων ή που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την
οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού της.
Όταν τακτικές ή έκτακτες ανάγκες συντήρησης το επιβάλλουν, µπορεί να επιβληθεί µερική ή ολική
αναστολή της λειτουργίας της Αίθουσας Υπολογιστών, για όσο χρόνο απαιτείται. Έκτακτες
εκπαιδευτικές ανάγκες (µαθήµατα, εξετάσεις κλπ.) µπορούν επίσης να αποτελέσουν λόγο αναστολής της
γενικής χρήσης της Αίθουσας. Σχετική ειδοποίηση/ενηµέρωση αναρτάται στην είσοδο της αίθουσας.
Όλοι οι χρήστες της Αίθουσας Υπολογιστών υποχρεούνται να είναι ενήµεροι, να αποδέχονται
ανεπιφύλακτα και να τηρούν σχολαστικά τους όρους λειτουργίας της, σεβόµενοι πάντοτε τους άλλους
χρήστες και την εν γένει υποδοµή της Αίθουσας. Τυχόν απορίες και προτάσεις για τους όρους
λειτουργίας της Αίθουσας Υπολογιστών διευκρινίζονται και συζητούνται µε τον Υπεύθυνο Διαχείρισης
της Αίθουσας. Η ανεύθυνη, επιζήµια ή επικίνδυνη για τον εξοπλισµό και το λογισµικό της Αίθουσας
Υπολογιστών συµπεριφορά, καθώς και η µη συµµόρφωση µε τους όρους λειτουργίας της Αίθουσας, δίνει
στην Τριµελή Επιτροπή Λειτουργίας το δικαίωµα προσωρινής διακοπής της πρόσβασης και µπορεί να
συνεπάγεται ακόµη και την απαγόρευση µελλοντικής χρήσης της Αίθουσας µε απόφαση των αρµόδιων
οργάνων του Τµήµατος.
γ) Εξοπλισµός
•

Η αίθουσα είναι εξοπλισµένη µε σαράντα (40) υπολογιστές σε ισάριθµες θέσεις εργασίας. Οι
τωρινές προδιαγραφές τους είναι:

•

CPU: Intel Core i3

•

RAM: 8GB

•

Σκληρός Δίσκος λειτουργικού: 250GB

•

Οθόνη: 22” LCD

•

Λειτουργικά Συστήµατα: Microsoft Windows 10, Debian Linux 10.0

δ) Χρήση
•

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες της αίθουσας, για κανένα λόγο και µε κανένα τρόπο, η επέµβαση ή
αλλαγή στο BIOS, στα λειτουργικά συστήµατα, στις εγκατεστηµένες εφαρµογές και στη
συνδεσµολογία των υπολογιστών.

•

Δηµιουργία ή αποθήκευση αρχείων, σχετικών µε τους σκοπούς χρήσης των υπολογιστών, από τους
χρήστες επιτρέπεται µόνο στις ατοµικές περιοχές (accounts) του λειτουργικού συστήµατος LINUX.
Το µέγιστο συνολικό µέγεθος των αρχείων καθορίζεται από τις τεχνικές δυνατότητες του
εξοπλισµού του Τµήµατος. Διατηρούνται αντίγραφα αυτών των αρχείων για εύλογο χρονικό
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διάστηµα. Αρχεία που δεν έχουν σχέση µε τις εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες των
φοιτητών µπορούν να διαγραφούν από το διαχειριστή χωρίς προειδοποίηση.
•

Στο λειτουργικό σύστηµα Windows, κάθε αρχείο που δηµιουργούν ή αποθηκεύουν οι χρήστες θα
πρέπει να αντιγράφεται σε αφαιρούµενο µέσο αποθήκευσης ή µε άλλο τρόπο (π.χ. email) να
ανακτάται από τους χρήστες. Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του υπολογιστή, τα αρχεία των
χρηστών µπορεί να διαγραφούν. Η µέριµνα για την ασφάλεια των αρχείων αυτών ανήκει
αποκλειστικά στους χρήστες,
• Σε οποιαδήποτε περίπτωση δυσλειτουργίας του εξοπλισµού πρέπει οπωσδήποτε να
ενηµερώνεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Αίθουσας που έχει αποκλειστική αρµοδιότητα και
ευθύνη για περαιτέρω ενέργειες.
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