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Κεφάλαιο 1
ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ

1.1

ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ

Ονομαςία:
Εκνικόν και Μαποδιςτριακόν Σανεπιςτιμιον Ακθνϊν
(Συντομογραφία: ΕΜΣΑ)
Διεφκυνςθ Ρρυτανείασ:

1.2.1

ΦΟΛΕ, ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ

Υτοχεφοντασ ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ τόςο του διδακτικοφ όςο και
του ερευνθτικοφ του ζργου, ςε ζνα ευρφτατο φάςμα
επιςτθμονικϊν χϊρων, τα Φμιματα του Εκνικοφ και
Μαποδιςτριακοφ Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν και οι αντίςτοιχοι
τομείσ τουσ λειτουργοφν μζςα ςε ευρφτερεσ ακαδθμαϊκζσ
μονάδεσ, που φζρουν τον τίτλο Σανεπιςτθμιακζσ Υχολζσ.
Υτο ΕΜΣΑ λειτουργοφν 9 Υχολζσ με 43 τμιματα:

Μεντρικό Μτιριο Σανεπιςτθμίου – Σροπφλαια
Σανεπιςτθμίου 30



ΦΜ 106 79
Ακινα

website: http://www.uoa.gr


Το ΕΚΡΑ ςτο χάρτθ: http://maps.uoa.gr
1.2

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ

Φο Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν ιδρφκθκε το 1837 με αρχικό όνομα
“Ρκϊνειο Σανεπιςτιμιο”. Απετζλεςε το πρϊτο Σανεπιςτιμιο
όχι μόνο του ελλθνικοφ κράτουσ αλλά και ολόκλθρθσ τθσ
Βαλκανικισ Χερςονιςου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ
Ανατολικισ Ξεςογείου. Φο 1932 ζλαβε τθν ονομαςία: “Εκνικόν
και Μαποδιςτριακόν Σανεπιςτιμιον Ακθνϊν”, τθν οποία
διατθρεί ζωσ ςιμερα.
Είναι το μεγαλφτερο κρατικό ίδρυμα τθσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα και, ζνα από τα μεγαλφτερα
πανεπιςτιμια ςτθν Ευρϊπθ.








Φο ΕΜΣΑ είναι Οομικό Σρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, πλιρωσ
αυτοδιοικοφμενο, υπαγόμενο ςε κανόνεσ του δθμοςίου δικαίου
και εποπτευόμενο από το Χπουργείο Σαιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων.
Διατθρϊντασ τθν ακαδθμαϊκι του αυτονομίασ, ςζβεται πλιρωσ
το κατοχυρωμζνο ςυνταγματικό δικαίωμα για δωρεάν παιδεία
προσ όλουσ. Αυτό κακίςταται δυνατό επειδι είναι χρθματοδοτείται από το κράτοσ. λα τα κεφάλαια επενδφονται ςτθν
διαχείριςθ και λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ζργου, ςε
ερευνθτικά και πολιτιςτικά προγράμματα, και ςε υπθρεςίεσ και
επιχορθγιςεισ προσ τουσ φοιτθτζσ και το προςωπικό.
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Γενικό Φμιμα, [καλφπτει εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των
Τμθμάτων του Ε.Κ.Π.Α (δεν ειςάγονται νζοι φοιτθτζσ
πρώτου κφκλου), αλλά παρζχει τθ δυνατότθτα εκπόνθςθσ
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και διδακτορικισ
διατριβισ]

Σχολι Επιςτθμϊν Αγωγισ (με 2 τμιματα)
 Σαιδαγωγικό Φμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
 Φμιμα Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν Σροςχολικι Θλικία
Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ (με 4 τμιματα)
 Φμιμα Ιατρικισ
 Φμιμα Ρδοντιατρικισ
 Φμιμα Φαρμακευτικισ
 Φμιμα Οοςθλευτικισ
Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (με το
ομϊνυμο τμιμα)
Θεολογικι Σχολι (με 2 τμιματα)
 Φμιμα Θεολογίασ
 Φμιμα Μοινωνικισ Θεολογίασ
Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν (με 9 τμιματα)
 Φμιμα Αεροδιαςτθμικισ Επιςτιμθσ και Φεχνολογίασ
 Φμιμα Βιολογίασ
 Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ
 Φμιμα Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ
 Φμιμα Ξακθματικϊν
 Φμιμα Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν
 Φμιμα Φεχνολογιϊν Ψθφιακισ Βιομθχανίασ
 Φμιμα Φυςικισ
 Φμιμα Χθμείασ
Νομικι Σχολι
Σχολι Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν (με 4
τμιματα)
 Φμιμα Διαχείριςθσ Νιμζνων και Οαυτιλίασ τθσ Υχολισ
Ρικονομικϊν και Σολιτικϊν Επιςτθμϊν
 Φμιμα Επικοινωνίασ και Ξζςων Ξαηικισ Ενθμζρωςθσ

ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γισ και Περιβάλλον» - ΡΔΘΓΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ



Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν
Φμιμα Σολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
 Φμιμα Φουρκικϊν και Υφγχρονων Αςιατικϊν Υπουδϊν
 Φμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Ρργανιςμϊν
 Φμιμα Μοινωνιολογίασ
 Φμιμα Ψθφιακϊν Φεχνϊν και Μινθματογράφου
 Φιλοςοφικι Σχολι (με 14 τμιματα εκ των οποίων το1 τμιμα
βρίςκεται ςε μεταβατικι λειτουργία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
των ςπουδϊν των φοιτθτϊν του)
 Σαιδαγωγικό Φμιμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
 Φμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
 Φμιμα Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
 Φμιμα Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
 Φμιμα Θεατρικϊν Υπουδϊν
 Φμιμα Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
 Φμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ
 Φμιμα Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
 Φμιμα Ξουςικϊν Υπουδϊν
 Φμιμα Τωςικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ και Υλαβικϊν
Υπουδϊν
 Φμιμα Φιλολογίασ
 Φμιμα Φιλοςοφίασ, Σαιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ (λόγω
κατάτμθςθσ, βρίςκεται ςε μεταβατικι λειτουργία μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ των ςπουδών των φοιτθτών του (από το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 ςτο Τμιμα δεν ειςάγονται νζοι
φοιτθτζσ)
 Φμιμα Φιλοςοφίασ
 Φμιμα Ψυχολογίασ
 Σχολι Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Διατροφισ και Αειφορίασ (με 1
τμιμα και πρόβλεψθ για 3 τμιματα από το ΑκαδθμαΙκό ζτοσ
2020-2021)
 Φμιμα
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Αγροδιατροφισ και
Διαχείριςθσ Φυςικϊν Σόρων
 Φμιμα Διατροφισ και Διαιτολογίασ (από το ΑκαδθμαΙκό
ζτοσ 2020-2021)
 Φμιμα Φουριςτικϊν Υπουδϊν και Εναλλακτικοφ Φουριςμοφ
(από το ΑκαδθμαΙκό ζτοσ 2020-2021)
Υτο ΕΜΣΑ λειτουργοφν επίςθσ:

1.2.3











Ερευνθτικά Ρανεπιςτθμιακά Ινςτιτοφτα (ΕΡΙ): 5
Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία: 2
Ρανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ: 76 (εκ των οποίων 60 ανικουν
ςτθν Ιατρικι Υχολι, 11 ςτο Φμιμα Οοςθλευτικισ και 5 ςτο
Φμιμα Ρδοντιατρικισ)
Εργαςτιρια: 210, εκ των οποίων 169 κεςμοκετθμζνα με
ςχετικό ΦΕΜ και 41 με αποφάςεισ Φμιματοσ/ Υυγκλιτου
Κτιρια Βιβλιοκικθσ: 8
Μουςεία: Φο Ξουςείο Ιςτορίασ του ΕΜΣΑ, 13 κεματικά
Ξουςεία που ανικουν ςε ςυγκεκριμζνεσ Υχολζσ ι/και
Φμιματα και το Ιςτορικό Αρχείο του Σανεπιςτθμίου.

1.2.2

ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ:

 Ξζλθ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Σροςωπικοφ (Δ.Ε.Σ.): 1.605
 Εργαςτθριακό Διδακτικό Σροςωπικό (Ε.ΔΙ.Σ.): 232
 Ειδικό Εκπαιδευτικό Σροςωπικό (Ε.Ε.Σ.): 51
 Επιςτθμονικοί Υυνεργάτεσ: 10
 Ειδικό Φεχνικό Εργαςτθριακό Σροςωπικό (Ε.Φ.Ε.Σ.): 145

 Αρικμόσ Σροπτυχιακϊν (ενεργϊν) φοιτθτϊν: 40.165
 Αρικμόσ Ξεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν: 14.158
 Αρικμόσ Χποψθφίων Διδακτόρων: 8.753
 Αλλοδαποί Σροπτυχιακοί Φοιτθτζσ: 5.654 (2.496 ενεργοί)
 Αλλοδαποί Ξεταπτυχιακϊν Φοιτθτζσ: 211
 Αλλοδαποί Χποψιφιοι Διδάκτορεσ: 121

1.2.4

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΑΡΦΕ

I. ΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ
 ΣΤΧΦΑΟΘΥ

Μακθγθτισ Ξελζτιοσ-Ακανάςιοσ Δθμόπουλοσ
Σανεπιςτθμίου 30, 10679 Ακινα
Φθλ: 210 368 9770, 210 368 9771 Fax: 210 368 9717
e-mail: rector@uoa.gr
 ΑΟΦΙΣΤΧΦΑΟΘΥ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΩΟ ΧΣΡΘΕΥΕΩΟ
Μακθγθτισ Ακανάςιοσ Φςακρισ
Σανεπιςτθμίου 30, 10679 Ακινα
Φθλ: 210 368 9777 Fax: 210 368 9682
e-mail: vrec-admin@uoa.gr
 ΑΟΦΙΣΤΧΦΑΟΘΥ ΕΤΕΧΟΑΥ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ
Μακθγθτισ Οικόλαοσ Βοφλγαρθσ
Σανεπιςτθμίου 30, 10679 Ακινα
Φθλ: 210 368 9760 Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-rd@uoa.gr
 ΑΟΦΙΣΤΧΦΑΟΘΥ
ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΩΟ
ΧΣΡΘΕΥΕΩΟ
ΜΑΙ
ΦΡΙΦΘΦΙΜΘΥ ΞΕΤΙΞΟΑΥ
Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Μαραδιμασ
Σανεπιςτθμίου 30, 10679 Ακινα
Φθλ: 210 368 9766 Fax: 210 368 9691
e-mail: vrec-acaﬁr@uoa.gr
 ΑΟΦΙΣΤΧΦΑΟΘΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΧ ΜΑΙ
ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ
Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Φοφςουλθσ
Σανεπιςτθμίου 30, 10679 Ακινα
Φθλ: 210 368 9760 Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-ﬁn@uoa.gr
IΙ. ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Θ Υφγκλθτοσ αποτελείται από α) τον Σρφτανθ, β) τουσ
Αντιπρυτάνεισ,γ)
τουσ Μοςμιτορεσ των Υχολϊν δ) τουσ
Σροζδρουσ των Φμθμάτων, ε) τουσ εκπροςϊπουσ των φοιτθτϊν
ςε ποςοςτό 10% του ςυνόλου των μελϊν τθσ Υυγκλιτου των
περιπτϊςεων αϋ ζωσ δϋ, ςτ) τρεισ εκπροςϊπουσ, ζναν ανά
κατθγορία από τα μζλθ Ε.ΔΙ.Σ., Ε.Ε.Σ και Ε.Φ.Ε.Σ. του Ιδρφματοσ
και η) ζναν εκπρόςωπο των διοικθτικϊν υπαλλιλων του
Ιδρφματοσ..

1.3

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Φο ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Υεπτεμβρίου και λιγει τθν
31θ Αυγοφςτου του επομζνου θμερολογιακοφ ζτουσ.
Φο εκπαιδευτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαρκρϊνεται
ςε δφο εξάμθνα ςπουδϊν, ςτο χειμερινό και ςτο εαρινό, κακζνα
των οποίων περιλαμβάνει 13 εβδομάδεσ διδαςκαλίασ και δφο ι
τρεισ εβδομάδεσ εξετάςεων.
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ΥΟΙΣΗΣΕ:

Φο χειμερινό εξάμθνο αρχίηει τθν τελευταία εβδομάδα του
Υεπτεμβρίου και λιγει ςτισ αρχζσ του τελευταίου
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ΓΕΟΙΜΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ

δεκαθμζρου του Ιανουαρίου. Ακολουκεί θ πρϊτθ εξεταςτικι
περίοδοσ του χειμερινοφ εξαμινου.
 Φο εαρινό εξάμθνο αρχίηει ςτα μζςα Φεβρουαρίου και λιγει
ςτα τζλθ Ξαΐου. Ακολουκεί θ πρϊτθ εξεταςτικι περίοδοσ του
εαρινοφ εξαμινου.
Ρι ακριβείσ θμερομθνίεσ κακορίηονται από τθ Υφγκλθτο του
Σανεπιςτθμίου. Υε εξαιρετικζσ όμωσ περιπτϊςεισ ο Χπουργόσ
Σαιδείασ, φςτερα από πρόταςθ τθσ Υυγκλιτου, ρυκμίηει τθν
ζναρξθ και τθ λιξθ των δφο εξαμινων εκτόσ των κανονικϊν
θμερομθνιϊν, ϊςτε να ςυμπλθρωκεί ο απαραίτθτοσ αρικμόσ
των εβδομάδων διδαςκαλίασ.
Μάκε εξάμθνο ζχει δφο εξεταςτικζσ περιόδουσ:

να δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ για εξειδίκευςθ,
εφόςον το επικυμοφν.
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τα προςφερόμενα ΣΣΥ και τισ
κατευκφνςεισ τουσ παρζχονται ςτισ ιςτοςελίδεσ των Φμθμάτων
του ΕΜΣΑ.
Θ ελάχιςτθ διάρκεια φοίτθςθσ ςτα περιςςότερα Φμιματα είναι
οκτϊ εξάμθνα. Υτο Φμιμα Ρδοντιατρικισ, ςτο Φμιμα Φαρμακευτικισ και ςτο Φμιμα Ξουςικϊν Υπουδϊν είναι δζκα εξάμθνα, ενϊ ςτο Φμιμα Ιατρικισ θ ελάχιςτθ διάρκεια φοίτθςθσ είναι
δϊδωκα εξάμθνα ςπουδϊν.




Φα μακιματα του χειμερινοφ εξαμινου εξετάηονται κατά τθν
περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και επαναλθπτικϊσ
κατά τθν περίοδο του Υεπτεμβρίου.
 Φα μακιματα του εαρινοφ εξαμινου εξετάηονται κατά τθν
περίοδο του Ιουνίου και επαναλθπτικϊσ κατά τθν περίοδο
του Υεπτεμβρίου.
Ρι εξεταςτικζσ περίοδοι του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και
Υεπτεμβρίου διαρκοφν τρεισ εβδομάδεσ, ενϊ αυτι του Ιουνίου
διαρκεί ςφμφωνα με το νόμο δφο εβδομάδεσ, όλεσ όμωσ
ςυνικωσ επεκτείνονται ςε μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα.



Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν (με 7 ΣΣΥ)
 Φμιμα Βιολογίασ
 Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ
 Σροπτυχιακό Σρόγραμμα Υπουδϊν Γεωλογίασ
Γεωπεριβάλλοντοσ
 Φμιμα Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ
 Φμιμα Ξακθματικϊν
 Φμιμα Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν
 Φμιμα Φυςικισ Χθμείασ
 Φμιμα Χθμείασ
Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ

ΗΜΕΕΣ ΔΙΑΚΟΡΩΝ

1.4.2

Ματά τουσ μινεσ Ιοφλιο και Αφγουςτο δεν διεξάγονται
μακιματα ι εξετάςεισ και κεωροφνται μινεσ κερινϊν
διακοπϊν. Επίςθσ ςτισ διακοπζσ ςυγκαταλζγονται:

(ΕΡΙΡΕΔΟ 7 του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων)



Οι διακοπζσ Χριςτουγζννων: Από 24 Δεκεμβρίου ωσ 7
Ιανουαρίου.
 Οι διακοπζσ του Ράςχα: Από τθ Ξεγάλθ Δευτζρα ωσ τθν
Μυριακι του Θωμά.
ΗΜΕΕΣ ΕΟΤΩΝ KAI ΑΓΙΩΝ








H 28θ Οκτωβρίου: Επζτειοσ του "OXI" ςτον ιταλικό φαςιςμό
(Εκνικι εορτι).
H 17θ Νοεμβρίου: Επζτειοσ εξζγερςθσ του Σολυτεχνείου το
1973.
H 30θ Ιανουαρίου: Εορτι των Φριϊν Ιεραρχϊν (Θρθςκευτικι
εορτι).
H 25θ Mαρτίου: Επζτειοσ τθσ επανάςταςθσ του 1821
εναντίον του τουρκικοφ ηυγοφ (Εκνικι εορτι).
Η Κακαρι Δευτζρα
H 1θ Mαΐου: Σρωτομαγιά. - Θμζρα ταξικισ αλλθλεγγφθσ των
εργατϊν (Εργατικι εορτι - απεργία).
Του Αγ. Ρνεφματοσ: (Μινθτι κρθςκευτικι εορτι).

1.4

ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ (ΠΠ)

(ΕΡΙΡΕΔΟ 6 του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων)
Φο Εκνικό και Μαποδιςτριακό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΜΣΑ)
προςφζρει προπτυχιακζσ ςπουδζσ υψθλοφ επιπζδου ςε
πλθκϊρα αντικειμζνων.
Φα 33 Φμιματα του Σανεπιςτθμίου οργανϊνουν και
λειτουργοφν Σρογράμματα Σροπτυχιακϊν Υπουδϊν (ΣΣΥ), τα
περιςςότερα από τα οποία περιλαμβάνουν κατευκφνςεισ, ϊςτε

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ

ΠΟΤΔΨΝ

Φο Εκνικό και Μαποδιςτριακό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΜΣΑ)
προςφζρει ζναν μεγάλο αρικμό Σρογραμμάτων Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Φμθματικά, Διατμθματικά, Διιδρυματικά, Διακρατικά) καλφπτοντασ ποικίλα επιςτθμονικά πεδία και δίνοντασ ζτςι
τθ δυνατότθτα ςτουσ αποφοίτουσ του, κακϊσ και ςτουσ
αποφοίτουσ άλλων ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων, να προαγάγουν
τθν επιςτιμθ και να διεκδικιςουν τθ κζςθ τουσ ςτθν αγορά
εργαςίασ.
Υτοχεφοντασ ςτθν εξωςτρζφεια και τθ διεφρυνςθ του κοινοφ
ςτο οποίο απευκφνεται, το ΕΜΣΑ ζχει προχωριςει ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία και ξενόγλωςςων Σρογραμμάτων Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (ΣΞΥ).
Φα Σρογράμματα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν είτε χρθματοδοτοφνται από τον τακτικό προχπολογιςμό είτε ζχουν ωσ κφρια
πθγι χρθματοδότθςθσ τθν καταβολι διδάκτρων. Φο ΕΜΣΑ, προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν καλι λειτουργία και τθ βιωςιμότθτα των ΣΞΥ αναηθτά και άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, όπωσ
δωρεζσ, χορθγίεσ, ερευνθτικά προγράμματα. Επίςθσ προωκεί
τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ υποτροφιϊν με οικονομικο-κοινωνικά κριτιρια, κακϊσ και με κριτιριο τθν απόδοςθ των φοιτθτϊν.
Σρογράμματα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν ανά Υχολι


1.4.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
(ΠΜ)

και

Σχολι Επιςτθμϊν Αγωγισ (με 2 τμιματα)
 Σαιδαγωγικό Φμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
 ΡΜΣ Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ ΕκπαίδευςθσΕπιςτιμεσ τθσ Αγωγισ
 Εκπαιδευτικι Τεχνολογία και Ανάπτυξθ Ανκρϊπινων
Ρόρων (Educational Technology & Human Resources
Development), ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων ΦΕΙ Σειραιά.
 Ρολιτικι Επιςτιμθ και Κοινωνιολογία, τθν οργάνωςθ
του οποίου ζχει αναλάβει το Φμιμα Σολιτικισ Επιςτιμθσ
και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ Υχολισ Οομικϊν, Ρικονομι-
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κϊν και Σολιτικϊν Επιςτθμϊν του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
 θτορικι: Θεωρία και Ρράξθ, ςε ςυνεργαςία με το
Σαιδαγωγικό Φμιμα Οθπιαγωγϊν του Σανεπιςτθμίου
Δυτικισ Ξακεδονίασ.
 Σχολικι Συμβουλευτικι και Κακοδιγθςθ, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Ψυχολογίασ Σανεπιςτθμίου Μφπρου.
 Διεπιςτθμονικι Ρροςζγγιςθ τθσ Επιςτιμθσ, τθσ Φεχνολογίασ, τθσ Ξθχανικισ και των Ξακθματικϊν - STEM
ςτθν Εκπαίδευςθ, Διαπανεπιςτθμιακό – Διατμθματικό
Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν ςε ςυνεργαςία με
το Σαιδαγωγικό Φμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του
Σανεπιςτθμίου Σατρϊν.
 Φμιμα Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν Σροςχολικι Θλικία
 Ειδικι Αγωγι
 Εκπαίδευςθ και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, ςε ςυνεργαςία
με το University College London, Institute of Education
 Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ για
τθν Εκπαίδευςθ, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα
Επικοινωνίασ και Ξζςων Ξαηικισ Ενθμζρωςθσ ΕΜΣΑ, το
Φμιμα Αρχιτεκτόνων Ξθχανικϊν του Σανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ και το Φμιμα Θλεκτρονικϊν Ξθχανικϊν ΦΕ.
ΦΕΙ Σειραιά.
 Συμβουλευτικι Ψυχολογία και Συμβουλευτικι ςτθν
Εκπαίδευςθ, τθν Χγεία, τθν Εργαςία, ςε ςυνεργαςία με
το Φμιμα Μοινωνικισ Διοίκθςθσ & Σολιτικισ Επιςτιμθσ
του Δθμοκρίτειου Σανεπιςτθμίου Θράκθσ.
Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ (με 4 τμιματα)
 Φμιμα Ιατρικισ
 Βιοςτατιςτικι
 Ιατρικι Φυςικι - Ακτινοφυςικι
 Επεμβατικι Ακτινολογία
 Μοριακι Ιατρικι
 Κλινικι Ιατρικι, Εργαςτθριακι Ιατρικι, Ρρολθπτικι και
Κοινωνικι Ιατρικι
 Επαγγελματικι και Ρεριβαλλοντικι Υγεία – Διαχείριςθ
και Οικονομικι Αποτίμθςθ
 Ρροαγωγι και Αγωγι τθσ Υγείασ
 Ελάχιςτα
Επεμβατικι
Χειρουργικι,
ομποτικι
Χειρουργικι και Τθλεχειρουργικι
 Ρεριβάλλον και Υγεία: Διαχείριςθ Ρεριβαλλοντικϊν
Θεμάτων με επιπτϊςεισ ςτθν Υγεία
 Μονάδεσ
Εντατικισ Θεραπείασ - Καρδιολογικι
Νοςθλευτικι
 Διεκνισ Ιατρικι - Διαχείριςθ κρίςεων υγείασ
 Η Επιςτιμθ του Στρεσ και Ρροαγωγι τθσ Υγείασ
 Κλινικι Ραιδιατρικι και Νοςθλευτικι - Ερευνα
 Μονάδεσ Εντατικισ Θεραπείασ
 Εργαςτθριακι και Κλινικι Νοςθλευτικι Καρδιολογία
 Μεταβολικά Νοςιματα των Οςτϊν
 Καρδιοαναπνευςτικι Αναηωογόνθςθ
 Ζρευνα ςτθ Γυναικεία Αναπαραγωγι
 Κλινικι Νευροψυχολογία - Clinical Neuropsychology
 Μοριακι και εφθρμοςμζνθ Φυςιολογία
 Νεοπλαςματικι νόςοσ ςτον άνκρωπο: Σφγχρονθ
κλινικοπακολογοανατομικι προςζγγιςθ ςτθν ζρευνα
 Θρόμβωςθ-Αιμορραγία-Ιατρικι των μεταγγίςεων
 Διαςυνδετικι Ψυχιατρικι: Απαρτιωμζνθ Φροντίδα
Σωματικισ και ΨυχικισΥγείασ
 Ρακολογία τθσ κφθςθσ
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Ρροαγωγι Ψυχικισ Υγείασ-Ρρόλθψθ Ψυχιατρικϊν
Διαταραχϊν
 Ενδαγγειακζσ Τεχνικζσ
 Καρκίνοσ Ρνεφμονα: Σφγχρονθ Κλινικοεργαςτθριακι
Ρροςζγγιςθ & Ζρευνα
 Οργάνωςθ
και Διαχείριςθ ανακουφιςτικισ και
υποςτθρικτικισ φροντίδασ χρόνιων παςχόντων
 Κλινικι Βιοχθμεία – Μοριακι Διαγνωςτικι
 Χειρουργικι Ανατομία
 Ιατρικι Γενετικι: Κλινικι και Εργαςτθριακι Κατεφκυνςθ
 Κλινικι και Μεταφραςτικι Ζρευνα
 Κλινικι Νευροφυςιολογία
 Ακοολογία – Νευροωτολογία
 Ψυχιατροδικαςτικι
 Ψυχικι Υγεία Ραιδιϊν Εφιβων
 Ψυχοδυναμικι Ψυχοκεραπεία ςε Ιατρικά Ρλαίςια
 Αντιμετϊπιςθ Εξαρτιςεων – Εξαρτθςιολογία
 Αλγολογία: Aντιμετϊπιςθ του Ρόνου. Διάγνωςθ και
Θεραπεία.Φαρμακευτικζσ ,Ραρεμβατικζσ και άλλεσ
τεχνικζσ.
 Χειρουργικι Ογκολογία
 Επεμβατικι Καρδιολογία
 Καρδιοπνευμονικι Αποκατάςταςθ και αποκατάςταςθ
Ραςχόντων ΜΕΘ
 Κλινικι Εργοςπιρομετρία, άςκθςθ και αποκατάςταςθ
 Διαταραχζσ τθσ αναπνοισ ςτον Υπνο-Εργαςτθριακι και
Κλινικι Ιατρικι του Υπνου
 Μοριακι Ιατρικι Βιοπακολογία – Μικροβιολογία
 Σφγχρονθ
Διαγνωςτικι ςτθ Δερματολογία και
Αλλεργιολογία
 Ραιδιατρικι Λοιμωξιολογία
 Αναγνϊριςθ ,Αξιολόγθςθ και Μζριμνα για τθν
Αρμονικι Ανάπτυξθ των Χαριςματικϊν Ταλαντοφχων
Ραιδιϊν & Νζων
 Αποκατάςταςθ ςτθ Στοματικι και Γνακοπροςωπικι
Χειρουργικι
 Σακχαρϊδθσ Διαβιτθσ – Ραχυςαρκία
 Μοριακι
Βιοϊατρικι - Μθχανιςμοί Αςκενειϊν,
Μοριακζσ και Κυτταρικζσ κεραπείεσ και Βιοκαινοτομία
 Κλινικζσ Μελζτεσ-Σχεδιαςμόσ και Εκτζλεςθ
 Σχεδιαςμόσ και Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ
 ευματολογία - Μυοςκελετικι Υγεία
 Ρεριοχικι Αναιςκθςία
 Άκλθςθ και Υγεία
 Αρτθριακι Υπζρταςθ και Συνοδά Καρδιαγγειακά Νεφρικά Νοςιματα
 Εκτίμθςθ
και
Διαχείριςθ
Επαγγελματικοφ,
Ρεριβαλλοντικοφ και Φαρμακευτικοφ
 Εφαρμοςμζνθ Νευροανατομία
 Ρροθγμζνθ
Λαπαροςκοπικι
και
Βαριατρικι
Χειρουργικι
 Στρατθγικζσ Ανάπτυξθσ τθσ Εφθβικισ Υγείασ
Φμιμα Ρδοντιατρικισ
 ΡΜΣ Οδοντιατρικισ
 Νευροεπιςτιμεσ, Διεκνζσ πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν
ςπουδϊν του Φμιματοσ Βιολογίασ, του Φμιματοσ
Οοςθλευτικισ, του Φμιματοσ Ρδοντιατρικισ και τθσ
Ιατρικισ Υχολισ του Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ
Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςε ςυνεργαςία με το Κδρυμα
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Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν
(ΙΙΒΕΑΑ), το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Σαςτζρ (Ε.Ι.Σ.), το
Ερευνθτικό Μζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν "Αλζξανδροσ
Φλζμινγκ" (Ε.ΜΕ.Β.Ε. Α. Φλζμινγκ) και το Εκνικό Μζντρο
Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν «Δθμόκριτοσ» (Ε.ΜΕ.Φ.Ε.
ΔΘΞΡΜΤΙΦΡΥ) (Αγγλόφωνο)
 Υλικά Οδοντικισ Τεχνολογίασ, ςε ςυνεργαςία με το
Φμιμα Ρδοντικισ Φεχνολογίασ του ΦΕΙ Ακινασ.
 Φμιμα Φαρμακευτικισ
 ΡΜΣ Φαρμακευτικισ
 Βιομθχανικι Φαρμακευτικι
 Φμιμα Οοςθλευτικισ
 ΣΞΥ Φμιματοσ Οοςθλευτικισ
 Εγκζφαλοσ και Νουσ, Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ ςε
ςυνεργαςία με το Φμιμα Ιατρικισ, το Φμιμα Επιςτιμθσ
Χπολογιςτϊν, το Φμιμα Φυςικισ και το Φμιμα
Φιλοςοφικϊν
και
Μοινωνικϊν
Υπουδϊν
του
Σανεπιςτθμίου Μριτθσ, κακϊσ και το Φμιμα Ιςτορίασ και
Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ του ΕΜΣΑ.
 Νευροεπιςτιμεσ, Διεκνζσ πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν
ςπουδϊν του Φμιματοσ Βιολογίασ, του Φμιματοσ Οοςθλευτικισ, του Φμιματοσ Ρδοντιατρικισ και τθσ Ιατρικισ
Υχολισ του Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ Σανεπιςτθμίου
Ακθνϊν, ςε ςυνεργαςία με το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν
Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν (ΙΙΒΕΑΑ), το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Σαςτζρ (Ε.Ι.Σ.), το Ερευνθτικό Μζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν "Αλζξανδροσ Φλζμινγκ" (Ε.ΜΕ.Β.Ε. Α.
Φλζμινγκ) και το Εκνικό Μζντρο Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν
«Δθμόκριτοσ»
(Ε.ΜΕ.Φ.Ε.
ΔΘΞΡΜΤΙΦΡΥ)
(Αγγλόφωνο)
 Οργάνωςθ
και
Διοίκθςθ
Υπθρεςιϊν
ΥγείασΡλθροφορικι Υγείασ, Διαπανεπιςτθμιακό – Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Σλθροφορικισ και
Φθλεπικοινωνιϊν, το Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν και
τα Φμιματα Σλθροφορικισ, Ψθφιακϊν Υυςτθμάτων και
Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Φεχνολoγίασ του Σανεπιςτθμίου Σειραιϊσ. Ξεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ
(ΞΔΕ) ςτισ ειδικεφςεισ: Ρργάνωςθ και Διοίκθςθ Χπθρεςιϊν Χγείασ & Σλθροφορικι Χγείασ.
Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (με το
ομϊνυμο τμιμα)
 ΡΜΣ Βιολογία τθσ Άςκθςθσ
 ΡΜΣ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ
Θεολογικι Σχολι (με 2 τμιματα)
 Φμιμα Θεολογίασ
 ΡΜΣ Τμιματοσ Θεολογίασ
 Φμιμα Μοινωνικισ Θεολογίασ
 Θεολογία και Κοινωνία
Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν (με 7 τμιματα)
 Φμιμα Βιολογίασ
 Βιοπλθροφορικι
 Βιο-οικονομία, Διαπανεπιςτθμιακό-Διιδρυματικό ΣΞΥ
ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Ρικονομικισ Επιςτιμθσ του
Σανεπιςτθμίου Σειραιϊσ.
 Διδακτικι τθσ Βιολογίασ
 Εφαρμογζσ τθσ Βιολογίασ ςτθν Ιατρικι, ςε ςυνεργαςία
με το Φμιμα Ιατρικισ.
 Εφαρμοςμζνθ Γενετικι και Βιοτεχνολογία
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Κλινικι Βιοχθμεία - Μοριακι Διαγνωςτικι, ςε
ςυνεργαςία με το Φμιμα Χθμείασ και το Φμιμα
Οοςθλευτικισ.
 Μικροβιακι Βιοτεχνολογία
 Νευροεπιςτιμεσ, Διεκνζσ πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν
ςπουδϊν του Φμιματοσ Βιολογίασ, του Φμιματοσ
Οοςθλευτικισ, του Φμιματοσ Ρδοντιατρικισ και τθσ
Ιατρικισ Υχολισ του Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ
Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςε ςυνεργαςία με το Κδρυμα
Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν
(ΙΙΒΕΑΑ), το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Σαςτζρ (Ε.Ι.Σ.), το
Ερευνθτικό Μζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν "Αλζξανδροσ
Φλζμινγκ" (Ε.ΜΕ.Β.Ε. Α. Φλζμινγκ) και το Εκνικό Μζντρο
Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν «Δθμόκριτοσ» (Ε.ΜΕ.Φ.Ε.
ΔΘΞΡΜΤΙΦΡΥ) (Αγγλόφωνο)
 Οικολογία και Διαχείριςθ Βιοποικιλότθτασ
 Ωκεανογραφία
και
Διαχείριςθ
Θαλαςςίου
Ρεριβάλλοντοσ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με τα
Φμιματα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ, Φυςικισ και
Χθμείασ.
Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ
 ΡΜΣ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ
 Μουςειακζσ Σπουδζσ, Διιδρυματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία
με το Φμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν και ςε ςφμπραξθ με το Φμιμα Υυντιρθςθσ
Αρχαιοτιτων και Ζργων Φζχνθσ του Φεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Ακινασ.
 Υτρατθγικζσ Διαχείριςθσ Σεριβάλλοντοσ, Ματαςτροφϊν
και Μρίςεων
 Ωκεανογραφία
και
Διαχείριςθ
Θαλαςςίου
Ρεριβάλλοντοσ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με τα
Φμιματα Βιολογίασ, Φυςικισ και Χθμείασ.
Φμιμα Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ
 Γνωςιακι Επιςτιμθ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία
με το Φμιμα Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν, το
Φμιμα Ψυχολογίασ και το Φμιμα Φιλολογίασ του
Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
 Ιςτορία και Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν και τθσ
Τεχνολογίασ, Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με
τθ Υχολι Εφαρμοςμζνων Ξακθματικϊν και Φυςικϊν
Επιςτθμϊν ΕΞΣ.
 Λογικι και Θεωρία Αλγορίκμων και Υπολογιςμοφ,
Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ από κοινοφ με το Φμιμα
Σλθροφορικισ και το Φμιμα Ξακθματικϊν του
Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, το Φμιμα Θλεκτρολόγων και
Ξθχανικϊν Χπολογιςτϊν του ΕΞΣ, τθ Υχολι
Εφαρμοςμζνων Ξακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν
του ΕΞΣ και το Φμιμα Ξθχανικϊν Θ/Χ και
Σλθροφορικισ του Σανεπιςτθμίου Σατρϊν.
 Διδακτικι και Μεκοδολογία των Μακθματικϊν,
Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα
Ξακθματικϊν και το Φμιμα Φιλοςοφίασ, Σαιδαγωγικισ
και Ψυχολογίασ του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κακϊσ και
τα Φμιματα Ξακθματικϊν, Υτατιςτικισ και Επιςτθμϊν
τθσ Αγωγισ του Σανεπιςτθμίου τθσ Μφπρου.
 Εγκζφαλοσ και Νουσ, Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ ςε
ςυνεργαςία με το Φμιμα Ιατρικισ, το Φμιμα Επιςτιμθσ
Χπολογιςτϊν, το Φμιμα Φυςικισ και το Φμιμα
Φιλοςοφικϊν
και
Μοινωνικϊν
Υπουδϊν
του
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Σανεπιςτθμίου Μριτθσ, κακϊσ και το Φμιμα
Οοςθλευτικισ του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
Φμιμα Ξακθματικϊν
 Μακθματικά (M.Sc. In Mathematics)
 Αλγόρικμοι,
Νογικι και Διακριτά Ξακθματικά,
Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ από κοινοφ με το Φμιμα
Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν του Σανεπιςτθμίου
Ακθνϊν και τισ Υχολζσ Εφαρμοςμζνων Ξακθματικϊν και
Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Ξ.Φ.Ε.) και Θλεκτρολόγων
Ξθχανικϊν και Ξθχανικϊν Χπολογιςτϊν (Θ.Ξ.Ξ.Χ.) του
Εκνικοφ Ξετςόβιου Σολυτεχνείου.
 Βιοςτατιςτικι, Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ από κοινοφ με
τθν Ιατρικι Υχολι του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν και το
Φμιμα Ξακθματικϊν του Σανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.
 Διδακτικι και Μεκοδολογία των Μακθματικϊν,
Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα
Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ , το Φμιμα
Φιλοςοφίασ, Σαιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ και τα
Φμιματα Ξακθματικϊν, Υτατιςτικισ και Επιςτθμϊν τθσ
Αγωγισ του Σανεπιςτθμίου τθσ Μφπρου.
 Λογικι και Θεωρία Αλγορίκμων και Υπολογιςμοφ,
Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ από κοινοφ με το Φμιμα
Σλθροφορικισ και το Φμιμα ΞΙΘΕ του Σανεπιςτθμίου
Ακθνϊν, το Φμιμα Θλεκτρολόγων και Ξθχανικϊν
Χπολογιςτϊν του ΕΞΣ, τθ Υχολι Εφαρμοςμζνων
Ξακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του ΕΞΣ και το
Φμιμα Ξθχανικϊν Θ/Χ και Σλθροφορικισ του
Σανεπιςτθμίου Σατρϊν.
 Μακθματικά τθσ Αγοράσ και τθσ Ραραγωγισ,
Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ από κοινοφ με το Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν και το
Φμιμα Σλθροφορικισ του Ρικονομικοφ Σανεπιςτθμίου
Ακθνϊν.
Φμιμα Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν
 ΡΜΣ Τμιματοσ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνίεσ ςε
επτά ειδικεφςεισ.
 Γνωςιακι Επιςτιμθ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία
με το Φμιμα Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ, το
Φμιμα Ψυχολογίασ και το Φμιμα Φιλολογίασ του
Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
 Αλγόρικμοι, Λογικι και Διακριτά Μακθματικά, Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ από κοινοφ με το Φμιμα Ξακθματικϊν του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τισ Υχολζσ Εφαρμοςμζνων Ξακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Ξ.Φ.Ε.)
και Θλεκτρολόγων Ξθχανικϊν και Ξθχανικϊν Χπολογιςτϊν (Θ.Ξ.Ξ.Χ.) του Εκνικοφ Ξετςόβιου Σολυτεχνείου.
 Ηλεκτρονικισ, αδιοθλεκτρολογίασ και Αυτοματιςμοφ,
Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Φυςικισ.
με δφο κατευκφνςεισ: Ειδίκευςθ ςτθν Ταδιοθλεκτρολογία/Θλεκτρονικι και Ειδίκευςθ ςτον Θλεκτρονικό Αυτοματιςμό.
 Λογικι και Θεωρία Αλγορίκμων και Υπολογιςμοφ,
Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ από κοινοφ με το Φμιμα Ξακθματικϊν και το Φμιμα Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, το Φμιμα Θλεκτρολόγων και Ξθχανικϊν Χπολογιςτϊν του ΕΞΣ, τθ Υχολι Εφαρμοςμζνων Ξακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του ΕΞΣ και το Φμιμα Ξθχανικϊν Θ/Χ και Σλθροφορικισ του Σανεπιςτθμίου Σατρϊν.







Μικροθλεκτρονικι, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα
Φυςικισ, το Ερευνθτικό Σανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Υυςτθμάτων Επικοινωνιϊν και Χπολογιςτϊν του Εκνικοφ
Ξετςόβιου Σολυτεχνείου, το Ινςτιτοφτο Ξικροθλεκτρονικισ του Εκνικοφ Μζντρου Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν
"Δθμόκριτοσ" και το Institut National Polytechnique de
Grenoble.
 Οικονομικι και Διοίκθςθ των Τθλεπικοινωνιακϊν
Δικτφων, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα
Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν.
 Οργάνωςθ
και Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ Ρλθροφορικι τθσ Υγείασ, Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ ςε
ςυνεργαςία με Φμιματα Οοςθλευτικισ και Ρικονομικϊν
Επιςτθμϊν του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, τα Φμιματα
Σλθροφορικισ, Ψθφιακϊν Υυςτθμάτων και Βιομθχανικισ
Διοίκθςθσ και Φεχνολογίασ του Σανεπιςτθμίου Σειραιϊσ.
 Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ ςτθν Ιατρικι και τθ Βιολογία, Διιδρυματικό ΣΞΥ ςε ςφμπραξθ με το ΦΕΙ Ακινασ
και ςε ςυνεργαςία με το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν (ΙΙΒΕΑΑ) και το Ινςτιτοφτο
Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν του ΕΜΕΦΕ
Δθμόκριτοσ
Φμιμα Φυςικισ Χθμείασ
 ΡΜΣ Τμιματοσ Φυςικισ
 Ηλεκτρονικισ, αδιοθλεκτρολογίασ και Αυτοματιςμοφ,
Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν. με δφο κατευκφνςεισ: Ειδίκευςθ ςτθν Ταδιοθλεκτρολογία/Θλεκτρονικι και Ειδίκευςθ ςτον Θλεκτρονικό Αυτοματιςμό.
 Ιατρικι Φυςικι – Ακτινοφυςικι, Διαπανεπιςτθμιακό Διατμθματικό ΣΞΥ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ιατρικι Υχολι
του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, τα Φμιματα Ιατρικισ του
Αριςτοτελείου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, του Σανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, του Δθμοκρίτειου Σανεπιςτθμίου
Θράκθσ και του Σανεπιςτθμίου Μριτθσ, κακϊσ και με τθν
Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ (Ε.Ε.Α.Ε) και το
Ε.ΜΕ.Φ.Ε «Δθμόκριτοσ».
 Μικροθλεκτρονικι, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν, το Ερευνθτικό Σανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Υυςτθμάτων Επικοινωνιϊν και Χπολογιςτϊν του Εκνικοφ Ξετςόβιου Σολυτεχνείου, το Ινςτιτοφτο Ξικροθλεκτρονικισ του Εκνικοφ Μζντρου Ζρευνασ
Φυςικϊν Επιςτθμϊν "Δθμόκριτοσ" και το Institut
National Polytechnique de Grenoble.
 Ναυτικι και Θαλάςςια Τεχνολογία και Επιςτιμθ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με τισ Υχολζσ Οαυπθγϊν
Ξθχανολόγων Ξθχανικϊν, Ξθχανολόγων Ξθχανικϊν,
Αγρονόμων Φοπογράφων Ξθχανικϊν, Θλεκτρολόγων
Ξθχανικϊν και Ξθχανικϊν Χπολογιςτϊν και Εφαρμοςμζνων Ξακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ Ξετςόβιου Σολυτεχνείου κακϊσ και του Εκνικοφ
Μζντρου Θαλάςςιων Ερευνϊν (ΕΜΘΕ).
 Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου Ρεριβάλλοντοσ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με τα Φμιματα
Βιολογίασ, Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ και Χθμείασ.
Φμιμα Χθμείασ
 ΡΜΣ Τμιματοσ Χθμείασ
 Ανόργανθ Χθμεία και Εφαρμογζσ τθσ ςτθ Βιομθχανία
 Επιςτιμθ Ρολυμερϊν και Εφαρμογζσ τθσ
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Διδακτικι τθσ Χθμείασ και Νζεσ Εκπαιδευτικζσ Τεχνολογίεσ, Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Χθμείασ Α.Σ.Θ. και τθ Υχολι Χθμικϊν Ξθχανικϊν
ΕΞΣ.
 Κατάλυςθ και Εφαρμογζσ τθσ ςτθ Βιομθχανία
 Οργανικι Σφνκεςθ και Εφαρμογζσ ςτθ Χθμικι
Βιομθχανία, ςε ςυνεργαςία με το Γενικό Φμιμα Γεωπονικοφ Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τα Φμιματα Χθμείασ
ΑΣΘ, Σανεπιςτθμίου Σατρϊν, Σανεπιςτθμίου Ιωαννίνων
και Σανεπιςτθμίου Μριτθσ.
 Χθμεία-Φυςικοχθμεία
 Χθμικι Ανάλυςθ - Ζλεγχοσ Ροιότθτασ, Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Χθμείασ ΑΣΘ.
 Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου Ρεριβάλλοντοσ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με τα Φμιματα
Βιολογίασ, Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ και Φυςικισ.
Νομικι Σχολι
 ΡΜΣ Νομικισ
Σχολι Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν (με 4
τμιματα)
 Φμιμα Επικοινωνίασ και Ξζςων Ξαηικισ Ενθμζρωςθσ
 ΡΜΣ Επικοινωνίασ και ΜΜΕ
 Μουςικι και Κουλτοφρα: Διεπιςτθμονικζσ Αναλφςεισ
και Εφαρμογζσ, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Ξουςικϊν
Υπουδϊν.
 Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ για
τθν Εκπαίδευςθ, ςε ςυνεργαςία με το Εκπαίδευςθσ και
Αγωγισ ςτθν Σροςχολικι Θλικία ΕΜΣΑ, το Φμιμα Αρχιτεκτόνων Ξθχανικϊν του Σανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και το
Φμιμα Θλεκτρονικϊν Ξθχανικϊν Φ.Ε. ΦΕΙ Σειραιά.
 Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν
 ΡΜΣ Οικονομικι Επιςτιμθ
 Εφαρμοςμζνθ Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι, ςε
ςυνεργαςία με το Φμιμα Ξακθματικϊν Σανεπιςτθμίου
Αιγαίου.
 Διοίκθςθ Οικονομικϊν Μονάδων (ΔΟΜ), ςε ςυνεργαςία
με το Φμιμα Σολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
 Μακθματικά
τθσ
Αγοράσ
και
Ραραγωγισ,
Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα
Ξακθματικϊν ΕΜΣΑ και το Φμιμα Σλθροφορικισ του
Ρικονομικοφ Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
 Οικονομικι και Διοίκθςθ των Τθλεπικοινωνιακϊν
Δικτφων, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Σλθροφορικισ και
Φθλεπικοινωνιϊν ΕΜΣΑ.
 Οργάνωςθ
και Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ –
Ρλθροφορικι Υγείασ, Διαπανεπιςτθμιακό- Διατμθματικό
ΣΞΥ, ςε ςυνεργαςία με τα Φμιματα Οοςθλευτικισ, Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν του Σανεπιςτθμίου
Ακθνϊν, κακϊσ και τα Φμιματα Σλθροφορικισ, Ψθφιακϊν Υυςτθμάτων και Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Φεχνολογίασ του Σανεπιςτθμίου Σειραιϊσ.
 Φιλοςοφία και Διοίκθςθ - Μάνατημεντ, Διατμθματικό
ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Φιλοςοφίασ, Σαιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ.
 Φμιμα Σολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
 Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Σπουδζσ
 Διοίκθςθ Οικονομικϊν Μονάδων (ΔΟΜ), ςε ςυνεργαςία
με το Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν.
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Θεςμοί και Ρολιτικζσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ:
Κρατικζσ Ρολιτικζσ, Οργανϊςεισ, Κοινωνία Ρολιτϊν
 Ρολιτικι Επιςτιμθ και Κοινωνιολογία
 Δθμόςιο Δίκαιο και Δθμόςια Ρολιτικι
 Σπουδζσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ (αγγλόφωνο)
 Φμιμα Φουρκικϊν και Υφγχρονων Αςιατικϊν Υπουδϊν
 Γεωπολιτικι Ανάλυςθ, Γεωςτρατθγικι Σφνκεςθ και
Σπουδζσ Άμυνασ και Διεκνοφσ Αςφάλειασ
 Μετάφραςθ και Διερμθνεία
Φιλοςοφικι Σχολι (με 12 τμιματα)
 Φμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
 Αγγλικι Γλϊςςα και Φιλολογία
 Μετάφραςθ-Μεταφραςεολογία, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε
ςυνεργαςία με το Φμιμα Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ και το Φμιμα Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ.
 Φμιμα Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
 Γαλλικι Γλϊςςα και Φιλολογία
 Ελλθνογαλλικζσ Σπουδζσ ςτθ Λογοτεχνία, τον Ρολιτιςμό
και τθ Μετάφραςθ
 Μετάφραςθ-Μεταφραςεολογία, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε
ςυνεργαςία με το Φμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ και το Φμιμα Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ.
 Διδαςκαλία Ξζνων Γλωςςϊν Στθν Ευρϊπθ: Εκπαίδευςθ
ςτθ Γλωςςικι και Σολιτιςμικι Διαφορετικότθτα Υχολικϊν
Σλθκυςμϊν, ςε ςυνεργαςία με τθ Υχολι Γραμμάτων,
Γλωςςϊν και Ανκρωπιςτικϊν Υπουδϊν του Σανεπιςτθμίου Angers τθσ Γαλλίασ.
 Φμιμα Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
 Γερμανικι Φιλολογία: Θεωρία- Εφαρμογζσ
 Μετάφραςθ-Μεταφραςεολογία, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε
ςυνεργαςία με το Φμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ και το Φμιμα Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ.
 Φμιμα Θεατρικϊν Υπουδϊν
 Από το κείμενο ςτθ ςκθνι. Φο ελλθνικό κζατρο ςε διάλογο με το παγκόςμιο
 Φμιμα Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
 Ιςπανοαμερικανικζσ Σπουδζσ
 Φμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ
 ΡΜΣ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ
 Αρχαιολογία τθσ Ελλάδασ και τθσ Ανατολικισ Μεςογείου: από τα ανάκτορα τθσ Εποχισ του Χαλκοφ ζωσ και
τα Ελλθνιςτικά Βαςίλεια - Ενθμερωτικό Φυλλάδιο (αγγλόφωνο)
 Διαχείριςθ μνθμείων: Αρχαιολογία, Σόλθ και Αρχιτεκτονικι, Διαπανεπιςτθμιακό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το
Φμιμα Αρχιτεκτόνων Ξθχανικϊν του Σανεπιςτθμίου
Σατρϊν και το Φμιμα Σολιτιςμικισ Φεχνολογίασ και
Επικοινωνίασ του Σανεπιςτθμίου Αιγαίου.
 Μουςειακζσ Σπουδζσ, Διατμθματικό-Διαπανεπιςτθμιακό
ΣΞΥ, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Γεωλογίασ και
Γεωπεριβάλλοντοσ του Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ
Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν και με ςφμπραξθ με το Φμιμα
Υυντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Φζχνθσ του
Φεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Ακινασ.
 Ευρωπαϊκά Μεταπτυχιακά Ρρογράμματα, ςε ςυνεργαςία με Ευρωπαϊκά Σανεπιςτιμια.
 Φμιμα Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
 Ελλθνορωμαϊκζσ - Ελλθνοϊταλικζσ ςπουδζσ: Λογοτεχνία, Ιςτορία και Ρολιτιςμόσ
 Φμιμα Ξουςικϊν Υπουδϊν
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Ερμθνεία ενόργανθσ και φωνθτικισ μουςικισ
Μουςικι και Κουλτοφρα: Διεπιςτθμονικζσ Αναλφςεισ
και Εφαρμογζσ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το
Φμιμα Επικοινωνίασ και Ξζςων Ξαηικισ Ενθμζρωςθσ.
 Μουςικολογία
Φμιμα Τωςικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ και Υλαβικϊν
Υπουδϊν
 Σροσ το παρόν δεν υπάρχουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
ςτο Φμιμα Τωςικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ και
Υλαβικϊν Υπουδϊν.
Φμιμα Φιλολογίασ
 ΡΜΣ Φιλολογίασ με τίτλο "Κοραισ", με επτά ειδικεφςεισ.
 Γνωςιακι Επιςτιμθ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία
με το Φμιμα Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ, το
Φμιμα Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν και το Φμιμα
Ψυχολογίασ.
 Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ Γλϊςςασ,
Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Φιλοςοφίασ, Σαιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ.
Φμιμα Φιλοςοφίασ, Σαιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ
 ΡΜΣ Φιλοςοφίασ
 Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ Γλϊςςασ,
Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα
Φιλολογίασ.
 Εκπαιδευτικι Ρολιτικι και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ
 Επαγγελματικι Συμβουλευτικι και Ρροςανατολιςμόσ
 Εφαρμοςμζνθ Ψυχολογία Ραιδιοφ και Εφιβου
 Θεωρία, Ρράξθ και Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ
Ζργου
 Φιλοςοφία και Διοίκθςθ - Μάνατημεντ, Διατμθματικό
ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν.
Φμιμα Ψυχολογίασ
 Γνωςιακι Επιςτιμθ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε ςυνεργαςία
με το Φμιμα Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ, το
Φμιμα Σλθροφορικισ και Φθλεπικοινωνιϊν και το Φμιμα
Φιλολογίασ του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
 Κλινικι Ψυχολογία
 Σχολικι Ψυχολογία
 Ρροαγωγι και Αγωγι Υγείασ, Διατμθματικό ΣΞΥ ςε
ςυνεργαςία με το Φμιμα Ιατρικισ










1.4.3

ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΕ ΔΙΑΣΡΙΒΕ

(ΕΡΙΡΕΔΟ 8 του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων)
Φα Φμιματα του ΕΜΣΑ ενκαρρφνουν τθν καινοτομία και τθν
ζρευνα και προςφζρουν ςτουσ πτυχιοφχουσ τθ δυνατότθτα
εκπόνθςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ. Ρι υποψιφιοι διδάκτορεσ
υποβάλλουν αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ όπου
ενδιαφζρονται να εκπονιςουν τθ διδακτορικι διατριβι
προςδιορίηοντασ ςε γενικζσ γραμμζσ το αντικείμενό τθσ.
Φο ΕΜΣΑ ζχει ςυνάψει Ειδικά Σρωτόκολλα Υυνεργαςίασ με
ομοταγι ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ για τθν εκπόνθςθ
διδακτορικϊν διατριβϊν με ςυνεπίβλεψθ, ςτο πλαίςιο των
οποίων –ανεξαρτιτωσ ποιο Φμιμα τα προκάλεςε– όλα τα
Φμιματα του Σανεπιςτιμιου μασ δφνανται να ςυνάψουν
επιμζρουσ ςυμφωνίεσ για υποψθφίουσ διδάκτορεσ.
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1.4.4

ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ

Φο Σανεπιςτιμιο µπορεί να ςυνεργάηεται µε επιςτιµονεσ που
διεξάγουν µεταδιδακτορικι ζρευνα ςε τοµείσ που εµπίπτουν
ςτα ερευνθτικά πεδία των Φµθµάτων του. Θ ςυνεργαςία
αναφζρεται ιδίωσ ςτθν εποπτεία ι ςυµβουλευτικι υποςτιριξθ
τθσ µεταδιδακτορικισ ζρευνασ από µζλοσ ι µζλθ ∆ΕΣ, ςτθν
παροχι πρόςβαςθσ ςε επιςτθµονικό υλικό ι εξοπλιςµό ι ςτθν
ανάκεςθ εκ µζρουσ του Σανεπιςτθµίου ςυγκεκριµζνου
ερευνθτικοφ ζργου µε ι χωρίσ αµοιβι.

1.4.5

ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ

Θ Δια Βίου Ξάκθςθ ςυνδζεται άμεςα με τθν αποςτολι του
Σανεπιςτθμίου θ οποία ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ ςυνεχοφσ
βελτίωςθσ, ςυμπλιρωςθσ και αναβάκμιςθσ των γνϊςεων,
δεξιοτιτων και ικανοτιτων των ατόμων για τθν ςυνζχιςθ τθσ
προςωπικισ και επαγγελματικισ τουσ ανάπτυξθσ και τθν
ενεργό προςαρμογι τουσ ςτο ραγδαία μεταβαλλόμενο
κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον.
Μάκε δράςθ του Σανεπιςτθμίου, θ οποία αφορά ςτθν
επιμόρφωςθ, ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, και εν γζνει
Δια Βίου Ξάκθςθ πραγματοποιείται μζςω του Μζντρου
Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Ξάκθςθσ (Μ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Ξ) του ΕΜΣΑ
ςφμφωνα με το Ο. 4485/2017 (άρκρο 48) και ςτθρίηεται ςε
τζςςερισ πυλϊνεσ, τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν ικανοτιτων, τθν
καλλιζργεια επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, τθν ανάπτυξθ
προςωπικϊν ικανοτιτων και τθν καλλιζργεια κοινωνικϊν
δεξιοτιτων.
Φο Μ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Ξ. αποτελεί ανεξάρτθτθ ακαδθμαϊκι μονάδα του
Ιδρφματοσ θ οποία οργανϊνει και ςυντονίηει εκπαιδευτικά
προγράμματα, εξαςφαλίηει τθ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία και
απονζμει τα εγκεκριμζνα πιςτοποιθτικά.
Ρι κφριεσ δραςτθριότθτζσ του είναι:


Επιμόρφωςθ αποφοίτων ανωτάτθσ εκπαίδευςθσ ςτισ
εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ.
 Σρογράμματα εξειδίκευςθσ επιςτθμόνων, ςε ςυγκεκριμζνουσ
τομείσ και εφαρμογζσ, των οποίων το αντικείμενο απαιτεί
μεγάλθ εμβάκυνςθ.
 Θερινά ςχολεία και ςεμινάρια ςτισ τελευταίεσ εξελίξεισ τθσ
ζρευνασ, ςτθν προϊκθςθ του Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ
Ελλθνικισ γλϊςςασ, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ
οικονομίασ.
 Υειρά δομθμζνων διαλζξεων και ςεμιναρίων ςε τομείσ τθσ
επιςτιμθσ, των τεχνϊν και των γραμμάτων, απευκυνόμενα
ςτον γενικό πλθκυςμό ενθλίκων πολιτϊν.
 Δράςεισ αντιμετϊπιςθσ του ςφγχρονου αναλφαβθτιςμοφ
(τεχνολογικόσ, οικονομικόσ, διαχείριςθσ τθσ τεράςτιασ
διακζςιμθσ πλθροφορίασ, περιβαλλοντικόσ) και δράςεισ
ςυμβουλευτικισ.
 Δράςεισ που απευκφνονται ςε ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ
και προωκοφν τθν κοινωνικι οικονομία.
Φα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι μζκοδοι διδαςκαλίεσ
ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι
προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων και
υλοποιοφνται:


Δια ηϊςθσ,
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Εξ Αποςτάςεωσ, μζςω ειδικισ πλατφόρμασ και κατάλλθλα
προςαρμοςμζνων εκπαιδευτικοφ υλικοφ και διαδικαςιϊν,
που αποδεςμεφουν από τον χϊρο και τον χρόνο και
 Ξζςω Ξικτισ μεκόδου με ςυνδυαςμό δια ηϊςθσ και εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.
Φο Εκνικό και Μαποδιςτριακό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ζχει μακρά
παράδοςθ και εμπειρία ςτον τομζα αυτό. Από το 2000
προςφζρει εκπαιδευτικά προγράμματα που καλφπτουν
περιςςότερα από 400 κεματικά αντικείμενα, τα οποία
ςυμβάλλουν
ςτθ
δθμιουργία
ενόσ
δυναμικοφ
και
ανταγωνιςτικοφ επαγγελματικοφ προφίλ.
Θ επιςτθμονικι εγκυρότθτα των κακθγθτϊν του ΕΜΣΑ, θ
εμπειρία τουσ ςτθν οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
και θ άρτια και ςφγχρονθ υλικοτεχνικι υποδομι του Ιδρφματοσ,
εγγυϊνται τθν ποιότθτα και τθν αξιοπιςτία των παρεχομζνων
εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν με ταυτόχρονθ απονομι ενόσ
ζγκυρου τίτλου με το κφροσ του Ιδρφματοσ.

1.5

ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΓΛΨΑ

Θ επίςθμθ γλϊςςα του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι θ
ελλθνικι, θ οποία είναι και θ επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ,
κακϊσ επίςθσ μία από τισ 23 επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
Θ γλϊςςα πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ και θ γλϊςςα εργαςίασ των
Σ.Ξ.Υ. που οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ Ξεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Ξ.Δ.Ε.) ι ςτθν απόκτθςθ Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ (Δ.Δ.) είναι θ ελλθνικι, εκτόσ εάν ο εςωτερικόσ
κανονιςμόσ του Σ.Ξ.Υ. προβλζπει τθ χριςθ άλλθσ ι και άλλθσ
γλϊςςασ -όπωσ ςυχνά ςυμβαίνει ςτα «ξενόγλωςςα» τμιματα. Θ
ςυγγραφι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ για το Ξ.Δ.Ε. ι τθσ
διατριβισ για το Δ.Δ. μπορεί να γίνει ςτθν ελλθνικι ι ςε άλλθ
γλϊςςα, ανάλογα με το τι προβλζπεται από τον εςωτερικό
κανονιςμό του Σ.Ξ.Υ. Θ βιβλιογραφία που ςυνιςτάται και
χρθςιμοποιείται ςτα Σ.Ξ.Υ. είναι ςτθν ελλθνικι και ςε άλλεσ
γλϊςςεσ και για τον λόγο αυτό θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν από
τουσ υποψιφιουσ για ειςαγωγι ςε Σ.Ξ.Υ. του Σανεπιςτθμίου
Ακθνϊν είναι είτε υποχρεωτικι, είτε προαιρετικι αλλά
επικυμθτι.

1.5.1

ΞΕΝΕ ΓΛΨΕ ΣΟ ΕΚΠΑ

Φο Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν προάγει τθν πολυγλωςςία, παρζχει
ευκαιρίεσ εκμάκθςθσ ποικίλων ξζνων γλωςςϊν και τθσ
ελλθνικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ.
Φα τμιματα ξζνων γλωςςϊν και φιλολογιϊν
Φα «ξενόγλωςςα» τμιματα ζχουν αυξθκεί ςε αρικμό τα
τελευταία χρόνια, κακϊσ δθμιουργοφνται νζεσ ανάγκεσ και
καλλιεργοφνται γεωπολιτικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα, τα
κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τισ χϊρεσ με τισ οποίεσ
θ χϊρα μασ γειτονεφει. Υυνολικά, το Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν ζχει
ςιμερα επτά (7) τμιματα ξζνων γλωςςϊν και φιλολογιϊν







Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ
Τωςικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ και Υλαβικϊν Υπουδϊν
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Φουρκικϊν και Υφγχρονων Αςιατικϊν Υπουδϊν
Υτα τμιματα αυτά προςφζρονται γλωςςικζσ-γλωςςολογικζσ και
λογοτεχνικζσ ςπουδζσ, κακϊσ και γνϊςεισ του πολιτιςμοφ
ποικίλων λαϊν τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ και τθσ Ξ. Ανατολισ.
Υτα περιςςότερα από αυτά τα τμιματα θ άριςτθ γνϊςθ τθσ
γλϊςςασ που υπθρετεί το τμιμα αποτελεί προχπόκεςθ για τθν
ειςαγωγι ςτο Σ.Σ.Υ., ενϊ ςε κάποια από αυτά θ ςυςτθματικι
ανάπτυξθ τθσ γλωςςομάκειασ γίνεται μετά τθν είςοδο ςε αυτά.
Φα «ξενόγλωςςα» τμιματα προςφζρουν επίςθσ ευκαιρίεσ ςτουσ
φοιτθτζσ και φοιτιτριζσ τουσ να εκπαιδευτοφν ςτθ διδακτικι
τθσ γλϊςςασ που υπθρετοφν ϊςτε να αποκτιςουν τισ
απαιτοφμενεσ γνϊςεισ για να διδάξουν τθ γλϊςςα ι γλϊςςεσ με
τισ οποίεσ αςχολικθκαν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ.
Η ελλθνικι ωσ ξζνθ γλϊςςα
Δεδομζνου του αυξανόμενου ενδιαφζροντοσ για τθν ελλθνικι
γλϊςςα από ξζνουσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ ι και άλλουσ
ξζνουσ, το Διδαςκαλείο Οζασ Ελλθνικισ προςφζρει μακιματα
ελλθνικισ για αρχάριουσ/εσ, μζςουσ και προχωρθμζνουσ, μζςω
εντατικϊν ι ετιςιων προγραμμάτων, ενϊ διοργανϊνει επίςθσ
κερινά προγράμματα ελλθνικισ για ξζνουσ. Φα προγράμματα
διδαςκαλίασ διαμορφϊνονται μζςω του Διατμθματικοφ
Σρογράμματοσ τθσ Οζασ Ελλθνικισ ωσ Πζνθσ Γλϊςςασ ςε
ςυνεργαςία με το Διατμθματικό Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν
Υπουδϊν, το οποίο προςφζρει Ξεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευςθσ ςτθ Διδακτικι τθσ Ελλθνικισ ωσ Πζνθσ Γλϊςςασ,
ϊςτε οι απόφοιτοι/εσ να ςτελεχϊςουν τον αυξανόμενο αρικμό
ςχολείων και κζντρων νζων και ενθλίκων όπου διδάςκονται τθν
ελλθνικι γλϊςςα ξζνοι, ομογενείσ και οικονομικοί μετανάςτεσ.
Άλλεσ γλϊςςεσ ςτο Διδαςκαλείο Πζνων Γλωςςϊν
To Διδαςκαλείο, ανάλογα με τθ ηιτθςθ, προςφζρει
προγράμματα γλωςςομάκειασ ςε 26 γλϊςςεσ και ςυγκεκριμζνα
ςτισ εξισ: Αγγλικι, Αικιοπικι, Αλβανικι, Αραβικι, Βουλγαρικι,
Γαλλικι, Γερμανικι, Δανικι, Ιαπωνικι, Ινδικι, Ιςπανικι, Ιταλικι,
Μινεηικι, Μοπτικι, Οορβθγικι, Ρλλανδικι, Ρυγγρικι, Σερςικι,
Σορτογαλικι, Τουμανικι, Τωςικι, Υερβικι, Υουθδικι, Φουρκικι,
Φςεχικι και Φινλανδικι.

1.5.2

ΓΛΨΑ ΚΑΙ ΥΜΕΑ

Φα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προςπάκειεσ ςτο
Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν, μζςω τθσ Ξονάδασ Σροςβαςιμότθτασ
φοιτθτϊν/τριϊν με αναπθρία (ΦμεΑ), να επιτευχκεί ο ςτόχοσ
τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ τουσ ςτισ ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ και τα
ηθτιματα γλϊςςασ και επικοινωνίασ είναι καίρια. Θ παροχι
κάκε δυνατισ βοικειασ είναι ςτο επίκεντρο του Φμιματοσ
Θλεκτρονικισ Σροςβαςιμότθτασ (access*at+uoa*dot+gr), το
οποίο ζχει ωσ ςτόχο τθν πρόςβαςθ των ΦμεΑ ςτθ
διαπροςωπικι επικοινωνία με τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ
κοινότθτασ, ςτο εκπαιδευτικό υλικό (ζντυπο και θλεκτρονικό),
ςτον πίνακα και τισ προβολζσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ, ςτθ
ςυγγραφι ςθμειϊςεων, εργαςιϊν και ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ,
κακϊσ επίςθσ ςτισ πλθροφορίεσ, το περιεχόμενο του διαδικτφου
και τισ εφαρμογζσ πλθροφορικισ. Θ Ξονάδα περιλαμβάνει και
Χπθρεςία Διαμεταγωγισ (rs@di.uoa.gr ), ςτθν οποία υπθρετεί
Διερμθνζασ Οοθματικισ, ενϊ διακζτει μεταξφ άλλων ατομικζσ
υποςτθρικτικζσ τεχνολογίεσ, ενθμζρωςθ, προςβάςιμουσ
ςτακμοφσ εργαςίασ ςτισ βιβλιοκικεσ και παροχι τεχνογνωςίασ.
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1.5.3

ΓΛΨΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΦΕΕΙ

Θ αγγλικι είναι θ γλϊςςα επικοινωνίασ με τθ διεκνι κοινότθτα,
θ δεφτερθ γλϊςςα ςτθν οποία εμφανίηονται οι πλθροφορίεσ
που αφοροφν το ίδρυμα, ενϊ ςυνικωσ είναι και θ γλϊςςα
εργαςίασ ςτα περιςςότερα διεκνι ςυνζδρια, θμερίδεσ και
επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ που διοργανϊνει το Σανεπιςτιμιο
Ακθνϊν.

1.6

ΡΤΘΜΙΕΙ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ
ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΕΡΗ ΜΑΘΗΗ (ΣΤΠΙΚΗ, ΑΣΤΠΗ ΚΑΙ
ΜΗ ΣΤΠΙΚΗ)

1.6.1.

διεπιςτθμονικό μάκθμα που προςφζρεται από τθ Φιλοςοφικι
Υχολι (Φμιμα Θεατρικϊν Υπουδϊν) με τίτλο: «ΥΧΓΧΤΡΟΘ
ΕΝΝΑΔΑ: Ιςτορία, Φζχνεσ και Γράμματα».
Φζλοσ, εκτόσ τθσ κινθτικότθτασ ατόμων, το ΕΜΣΑ ζχει ενεργό
ςυμμετοχι και ςε άλλεσ βαςικζσ Δράςεισ (Key Actions) του
ERASMUS+ όπωσ τθ Δράςθ 2: Υυνεργαςία για τθν καινοτομία
και τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν, τθ Δράςθ 3: Ενίςχυςθ ςε
κζματα μεταρρυκμίςεων πολιτικισ κακϊσ και τθν υλοποίθςθ:




δραςτθριοτιτων Jean Monnet (που ςτοχεφουν ςτθν
προϊκθςθ τθσ αριςτείασ ςτθ διδαςκαλία και τθν ζρευνα ςτον
τομζα των ευρωπαϊκϊν ςπουδϊν παγκοςμίωσ),
δράςεων ςτον τομζα του ακλθτιςμοφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS (ERASMUS+)

Φο ΕΜΣΑ ςυμμετζχει ενεργά από τθν αρχι ςτο πρόγραμμα
Erasmus (1987), το οποίο ςιμερα ςυνεχίηει τθ λειτουργία του
ωσ Erasmus+, και ενκαρρφνει διαρκϊσ τθν κινθτικότθτα
φοιτθτϊν, ακαδθμαϊκοφ και ερευνθτικοφ προςωπικοφ μεταξφ
των ευρωπαϊκϊν πανεπιςτθμίων τα οποία ςυμμετζχουν ςτο
πρόγραμμα. Από τθν ζναρξθ του Erasmus ζωσ ςιμερα ο
ςυνολικόσ αρικμόσ των ειςερχόμενων φοιτθτϊν ζχει ανζλκει ςε
περίπου 5.000, ενϊ ο αρικμόσ των εξερχόμενων φοιτθτϊν ςε
περίπου 13.000. Υφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για το
πρόγραμμα Erasmus που ζχουν δθμοςιευκεί από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-14
(τελευταία διακζςιμα εξαγόμενα ςτοιχεία) το ΕΜΣΑ
κατατάςςεται ςτθν 41θ κζςθ μεταξφ όλων των ευρωπαϊκϊν
ιδρυμάτων τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, όςον αφορά τον
αρικμό των εξερχόμενων φοιτθτϊν.
Υυνεχίηουμε να ενκαρρφνουμε τθν κινθτικότθτα αυτι γιατί θ
εμπειρία όλων αυτϊν των ετϊν καταδεικνφει ότι τόςο οι
φοιτθτζσ όςο και τα μζλθ του προςωπικοφ που ζχουν
ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα Erasmus ζχουν αποκτιςει
πολφτιμθ εμπειρία από τθν ζνταξι τουσ ςε νζα ακαδθμαϊκά
περιβάλλοντα, αλλά και από τθν κακθμερινι τουσ ηωι και
ςυναναςτροφι ςε κοινωνικά και πολιτιςτικά διαφοροποιθμζνεσ
ςυνκικεσ.
Ρι δραςτθριότθτεσ τθσ κινθτικότθτασ που προβλζπονται από το
πρόγραμμα ERASMUS+ βαςίηονται ςε διμερείσ ςυμφωνίεσ
ERASMUS μεταξφ του ΕΜΣΑ και άλλων ευρωπαϊκϊν
πανεπιςτθμίων. Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017 - 18 ζχουν
ςυναφκεί 655 ςυμφωνίεσ Erasmus μεταξφ του ΕΜΣΑ και 336
Σανεπιςτθμίων από 31 χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.
Επιπλζον, ςτο πλαίςιο του Erasmus+ Διεκνισ Μινθτικότθτα το
ΕΜΣΑ ζχει ξεκινιςει νζεσ ςυνεργαςίεσ με τθ ςφναψθ διμερϊν
ςυμφωνιϊν με Σανεπιςτιμια τθσ Τωςικισ Ρμοςπονδίασ, του
Ιςραιλ, τθσ Ιορδανίασ, τθσ Ρυκρανίασ, τθσ Υερβίασ και τθσ
Γεωργίασ.
Ρι ειςερχόμενοι φοιτθτζσ μζςω του προγράμματοσ Erasmus
ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ και
πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ του ΕΜΣΑ. Σροςφζρεται επίςθσ ςε
αυτοφσ θ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν δωρεάν μακιματα
Ελλθνικισ γλϊςςασ ςτο Διδαςκαλείο Οζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ
που λειτουργεί υπό τθν αιγίδα τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ.
Επιπλζον, ενκαρρφνονται να παρακολουκιςουν το καινοτόμο
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Κεφάλαιο 2
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΨΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

2.1

ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

Ρνομαςία:

γ) μεριμνά για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν και
των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων,
δ) ςυγκροτεί επιτροπζσ για τθ μελζτθ ι διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων τθσ αρμοδιότθτασ του Φμιματοσ,

Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ

ε) διαβιβάηει ςτα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα τισ απόψεισ, προτάςεισ ι ειςθγιςεισ τθσ ςυνζλευςθσ

Διεφκυνςθ:

ςτ) ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων του τμιματοσ και
τθ διαβιβάηει ςτθν κοςμθτεία.

Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ, Σανεπιςτθμιόπολισ,
Ιλίςια
ΦΜ 157 84
ΦΘΝ: +30 210 727 4279
FAX: +30 210 727 4051, +30 210 727 4063

website: http://www.geol.uoa.gr

e-mail: dpsarris@geol.uoa.gr , kelchor@geol.uoa.gr
2.2

ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

Φο Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο των Γεωεπιςτθμϊν και, μαηί με τα Φμιματα
Ξακθματικϊν, Φυςικισ, Χθμείασ, Βιολογίασ, Σλθροφορικισ και
Ιςτορίασ και Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ ςυγκροτοφν τθ Υχολι
Θετικϊν Επιςτθμϊν.
Φα όργανα διοίκθςθσ του Φμιματοσ, (ν. 4485/2017 114
/04.08.2017/Α’) όπωσ και όλων των Φμθμάτων των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ χϊρασ είναι: (α) ο Σρόεδροσ και
ο Αναπλθρωτισ Σροζδρου, ο οποίοσ τον αναπλθρϊνει όταν
αυτόσ ελλείπει, απουςιάηει ι κωλφεται, (β) το Διοικθτικό
Υυμβοφλιο, (γ) θ Υυνζλευςθ και (δ) θ Γενικι Υυνζλευςθ Ειδικισ
Υφνκεςθσ (ΓΥΕΥ).

2.2.1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ρ Σρόεδροσ (και ο Αναπλθρωτισ Σρόεδροσ) του Φμιματοσ,
εκλζγεται για διετι κθτεία. Φο ςϊμα εκλεκτόρων για τθν εκλογι
Σροζδρου και Αναπλθρωτι Σροζδρου απαρτίηεται: α) από το
ςφνολο των μελϊν ΔΕΣ του οικείου Φμιματοσ (πρϊτθ ομάδα
εκλεκτόρων) και β) από το ςφνολο των μελϊν ΕΔΙΣ και ΕΦΕΣ του
οικείου Φμιματοσ (δεφτερθ ομάδα εκλεκτόρων). Ρι βαςικζσ
αρμοδιότθτεσ του είναι οι ακόλουκεσ:
α) προΐςταται των υπθρεςιϊν του Φμιματοσ και εποπτεφει τθν
εφρυκμθ λειτουργία του Φμιματοσ και τθν τιρθςθ των νόμων,
του Ρργανιςμοφ και του Εςωτερικοφ Μανονιςμοφ,
β) ςυγκαλεί, καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ και προεδρεφει
ςτθ ςυνζλευςθ, ορίηει ωσ ειςθγθτι των κεμάτων μζλοσ τθσ ςυνζλευςθσ, ειςθγείται τα κζματα για τα οποία δεν ζχει οριςτεί
ειςθγθτισ και μεριμνά για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεϊν τθσ
γ) ςυγκαλεί το Διοικθτικό Υυμβοφλιο, καταρτίηει τθν θμεριςια
διάταξθ, προεδρεφει των εργαςιϊν του και μεριμνά για τθν
εκτζλεςθ των αποφάςεϊν του,

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

η) επιμελείται τθν τιρθςθ των μθτρϊων επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων του Φμιματοσ,
θ) εκπροςωπεί το Φμιμα ςτθ Υφγκλθτο και πρζπει να ενθμερϊνει τθ Υυνζλευςθ για τισ ςυηθτιςεισ και τισ αποφάςεισ τθσ
Υυγκλιτου.
Ρ Αναπλθρωτισ Σρόεδροσ αναπλθρϊνει τον Σρόεδρο ςε περίπτωςθ απουςίασ για οποιονδιποτε λόγο ι προςωρινοφ κωλφματοσ, κακϊσ και αν παραιτθκεί ι εκλείψει μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του υπολοίπου τθσ κθτείασ.

2.2.2

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο απαρτίηεται από τον Σρόεδρο και τον
Αναπλθρωτι Σρόεδρο του Φμιματοσ, τουσ Διευκυντζσ των Φομζων, ζναν (1) εκπρόςωπο, ανά κατθγορία, των μελϊν του ΕΔIΣ
και των μελϊν του ΕTΕΣ. Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο ειςθγείται
ςτθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ ηθτιματα αρμοδιότθτάσ τθσ και
επεξεργάηεται ηθτιματα που παραπζμπονται ςε αυτό από τθν
τελευταία.

2.2.3

Η ΤΝΕΛΕΤΗ

Θ Υυνζλευςθ αποτελείται από τριάντα (30) μζλθ ΔΕΣ, που εκλζγονται από τουσ Φομείσ, αναλογικά με τθν αρικμθτικι δφναμθ
κάκε Φομζα τουσ Σρόεδρο και Αναπλθρωτι Σρόεδρο του Φμιματοσ, τουσ Διευκυντζσ των Φομζων, και, από ζναν (1) εκπρόςωπο, ανά κατθγορία, των μελϊν ΕΔIΣ και ΕTΕΣ, κακϊσ και ζξι
(6) εκπροςϊπουσ των φοιτθτϊν του Φμιματοσ (προπτυχιακοφσ
και μεταπτυχιακοφσ).
Ρι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Υυνζλευςθσ είναι οι ακόλουκεσ:
α) χαράςςει τθ γενικι εκπαιδευτικι και ερευνθτικι πολιτικι του
Φμιματοσ και τθν πορεία ανάπτυξισ του, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ Υχολισ και του Ιδρφματοσ,
β) επιβλζπει τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν, κατάνζμει το διδακτικό ζργο, εγκρίνει τα διανεμόμενα ςυγγράμματα
και απονζμει του τίτλουσ ςπουδϊν,
γ) ειςθγείται ςτθν Μοςμθτεία τθσ Υχολισ τθν οργάνωςθ κοινϊν
μακθμάτων του Φμιματοσ με άλλα Φμιματα τθσ ίδιασ ι άλλθσ
Υχολισ
δ) ςυγκροτεί ομάδεσ για τθν εςωτερικι αξιολόγθςθ του
Φμιματοσ,

ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γισ και Περιβάλλον» - ΡΔΘΓΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ

ε) ειςθγείται τθ δθμιουργία νζων κζςεων μελϊν ΔΕΣ, ΕΔΙΣ και
ΕΦΕΣ, κακϊσ και τθν προκιρυξθ κζςεων μελϊν ΔΕΣ και αςκεί
τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο αρμοδιότθτεσ κατά τθ διαδικαςία κρίςθσ μελϊν ΔΕΣ, ΕΔΙΣ και ΕΦΕΣ,
ςτ) ςυγκροτεί επιτροπζσ για τθ μελζτθ ι διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ.

2.2.4

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ

Θ Γενικι Υυνζλευςθ του Φομζα απαρτίηεται από τα μζλθ ΔΕΣ
του Φομζα, εκπροςϊπουσ των φοιτθτϊν ςε ποςτό 15% επί των
μελϊν ΔΕΣ και ανά ζνασ εκπρόςωποσ των μελϊν ΕΔΙΣ και ΕΦΕΣ
που ζχουν τοποκετθκεί ςτον Φομζα. Είναι αρμόδια για: ι) τθν
εκλογι του Διευκυντι του Φομζα, ιι) τον ςυντονιςμό των εργαςιϊν του Φομζα ςτα πλαίςια των αποφάςεων τθσ Υυνζλευςθσ
Φμιματοσ, ιιι) τθν υποβολι προτάςεων προσ τθ Υυνζλευςθ Φμιματοσ ςχετικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν, ιν) τθν κατανομι των
κονδυλίων του Φομζα ςτισ διάφορεσ διδακτικζσ και ερευνθτικζσ
του δραςτθριότθτεσ ν) τθν ειςιγθςθ ςτθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ για τθν κατανομι του διδακτικοφ ζργου και των διανεμθτζων ςυγραμμάτων για κάκε μάκθμα του προγράμματοσ ςπουδϊν.

2.2.5

ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ
ΕΠΙΣΗΜΨΝ

Θ Υχολι καλφπτει μία ενότθτα ςυγγενϊν επιςτθμονικϊν κλάδων
και εξαςφαλίηει τθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, τθ μεταξφ τουσ
επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τθ διδαςκαλία και τθν ζρευνα, ςυντονιςμό τουσ. Θ Υχολι εποπτεφει και ςυντονίηει τθ λειτουργία των Φμθμάτων, ςφμφωνα με τον Μανονιςμό Υπουδϊν
τουσ. ργανα τθσ Υχολισ είναι θ Γενικι Υυνζλευςθ, θ Μοςμθτεία
και ο Μοςμιτορασ.
Θ Γενικι Υυνζλευςθ τθσ Υχολισ απαρτίηεται από τα μζλθ ΔΕΣ
τθσ Υχολισ, τουσ εκπροςϊπουσ των φοιτθτϊν ςε ποςοςτό 10%
του ςυνόλου των μελϊν ΔΕΣ, κακϊσ και ζναν εκπρόςωπο, ανά
κατθγορία, των μελϊν ΕΔΙΣ και ΕΦΕΣ.
Θ Μοςμθτεία αποτελείται από τον Μοςμιτορα τθσ Υχολισ, τουσ
Σροζδρουσ των Φμθμάτων εκπροςϊπουσ των φοιτθτϊν ςε ποςοςτό 10% των μελϊν ΔΕΣ μελϊν τθσ Μοςμθτείασ, κακϊσ και
ζναν εκπρόςωπο, ανά κατθγορία, των μελϊν ΕΔΙΣ και ΕΦΕΣ.
Θ κοςμθτεία ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) γενικι εποπτεία τθσ λειτουργίασ τθσ Υχολισ και των
Φμθμάτων.
β) χάραξθ τθσ γενικισ εκπαιδευτικισ και ερευνθτικισ πολιτικισ
τθσ Υχολισ, τον προγραμματιςμό και τθ ςτρατθγικι τθσ πορείασ
και τθσ ανάπτυξισ τθσ και τον τακτικό απολογιςμό των ςχετικϊν
δραςτθριοτιτων τθσ, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ του ιδρφματοσ.
γ) επεξεργαςία των ειςθγιςεων των Υυνελεφςεων των Φμθμάτων για τθ δθμιουργία νζων κζςεων μελϊν ΔΕΣ, κακϊσ και
μελϊν ΕΔΙΣ και ΕΦΕΣ και υποβολι ςχετικϊν προτάςεων ςτθ
Υφγκλθτο.

ςτ) πρόταςθ ςτθ Υφγκλθτο για τθ δθμιουργία νζων κζςεων μελϊν ΔΕΣ φςτερα από ειςιγθςθ των Υυνελεφςεων των οικείων
Φμθμάτων.
η) διατφπωςθ γνϊμθσ για τον προγραμματικό ςχεδιαςμό του
Ιδρφματοσ.
θ) ανάπτυξθ πρωτοβουλίασ ανάπτυξθσ ςυνεργειϊν μεταξφ Φμθμάτων τθσ Υχολισ ι με Φμιματα άλλων Υχολϊν, προκειμζνου να
ενιςχυκεί θ διεπιςτθμονικότθτα των προγραμμάτων ςπουδϊν.
κ) οργάνωςθ και κακοριςμόσ τρόπου λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Μοςμθτείασ.
Ρ Μοςμιτορασ εκλζγεται από το ςφνολο των μελϊν ΔΕΣ (πρϊτθ
ομάδα εκλεκτόρων) και το ςφνολο των μελϊν ΕΔΙΣ και ΕΦΕΣ
(δεφτερθ ομάδα εκλεκτόρων) τθσ Υχολισ. Υυγκαλεί και προΐςταται τθσ κοςμθτείασ, μεριμνά για τθν εφαρμογι των αποφάςεων
τθσ, επιβλζπει τθν εφαρμογι των Μανονιςμϊν Υπουδϊν και τθν
τιρθςθ του νόμου, του Ρργανιςμοφ και του Εςωτερικοφ Μανονιςμοφ, ςυγκροτεί επιτροπζσ για τθ μελζτθ ι διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτζσ του,
προΐςταται των υπθρεςιϊν τθσ Μοςμθτείασ, και τζλοσ ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν του Ιδρφματοσ.

2.3

ΦΨΡΟΙ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

Φο Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ ςτεγάηεται ςτο
κτθριακό ςυγκρότθμα των Θετικϊν Επιςτθμϊν ςτθν Σανεπιςτθμιοφπολθ (βλ. ςχεδιάγραμμα). Υτο ίδιο ςυγκρότθμα ςυςτεγάηονται τα Φμιματα Βιολογίασ, Χθμείασ, και Φαρμακευτικισ. Ρι
χϊροι του Φμιματοσ καταλαμβάνουν το δυτικό τμιμα του ςυγκροτιματοσ. Ρι κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Σανεπιςτθμιοφπολθσ και ςυνοπτικό αρχιτεκτονικό ςχεδιάγραμμα των χϊρων
του Φμιματοσ, απεικονίηονται ςτο τελευταίο κεφάλαιο.
Θ κεντρικι είςοδοσ του Φμιματοσ Γεωλογίασ βρίςκεται ςτθ δυτικι πλευρά του κτθρίου. Ξια δεφτερθ είςοδοσ βρίςκεται ςτθ
ανατολικι πλευρά ςε ςτάκμθ που αντιςτοιχεί ςτο 2ο όροφο. Φο
Φμιμα επικοινωνεί εςωτερικά με τα υπόλοιπα Φμιματα του
ςυγκροτιματοσ μζςω ενόσ πλζγματοσ διαδρόμων.
Άλλοι χϊροι: Γραμματεία (2οσ όροφοσ), Ιατρείο (Μτιριο Θετικϊν
Επιςτθμϊν, απζναντι από τα Γραφεία τθσ Μοςμθτείασ, 2οσ όροφοσ, κακϊσ και ςτο κτιριο τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ), Μυλικεία,
Φωτοτυπείο, Βιβλιοπωλείο (1οσ όροφοσ), Εςτιατόριο (κτιριο
Φιλοςοφικισ Υχολισ), Βιβλιοκικθ Υχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν
οσ
(κτιριο Φμιματοσ Ξακθματικϊν, 2 όροφοσ).

2.3.1

ΑΙΘΟΤΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Φο Φμιμα διακζτει 3 αμφικζατρα (Α13, Αμφικζατρο Δρακόπουλου, ΦΞ1) και ζναν αρικμό από μικρότερεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ (Γ1-Γ15). Ρι αίκουςεσ είναι εξοπλιςμζνεσ με τα απαραίτθτα
θλεκτρονικά μζςα προβολισ εικόνασ και ιχου και ςφνδεςθσ με
το διαδίκτυο. Επιπλζον τα αμφικζατρα είναι εξοπλιςμζνα με
μικροφωνικι εγκατάςταςθ.

δ) κατανομι των κονδυλίων του τακτικοφ προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ Υυγκλιτου.

2.3.2

ε) ειςιγθςθ για τθ διεξαγωγι και ςυντονιςμόσ των κοινϊν
μακθμάτων Φμθμάτων τθσ Υχολισ με άλλα Φμιματα τθσ ίδιασ ι
άλλθσ Υχολισ.

Ρι αίκουςεσ εργαςτθρίων είναι κατανεμθμζνεσ ςτουσ χϊρουσ
των Φομζων και εξοπλιςμζνεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ άςκθςθσ
των φοιτθτϊν ςτο εκάςτοτε γνωςτικό αντικείμενο π.χ. μικροςκόπια, ςυλλογζσ δειγμάτων πετρωμάτων και απολικωμάτων,
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ςειςμογράφοι, χάρτεσ, παραςκευαςτιρια, εξοπλιςμόσ χθμείου,
όργανα αναλφςεων κ.ά.

2.3.3

ΑΙΘΟΤΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Για τθν εκπαίδευςθ των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν το Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ διακζτει αίκουςεσ θλεκτρονικισ διδαςκαλίασ εξοπλιςμζνεσ με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, ειδικό λογιςμικό για τθ μελζτθ, ανάλυςθ
και επεξεργαςία γεωλογικϊν δεδομζνων.

2.3.4

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ

Θ βιβλιοκικθ τθσ Υχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν καλφπτει τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ των τμθμάτων τθσ ΥΘΕ και των ανεξάρτθτων τμθμάτων Φαρμακευτικισ και ΞΙΘΕ. Υτεγάηεται ςτο
ο
ο
κτιριο του τμιματοσ Ξακθματικϊν ςτον 1 και 2 όροφο, ςτθν
Σανεπιςτθμιόπολθ Ηωγράφου. Φθλζφωνο πλθροφοριϊν
210 7276599, Φθλζφωνο Γραμματείασ 210 7276525, Ιςτοκζςθ:
www.lib.uoa.gr/sci, Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο: sci@lib.uoa.gr
Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο Δανειςμοφ: sci-loan@lib.uoa.gr Ϊρεσ
Νειτουργίασ: Από Δευτζρα ζωσ Σαραςκευι 08:30-19:30, Υάββατο: 09:30-14:30. Ματά τισ επίςθμεσ αργίεσ όπωσ αυτζσ ορίηονται από τοπ Σρυτανικό Υυμβοφλιο, θ βιβλιοκικθ δεν λειτουργεί. Ματά τθ διάρκεια των διακοπϊν (Χριςτουγζννων, Σάςχα,
Μαλοκαιριοφ) το ωράριο διαμορφϊνεται ανάλογα.
Θ Βιβλιοκικθ φοιτθτικϊν αναγνωςτθρίων ςτεγάηεται ςτθν Ιποσ
ποκράτουσ 15. Φθλζφωνα 210 3688246, 210 3688247 (2 όροοσ
οσ
φοσ) και 210 3688231 (4 όροφοσ). Ϊρεσ λειτουργίασ: 2 όροφοσ (Βιβλιοκικθ - Αναγνωςτιριο) Δευτζρα ζωσ Σαραςκευι
οσ
08:15-20:45, 4 όροφοσ (Αναγνωςτιριο) Δευτζρα ζωσ Μυριακι
08:15-20:45. Θλεκτρ. Φαχυδρομείο: foititanagnwst@lib.uoa.gr

2.4

ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Φο Φμιμα είναι ςυνδεδεμζνο με το διαδίκτυο και διακζτει ιςτότοπο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://www.geol.uoa.gr.
Ξζςω των ιςτοςελίδων του γίνεται γνωςτό το Φμιμα και οι
δραςτθριότθτζσ του ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Επίςθσ υπάρχουν
πλθροφοριακό υλικό με κείμενα ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι,
χάρτεσ, ςχεδιαγράμματα και φωτογραφικό υλικό.

2.5

ΣΟΜΕΙ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

Φο Φμιμα είναι οργανωμζνο ςε 10 ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ αποτελοφμενο από ζξι Φομείσ με τισ εποπτευόμενεσ μονάδεσ τουσ
(Εργαςτιρια ι Ξουςεία) και τζςςερα ανεξάρτθτα Εργαςτιρια.

2.5.1

ΣΟΜΕΑ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΑ

Ρ Σομζασ Ορυκτολογίασ και Πετρολογίασ αςχολείται με τθ
μελζτθ και τθν εκπαίδευςθ των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςε κζματα ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ και τθν
περιγραφι των ορυκτϊν και πετρωμάτων, των χαρακτθριςτικϊν
τουσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτο χϊρο και το χρόνο. Εςτιάηει
επίςθσ ςτθν προζλευςθ, τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και τισ
επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, ςτισ χριςεισ, τθ δομι τθν χθμεία και τθν
ανάπτυξθ κρυςταλλικϊν φάςεων, κακϊσ επίςθσ και ςτισ μαγμα-
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τικζσ, ιηθματογενείσ και μεταμορφικζσ διεργαςίεσ και τθ φφςθ
και ςυνζπειεσ τθσ θφαιςτειότθτασ.
Υυγκεκριμζνα ερευνθτικά πεδία περιλαμβάνουν:


Γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ και εςωτερικι δομι των κρυςτάλλων
Γζνεςθ, ανάπτυξθ και ςυςτθματικι ταξινόμθςθ των ορυκτϊν
 Σαραγωγι, διαφοροποίθςθ, διείςδυςθ και ζκχυςθ μαγμάτων
 Θφαίςτεια και θφαιςτειογενι υλικά και φαινόμενα
 Φυςικοχθμικζσ και κερμοδυναμικζσ ςυνκικεσ κατά το
μαγματιςμό, το ςχθματιςμό ιηθματογενϊν πετρωμάτων, τθ
μεταμόρφωςθ και τθν παραμόρφωςθ
 Είδθ και δομζσ, ςχθματιςμόσ ι απόκεςθ, εξζλιξθ και
τοποκζτθςθ πλουτϊνιων, ιηθματογενϊν και μεταμορφωςιγενϊν πετρωμάτων
 Χρονολόγθςθ πετρολογικϊν ακολουκιϊν και γεωλογικϊν
διεργαςιϊν
 Χριςεισ και περιβαλλοντικι ςυμπεριφορά ορυκτϊν και
πετρωμάτων
 Ρρυκτολογικζσ παραγενζςεισ και πετρολογικζσ ςχζςεισ ςτο
πλαίςιο τθσ τεκτονικισ των λικοςφαιρικϊν πλακϊν και τθσ
γεωλογικισ εξζλιξθσ τθσ Γθσ.
Ιςτοςελίδα: http://minpet.geol.uoa.gr/index.htm


2.5.1.1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΑ
Φο Εργαςτήριο Ορυκτολογίασ και Πετρολογίασ εκτελεί ζργα βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ανάπτυξθσ εφαρμογϊν που ςυνδζονται με το γεω-περιβάλλον
και τθν βιομθχανία ςτθν Ελλάδα. Ρι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του
Εργαςτθρίου περιλαμβάνουν τθ δειγματολθψία και τθν κατεργαςία ορυκτϊν και πετρωμάτων (π.χ. κατάτμθςθ, ςφνκλιψθ και
κονιοποίθςθ πετρωμάτων, ςτίλβωςθ και προετοιμαςία λεπτϊν
τομϊν) τον προςδιοριςμό τθσ κρυςταλλικισ δομισ των ορυκτϊν, τον προςδιοριςμό τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ χθμικισ
ςφςταςθσ ορυκτϊν, πετρωμάτων, ιηθμάτων κακϊσ και τθ χθμικι
ανάλυςθ επιφανειακϊν και υπόγειων ρευςτϊν και αερίων. Επίςθσ πραγματοποιοφνται προςδιοριςμοί των φυςικϊν ιδιοτιτων
γεωλογικϊν δειγμάτων όπωσ οι κρυςταλλικζσ διαςτάςεισ, θ
μορφι, ο προςανατολιςμόσ και θ εςωτερικι δομι. Σροςδιορίηονται οι τεχνικζσ ιδιότθτεσ των ορυκτϊν και πετρωμάτων και
εκτελοφνται γεμολογικζσ αναλφςεισ για τθν εξζταςθ τθσ ποιότθτασ πολφτιμων και θμιπολφτιμων λίκων.
Θ εργαςτθριακι υποδομι, υποςτθρίηει αναλφςεισ περικλαςιμετρίασ ακτίνων Χ, οπτικι μικροςκοπία ςε πολωτικό μικροςκόπιο
κακϊσ και ςκοτεινό κάλαμο για χθμικι προετοιμαςία δειγμάτων για αναλφςεισ κακοδοφωταφγειασ και είναι διακζςιμθ
ςτουσ προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Φμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ.
Ιςτοςελίδα:
http://minpet.geol.uoa.gr/MINPETesot_files/ergastiria.htm

2.5.2

ΣΟΜΕΑ
ΙΣΟΡΙΚΗ
ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΨΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ

Ρ Σομζασ Ιςτορικήσ Γεωλογίασ και Παλαιοντολογίασ καλφπτει
επιςτθμονικά πεδία όπωσ θ Ιςτορικι Γεωλογία, θ Υτρωματογραφία, θ Σαλαιοντολογία και θ Ιηθματολογία, κακϊσ και πλικοσ
άλλων πιο εξειδικευμζνων πεδίων, παράγοντασ ςθμαντικό επιςτθμονικό και εκπαιδευτικό ζργο ςτο Φμιμα Γεωλογίασ και
Γεωπεριβάλλοντοσ. Αυτά τα πεδία περιλαμβάνουν:
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Σαλαιοντολογία Αςπονδφλων
Ξικροπαλαιοντολογία
 Σαλαιοντολογία Υπονδυλωτϊν, Σαλαιοανκρωπολογία, διαγζνεςθ οςτϊν και δοντιϊν
 Σαλαιοβοτανικι, Σαλυνολογία
 Απολίκωςθ, Γεωχρονολόγθςθ, Αρχαιομετρία, Γεωαρχαιολογία
 Υυντιρθςθ απολικωμάτων, Ξουςειακζσ ςπουδζσ, Γεωλογικι
Μλθρονομιά
 Νικοςτρωματογραφία, Βιοςτρωματογραφία, Χθμειοςτρωματογραφία, Ξαγνθτοςτρωματογραφία, Υτρωματογραφία Αλπικϊν και Ξεταλπικϊν ςχθματιςμϊν, κλπ.
 Σαλαιοοικολογία,
Σαλαιοκλιματολογία, Εξελικτικι Σαλαιοοικολογία, Σαλαιογεωγραφία
 Ανάλυςθ Ιηθματογενϊν Νεκανϊν, Θαλάςςια Γεωλογία
 Ιςτορία και Φιλοςοφία των Γεωεπιςτθμϊν, Διδακτικι
Γεωεπιςτθμϊν.
λα τα παραπάνω ςυμβάλλουν ςτθν γνϊςθ μασ ςχετικά με τθν
εξζλιξθ τθσ ηωισ και τθν βιοποικιλότθτα του πλανιτθ, τθν αναπαράςταςθ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν κατά το γεωλογικό
παρελκόν, τθν παλαιογεωγραφία, τισ κλιματικζσ αλλαγζσ ςε παλαιότερεσ γεωλογικζσ περιόδουσ και τθν επίδραςθ τουσ ςτουσ
ηϊντεσ οργανιςμοφσ, τθν χριςθ των μικροαπολικωμάτων ωσ
δείκτεσ περιβαλλοντικισ υγείασ ςε καλάςςια περιβάλλοντα, τα
μνθμεία γεωλογικισ κλθρονομιάσ, κλπ. Ρ Φομζασ διοργανϊνει
επίςθσ και πραγματοποιεί παλαιοντολογικζσ αναςκαφζσ.


Ιςτοςελίδα: http://geopal.geol.uoa.gr

2.5.2.1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
ΙΣΟΡΙΚΗ
ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΨΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ

Φο Εργαςτήριο Ιςτορικήσ Γεωλογίασ και Παλαιοντολογίασ είναι
ζνα από τα παλαιότερα του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Ωσ και
ςιμερα ςυνεχίηει να παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ
και τθν επιςτθμονικι ζρευνα του Φμιματοσ, ςε επιςτθμονικά
πεδία όπωσ θ Σαλαιοντολογία, θ Ξικροπαλαιοντολογία, θ
Υτρωματογραφία, θ Ιηθματολογία, θ Ιςτορικι Γεωλογία, θ
Σαλαιοοικολογία και θ Ρικοςτρωματογραφία. Φο Εργαςτιριο
διακζτει μια μοντζρνα μονάδα καταςκευισ λεπτϊν τομϊν, ζνα
μοντζρνο παραςκευαςτιριο για τθν αποδζςμευςθ απολικωμάτων και μικροαπολικωμάτων κακϊσ και για τθ ςυντιρθςθ και
καταςκευι εκμαγείων απολικωμάτων κακϊσ και μια ςφγχρονθ
μονάδα ανάλυςθσ ιηθματογενϊν λεκανϊν.
Για τισ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ ανάγκεσ, το Εργαςτιριο
διακζτει αίκουςα θλεκτρονικισ διδαςκαλίασ, με 24 θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και ιςάρικμα ςτερεοςκοπικά μικροςκόπια, 5
πολωτικά μικροςκόπια, εκ των οποίων τα τρία με ψθφιακι
μεταφορά εικόνασ ςε υπολογιςτι κακϊσ και αίκουςα με
θλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςθσ ςυνδεδεμζνο με
Ξικροαναλυτι ακτίνων –Χ (SEM- WDS).
Φο Εργαςτιριο μπορεί να παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: α)
καταςκευι λεπτϊν τομϊν από πετρϊματα, ιηιματα και απολικϊματα, αποδζςμευςθ και ςυντιρθςθ απολικωμάτων, καταςκευι εκμαγείων απολικωμάτων, β) προςδιοριςμό ναννο-,
μικρο- και μακρο-απολικωμάτων, γ) ανάλυςθ ιηθμάτων και
περιβαλλόντων ιηθματογζνεςθσ με εφαρμογζσ ςτθν ζρευνα
υδρογονανκράκων και υδάτινων πόρων, δ) ανάλυςθ υφισ,
ςφςταςθσ, κοκκομετρίασ και προςδιοριςμό των ανόργανων και
οργανικϊν ςυςτατικϊν των ιηθμάτων, ε) προεργαςία μελζτθσ
ςτακερϊν ιςοτόπων C, O, S ςτα ιηιματα, ςτ) ψθφιακι διαςκόπθ-
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ςθ και χαρτογράφθςθ υδάτινου πυκμζνα, η) μετριςεισ ςτερεομεταφοράσ (ιηθματογζνεςθσ) και υδροδυναμικϊν παραμζτρων,
θ) προςταςία και ανάδειξθ γεωλογικισ κλθρονομιάσ. κ) μελζτθ
και φωτογράφιςθ γεωλογικϊν και παλαιοντολογικϊν δειγμάτων
μζςω θλεκτρονικθσ μικροςκοπιασ ςαρωςθσ.
Ιςτοςελίδα: http://labgeopal.geol.uoa.gr

2.5.3

ΣΟΜΕΑ ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

Ρ Σομζασ Γεωγραφίασ & Κλιματολογίασ ζχει ωσ αντικείμενο τθ
μελζτθ και κατανόθςθ των διεργαςιϊν του ατμοςφαιρικοφ, χερςαίου και καλάςςιου περιβάλλοντοσ εφαρμόηοντασ νζεσ τεχνολογίεσ, όπωσ Γεωγραφικά Υυςτιματα Σλθροφοριϊν, ανάλυςθ
δορυφορικϊν εικόνων, μακθματικι επεξεργαςία γεωγραφικϊν
και περιβαλλοντικϊν δεδομζνων, κακϊσ και καινοτόμων μεκόδων υποκαλάςςιασ ζρευνασ. Φα ερευνθτικά πεδία του Φομζα
είναι:


θ πρόςφατθ μορφολογικι και γεωλογικι εξζλιξθ του
χερςαίου και υποκαλάςςιου αναγλφφου
 οι κλιματικζσ αλλαγζσ, οι διεργαςίεσ των ακραίων
καιρικϊν/κλιματικϊν φαινομζνων και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτο
φυςικό και κοινωνικό περιβάλλον
 τα παράκτια και εςωτερικά φδατα με ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ
και αξιοποίθςθ υδατικϊν ςυςτθμάτων
 τα φαινόμενα διάβρωςθσ ακτϊν και ανόδου τθσ ςτάκμθσ τθσ
κάλαςςασ
 τα φαινόμενα ερθμοποίθςθσ και οι περιβαλλοντικζσ
ςυνζπειεσ εκτεταμζνων πυρκαγιϊν
 θ μελζτθ, ανάλυςθ, εκτίμθςθ και διαχείριςθ φυςικϊν
κινδφνων και ο μετριαςμόσ των επιπτϊςεων
 θ διαχείριςθ ςφνκετων περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων των
οικοτόπων και τθσ παράκτιασ ηϊνθσ
 θ ανάπτυξθ τεχνικϊν ψθφιακισ ανάλυςθσ και μοντελοποίθςθσ γεωμορφολογικϊν διεργαςιϊν
 θ μελζτθ, θ προςταςία και θ ανάδειξθ καρςτικϊν μορφϊν
 ο ςχεδιαςμόσ χριςεων γθσ και χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, από
γεωγραφικι-γεωμορφολογικι άποψθ
Ιςτοςελίδα: geogclim.geol.uoa.gr

2.5.3.1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Φο
Εργαςτήριο
Κλιματολογίασ
και
Ατμοςφαιρικοφ
Περιβάλλοντοσ υποςτθρίηει τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του
Φομζα ςε επίπεδο βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ διακζτοντασ ςθμαντικό επιςτθμονικό εξοπλιςμό. H ζρευνα του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ του Εργαςτθρίου επικεντρϊνεται ςτο
ατμοςφαιρικό περιβάλλον, τθν κλιματικι μεταβλθτότθτα ςε
διάφορεσ κλίμακεσ χϊρου και χρόνου, τθν ατμοςφαιρικι
κυκλοφορία και τισ τθλεςυνδζςεισ, τισ μετριςεισ μετεωρολογικϊν παραμζτρων και υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ, τθν ποιότθτα
του αζρα, τισ επιπτϊςεισ του καιροφ και του κλίματοσ ςτο φυςικό περιβάλλον και ςτθ δθμόςια υγεία, ενϊ διερευνά τισ αιτίεσ
και διεργαςίεσ των ακραίων καιρικϊν και κλιματικϊν φαινομζνων (καφςωνεσ, ξθραςίεσ, πλθμμφρεσ, ανεμοςτρόβιλοι, κ.λπ.).
Επιπρόςκετα, για τθν εκπλιρωςθ των ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν ςκοπϊν του Εργαςτθρίου, τα μζλθ του ζχουν αναπτφξει ςυνεργαςίεσ με ερευνθτικά ιδρφματα και Σανεπιςτιμια ςτθν
Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, αλλά και δθμόςιουσ φορείσ όπωσ
νοςοκομεία και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ.
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ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘ ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΓΕΩΝΡΓΙΑΥ ΜΑΙ ΓΕΩΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ

Ιςτοςελίδα: http://lacae.geol.uoa.gr

2.5.3.2 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΗ ΥΤΙΚΗ ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ
Φο Εργαςτήριο τησ Φυςικήσ Γεωγραφίασ αςχολείται με τθ
μελζτθ των ςφγχρονων γεωλογικϊν, γεωμορφολογικϊν και
περιβαλλοντικϊν μεταβολϊν του γιινου φλοιοφ (χερςαίοκαλάςςιο περιβάλλον). Φα μζλθ του Εργαςτθρίου διεξάγουν
ζρευνεσ ςε δελταϊκζσ, παράκτιεσ, ποτάμιεσ και καλάςςιεσ περιοχζσ και αςχολοφνται με τουσ δείκτεσ τρωτότθτασ ακτϊν, τθν
αφξθςθ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ, τθ μελζτθ, εκτίμθςθ και μετριαςμό των φυςικϊν κινδφνων (διάβρωςθ, κατολιςκιςεισ, πλθμμφρεσ), τθν καρςτικι και παγετϊδθ γεωμορφολογία, τον κακοριςμό χριςεων γθσ, το χωροταξικό ςχεδιαςμό, τθν παράκτια
μορφολογία, τθν καρςτικι γεωμορφολογία, τθ δυναμικι ιηθμάτων, τθ καλάςςια γεωδυναμικι, τθν εξζλιξθ του χερςαίου και
υποκαλάςςιου αναγλφφου, τθν τθλεπιςκόπθςθ και τισ εφαρμογζσ GIS. Υτισ ερευνθτικζσ πρακτικζσ του εργαςτθρίου ςυμπεριλαμβάνονται γεωτριςεισ, πυρθνολθψίεσ δελταϊκϊν και καλάςςιων περιοχϊν, χθμικζσ αναλφςεισ ποταμϊν, μετριςεισ παροχϊν και ςτερεοπαροχϊν ποταμϊν, μετριςεισ παράκτιων καλάςςιων ρευμάτων και κυμάτων, δειγματολθψίεσ επιφανειακϊν
ιηθμάτων πυκμζνα, αποτφπωςθ του υποκαλάςςιου αναγλφφου
και γεωφυςικι αποτφπωςθ πυκμζνα με εξοπλιςμό τελευταίασ
γενιάσ (LiDAR, UAV). Ξεγάλο μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ του
Εργαςτθρίου αποτελεί πεδίο ζρευνασ με αποδζκτεσ ΡΦΑ, περιφζρειεσ και ιδιϊτεσ, ενϊ ζχει ςυμμετάςχει ςε πάνω από 50
εκνικά και διεκνι ερευνθτικά προγράμματα.
Ιςτοςελίδα: http://pg.geol.uoa.gr

2.5.4

ΣΟΜΕΑ ΓΕΨΥΤΙΚΗ - ΓΕΨΘΕΡΜΙΑ

Ρ Σομζασ Γεωφυςικήσ – Γεωθερμίασ ιδρφκθκε το 1983 ωσ διάδοχοσ τθσ Ζδρασ Υειςμολογίασ (ζτοσ ίδρυςθσ 1931), ενςωματϊνοντασ ταυτόχρονα το Εργαςτιριο Υειςμολογίασ (ζτοσ ίδρυςθσ
1929) ωσ εξαρτϊμενθ ακαδθμαϊκι ενότθτα. Από τότε ο Φομζασ
διζρχεται ταχεία και πολυςχιδι ανάπτυξθ προκειμζνου να μπορεί να ςυμβαδίηει με τθν αντίςτοιχθ ταχφτατθ διεκνι ανάπτυξθ
των γεωφυςικϊν επιςτθμϊν. Θ προςπάκεια αυτι, με τθν ςειρά
τθσ, οδιγθςε ςτθν ίδρυςθ του Εργαςτθρίου Γεωφυςικισ κατά το
ζτοσ 1999.
Ματά τθν διάρκεια τθσ μακράσ ιςτορίασ τουσ, θ Ζδρα Υειςμολογίασ και ο Φομζασ Γεωφυςικισ – Γεωκερμίασ ςυςςϊρευςαν
εκτεταμζνθ εμπειρία ςε ςχεδόν όλεσ τισ ειδικότθτεσ τθσ κεωρθτικισ και εφαρμοςμζνθσ γεωφυςικισ, ερευνϊντασ και διδάςκοντασ αντικείμενα όπωσ θ φυςικι του εςωτερικοφ τθσ, επιςτιμθ του γεωςυςτιματοσ, θ ζρευνα και αξιολόγθςθ ορυκτϊν
και ενεργειακϊν πόρων, θ τεχνικι και περιβαλλοντικι εφαρμοςμζνθ γεωφυςικι, θ ςειςμολογία, θ τεχνικι και ιςτορικι ςειςμολογία, θ ςειςμοτεκτονικι και θ γεωδυναμικι, θ φυςικι τθσ ςειςμικισ πθγισ, ο γεωμαγνθτιςμόσ, θ φυςικι θφαιςτειολογία, θ
γεωκερμία, θ τθλεπιςκόπθςθ, θ δορυφορικι γεωδεςία και οι
διαςτθμικζσ (δορυφορικζσ) εφαρμογζσ ςτισ γεωεπιςτιμεσ κ.ά.
Σαράλλθλα, κατά τα τελευταία 30 ζτθ ο Φομζασ ανζπτυξε
ιςχυροφσ δεςμοφσ και πολυειδείσ ςυνεργαςίεσ με ευάρικμουσ
διεκνείσ ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ και πανεπιςτιμια.
Ρ Φομζασ Γεωφυςικισ – Γεωκερμίασ προςφζρει προπτυχιακζσ
και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Γεωφυςικι και τθν Υειςμολογία και ςυμμετζχει ςε προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
με αντικείμενο τθν ανάλυςθ φυςικϊν καταςτροφϊν, οργανϊ-
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νοντασ ζτςι μία ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτθν διδαςκαλία
των γεωφυςικϊν επιςτθμϊν. Ρι εκπαιδευτικζσ, ερευνθτικζσ και
λοιπζσ δραςτθριότθτεσ παρατίκενται ςτισ ιςτοςελίδεσ του Φομζα και των εξαρτϊμενων από αυτόν εργαςτθρίων, ο ςφνδεςμοσ
προσ τισ οποίεσ δίδεται παρακάτω.
Ιςτοςελίδα: http://www.geophysics.geol.uoa.gr/

2.5.4.1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΨΥΤΙΚΗ
Αποςτολι του Εργαςτηρίου Γεωφυςικήσ (ζτοσ ίδρυςθσ 1999)
είναι θ εξισ:


Οα υποςτθρίηει τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του Φομζα
Γεωφυςικισ – Γεωκερμίασ, προςφζροντασ υψθλοφ επιπζδου
πρακτικι άςκθςθ και κατάρτιςθ ςτισ ςφγχρονεσ μεκοδολογίεσ
και τεχνικζσ ανάλυςθσ/ ερμθνείασ γεωφυςικϊν δεδομζνων.
 Οα ςτθρίηει τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Φομζα
Γεωφυςικισ – Γεωκερμίασ με ςφγχρονα όργανα γεωφυςικϊν
διαςκοπιςεων και υπολογιςτικζσ υποδομζσ.
 Οα
προςφζρει ςφγχρονεσ υπθρεςίεσ γεωφυςικϊν
εφαρμογϊν ςε ενδιαφερόμενουσ οργανιςμοφσ ι πρόςωπα
του ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα.
Ματά τθν διάρκεια των τελευταίων μερικϊν χρόνων, το Εργαςτιριο κατζβαλλε ςθμαντικι προςπάκεια ςτθν ανάπτυξθ υψθλισ
διακριτικισ ικανότθτασ μεκοδολογιϊν απεικόνιςθσ και ζρευνασ
του υπεδάφουσ, κακϊσ και ςφγχρονου λογιςμικοφ ανάλυςθσ
γεωφυςικϊν δεδομζνων. Ρι μζχρι τϊρα διδακτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ το Εργαςτθρίου Γεωφυςικισ μποροφν να
ςυνοψιςκοφν ωσ εξισ:


Ξεκοδολογικι ανάπτυξθ τεχνικϊν απεικόνιςθσ και ζρευνασ
του παραεπιφανειακοφ (ρθχοφ) υπεδάφουσ.
 Σεριβαλλοντικι και Φεχνικι Γεωφυςικι.
 Ξελζτθ/ ζρευνα γεωκερμικϊν και άλλου τφπου ενεργειακϊν
πόρων.
 Ζρευνα ορυκτϊν πόρων.
 Φυςικι του εςωτερικοφ τθσ Γθσ – μελζτθ και ανάλυςθ τθσ
δομισ του ςτερεοφ φλοιοφ ςε όλεσ τισ κλίμακεσ.
 Φυςικι τθσ ςειςμικισ πθγισ και ζρευνα πρόγνωςθσ ςειςμϊν.
 Γεωμαγνθτιςμόσ και Γεω-θλεκτρομαγνθτιςμόσ.
 Διαςτθμικζσ (δορυφορικζσ) εφαρμογζσ ςτισ Γεωεπιςτιμεσ και
τθν Γεωδυναμικι (DGPS, SAR/DINSAR, κερμικι απεικόνιςθ
κ.λπ.).
 Ανάπτυξθ γεωφυςικοφ λογιςμικοφ.
 Επιςτιμθ Γεωςυςτιματοσ.
Φο Εργαςτιριο Γεωφυςικισ ζχει αναπτφξει πολλοφσ δεςμοφσ και
ςυνεργαςίεσ με αντίςτοιχεσ ακαδθμαϊκζσ και ερευνθτικζσ μονάδεσ τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ. Επίςθσ, δραςτθριοποιείται
ςτθν κοινοποίθςθ και διάχυςθ τθσ επιςτθμονικισ πλθροφορίασ
επίςθσ μζςω τθσ οργάνωςθσ ςεμιναρίων, ςυμποςίων και διαλζξεων για ειδικοφσ επιςτιμονεσ ι το γενικό κοινό. Φζλοσ, προςφζρει ευρφ φάςμα γεωφυςικϊν υπθρεςιϊν ςε οργανιςμοφσ
και πρόςωπα του ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα και ιδιαίτερα
ςε ότι αφορά μελζτεσ επί τεχνικϊν και περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων, μελζτεσ επί ορυκτϊν και υδατικϊν πόρων και
γεωκερμικζσ μελζτεσ/εφαρμογζσ.
Ιςτοςελίδα: http://geophysicslab.geol.uoa.gr

2.5.4.2 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΙΜΟΛΟΓΙΑ
Φο Εργαςτήριο ειςμολογίασ ιδρφκθκε το ζτοσ 1929 με ςκοπό
να ςυνειςφζρει ςτθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν του Φυςικοφ
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και του τότε Φυςιογνωςτικοφ Φμιματοσ, αλλά και ςτθν ενόργανθ παρακολοφκθςθ και ζρευνα τθσ ςειςμικότθτασ του Ελλθνικοφ Χϊρου ςε ςυνεργαςία με το Γεωδυναμικό Ινςτιτοφτο του
Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν.
Φο επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό του Εργαςτθρίου Υειςμολογίασ ζχει ςυχνά επαινεκεί από κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και
τθν διοίκθςθ του ΕΜΣΑ για τα ερευνθτικά αποτελζςματα, τθν
άμεςθ απόκριςθ και τθν μείηονα ςυμβολι του ςτισ προςπάκειεσ
κατανόθςθσ και ανακοφφιςθσ των καταςτρεπτικϊν αποτελεςμάτων μεγάλων ςειςμϊν που ζπλθξαν τθν Ελλθνικι επικράτεια.
Θ εμπειρία του Σροςωπικοφ αποδεικνφεται με τισ ευάρικμεσ
δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά και βιβλία, με
τθν εκπόνθςθ/ςυμμετοχι ςε μεγάλο αρικμό εκνικϊν και διεκνϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων και μελετϊν πολιτικισ προςταςίασ και, τζλοσ, με τισ εκτεταμζνεσ και πολυετείσ ςυνεργαςίεσ με ερευνθτικά και εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ.
Φο Εργαςτιριο ςυντθρεί το ψθφιακό τθλεμετρικό ςειςμολογικό
δίκτυο ATHENET, το οποίο αποτελείται από 32 ςτακμοφσ και
παρακολουκεί τθν ςειςμικότθτα τθσ Υτερεάσ Ελλάδασ και των
Μυκλάδων ςε πραγματικό χρόνο (για περιςςότερθ πλθροφορία
κοιτάξτε εδϊ). Φο Εργαςτιριο επίςθσ κατζχει ςθμαντικό αρικμό
(30) φορθτϊν ςειςμογράφων και επιταχυνςιογράφων, κακϊσ
και πλιρεισ ςφγχρονεσ υποδομζσ επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και
ερμθνείασ ςειςμολογικϊν δεδομζνων.
Ρι κυριότερεσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ
του Εργαςτθρίου είναι:
 Σαρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ (ςειςμικότθτασ).
 Φεχνικι Υειςμολογία και ανάλυςθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ
και κινδφνου. Υτθν δραςτθριότθτα αυτι περιλαμβάνεται θ
ανάλυςθ δεδομζνων ιςχυρισ εδαφικισ κίνθςθσ, οι μικροηωνικζσ μελζτεσ και θ ανάλυςθ τρωτότθτασ του αςτικοφ ιςτοφ.
 Φυςικι τθσ ςειςμικισ πθγισ και ζρευνα πρόγνωςθσ ςειςμϊν.
 Υειςμοτεκτονικι και Γεωδυναμικι
 Ξακροςειςμολογία, Ιςτορικι Υειςμολογία και Αρχαιοςειςμολογία.
 Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ετοιμότθτασ και προςταςίασ ζναντι
του ςειςμικοφ κινδφνου, περιλαμβανομζνθσ τθσ ςχετικισ εκπαίδευςθσ φοιτθτϊν, μακθτϊν (ςτα ςχολεία) και του γενικοφ
κοινοφ.
Ιςτοςελίδα: http://dggsl.geol.uoa.gr/en_index.html

2.5.5

ΣΟΜΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΕΨΦΗΜΕΙΑ

ΓΕΨΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ

Ρ Σομζασ Οικονομικήσ Γεωλογίασ Γεωχημείασ ςυνδυάηει τθ
μελζτθ τθσ γεωλογίασ των κοιταςμάτων ορυκτϊν πρϊτων υλϊν
και τθσ γεωχθμείασ με ςτόχο τθν περιγραφι και τθν κατανόθςθ
των διεργαςιϊν γζνεςθσ κοιταςμάτων κακϊσ και τθν ποςοτικοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθν εκμετάλλευςθ των ορυκτϊν και ενεργειακϊν πρϊτων υλϊν. Θ ζρευνα ςτον
Φομζα εςτιάηει επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ μεκόδων και τθν αναηιτθςθ τεχνικϊν λφςεων ςε προβλιματα που ςχετίηονται με τθ βιϊςιμθ αξιοποίθςθ των κοιταςμάτων ορυκτϊν πόρων, τον ποιοτικό ζλεγχο των παραγόμενων πρϊτων υλϊν και τθν εκτίμθςθ των
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ ρφπανςθσ του εδάφουσ και
των φυςικϊν υδάτων από τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα.
Υυγκεκριμζνα ερευνθτικά πεδία που κεραπεφει περιλαμβάνουν:
 Ζρευνα εντοπιςμοφ και αξιολόγθςθσ ορυκτϊν πρϊτων υλϊν
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Ζρευνα προςδιοριςμοφ του γεωχθμικοφ υποβάκρου εδαφϊν
και υδάτων
 Ξελζτθ των βιογεωχθμικϊν διεργαςιϊν που ςχετίηονται με
τα κοιτάςματα ορυκτϊν πρϊτων υλϊν
 Εκτίμθςθ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων εξορυκτικϊν
δραςτθριοτιτων
 Διερεφνθςθ χριςεων ορυκτϊν πρϊτων υλϊν για τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ
 Εκτίμθςθ και διαχείριςθ τθσ ρφπανςθσ εδαφϊν και υδάτων
 Ανάπτυξθ βιϊςιμων τεχνικϊν αποκατάςταςθσ ρυπαςμζνου
εδάφουσ
 Αςτικι Γεωχθμεία
Ιςτοςελίδα: http://geochem.geol.uoa.gr/index_gr.htm

2.5.5.1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
ΓΕΨΦΗΜΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΓΕΨΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ

Φο Εργαςτήριο Οικονομικήσ Γεωλογίασ και Γεωχημείασ υποςτθρίηει τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ των φοιτθτϊν και του
ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ του Φμιματοσ τόςο ςε επίπεδο
βαςικισ όςο και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςε κζματα που
ςχετίηονται με, τθ χθμικι και τθν ορυκτολογικι ανάλυςθ
ποικίλων γεωλογικϊν δειγμάτων (πετρϊματα, ορυκτά,
μεταλλεφματα, εδάφθ, φδατα κλπ.). Ειδικότερα, το εργαςτιριο
παρζχει υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτον ςχεδιαςμό και τθν
εκτζλεςθ εδαφογεωχθμικϊν επιςκοπιςεων τοπικισ ι ευρείασ
κλίμακασ, κακϊσ και προετοιμαςίασ ςτερεϊν και υγρϊν
δειγμάτων για ολικι χθμικι ι ορυκτολογικι ανάλυςθ (κραφςθ,
κοςκίνιςθ, διαχωριςμόσ, κονιοποίθςθ, ομογενοποίθςθ, κατάςκευι παραςκευαςμάτων λεπτϊν και ςτιλπνϊν τομϊν κ.α.)
Φο ακαδθμαϊκό προςωπικό του Εργαςτθρίου εξειδικεφεται επίςθσ ςτθν εφαρμογι διαφόρων μεκόδων διαλυτοποίθςθσ (ολικι
χϊνευςθ πετρωμάτων, εδαφϊν και μεταλλευμάτων, πειράματα
ζκπλυςθσ, διαδοχικζσ εκχυλίςεισ ιχνοςτοιχείων, μζκοδοι προςδιοριςμοφ βιοπροςβαςιμότθτασ in-vitro κλπ.), μζτρθςθ ςυγκεντρϊςεων κφριων ςτοιχείων και ιχνοςτοιχείων με Φαςματοςκοπία Ατομικισ Απορρόφθςθσ και μζτρθςθ ςυγκεντρϊςεων ανιόντων με Φαςματοφωτομετρία V-UV. Ρι ορυκτολογικζσ αναλφςεισ
πραγματοποιοφνται με, θλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςθσ με
προςαρμοςμζνο μικροαναλυτι EDS, ςφςτθμα μελζτθσ ρευςτϊν
εγκλειςμάτων και ςφςτθμα περίκλαςθσ ακτίνων X κονιοποιθμζνων δειγμάτων και περικλαςιμετρία ακτίνων-Χ (XRD).
Ξε ςκοπό τθν καλφτερθ εκπλιρωςθ των εκπαιδευτικϊν και
ερευνθτικϊν του ςτόχων, το Εργαςτιριο ζχει αναπτφξει ευρζωσ
ςυνεργαςίεσ με ςχετικά εργαςτιρια αναλυτικισ χθμείασ του
Φμιματοσ Χθμείασ του ΕΜΣΑ κακϊσ και με διεκνι ερευνθτικά
και ακαδθμαϊκά ιδρφματα και τον τομζα τθσ εξορυκτικισ βιομθχανίασ.
Ιςτοςελίδα: http://geochem.geol.uoa.gr/lab_gr.htm

2.5.6

ΣΟΜΕΑ
ΔΤΝΑΜΙΚΗ,
ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ
ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΨΛΟΓΙΑ.

ΚΑΙ

Ρ Σομζασ Δυναμικήσ, Σεκτονικήσ και Εφαρμοςμζνησ Γεωλογίασ
αςχολείται με τθν δυναμικι του εςωτερικοφ τθσ Γθσ. Για τον
ςκοπό αυτό ςυλλζγει γεωλογικά δεδομζνα και αναπτφςςει νζεσ
τεχνικζσ για τθν ανάλυςι και ερμθνεία τουσ, οι οποίεσ ςυμπλθρϊνονται και υποςτθρίηονται με αρικμθτικζσ προςομοιϊςεισ
και τθν χριςθ ψθφιακισ τεχνολογίασ. Ρι ερευνθτικζσ και εκπαι-
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δευτικζσ δραςτθριότθτεσ και ενδιαφζροντα του Φομζα εκτείνονται ςε ευρφ φάςμα κεματικϊν ενοτιτων οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν τεκτονικι και τθν δομι του φλοιοφ και τθσ λικόςφαιρασ τθσ Γθσ, δυναμικι (τεκτονικι) πλακϊν, τεχνικι γεωλογία, υδρογεωλογία, περιβαλλοντικι γεωλογία και μελζτθ και
διαχείριςθ φυςικϊν καταςτροφϊν. Φο εκπαιδευτικό ζργο του
Φομζα περιλαμβάνει, εκτόσ από τισ κλαςςικζσ διαλζξεισ και
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, ευρφ φάςμα εργαςιϊν και αςκιςεων
πεδίου οι οποίεσ, μαηί με τα μακιματα γεωλογικισ χαρτογράφθςθσ προςφζρουν ςτουσ φοιτθτζσ υποδομι και εμπειρία
απαραίτθτθ για τθν περαιτζρω επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ.
Ρ Φομζασ, μζςω ευρζοσ δικτφου ςυνεργαςιϊν με θμεδαπά και
αλλοδαπά εκπαιδευτικά και ερευνθτικά ιδρφματα, ζχει αναπτφξει διακλαδικζσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ χρθματοδοτοφνται κυρίωσ από Ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα,
αλλά και από τον ευρφτερο Δθμόςιο Φομζα (Μεντρικι και αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ). Σολλά αποτελζςματα αυτϊν των προγραμμάτων είναι καινοτόμα και χαίρουν διεκνοφσ αναγνϊριςθσ.
Ρι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ αυτοφ του είδουσ περιλαμβάνουν:





Ματαςκευι χερςαίων και καλάςςιων γεωτεκτονικϊν χαρτϊν,
αποκατάςταςθ αυκαίρετων χϊρων υγειονομικισ ταφισ
απορριμμάτων,
διαχείριςθ υδατικϊν πόρων,
γεωτεχνικό ςχεδιαςμό τεχνικϊν υποδομϊν μεγάλθσ κλίμακασ
ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό (αυτοκινθτόδρομων,
φραγμάτων, κτθριακϊν και βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων,
αγωγϊν μεταφοράσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, κ.ά.).

2.5.6.1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ
ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ

ΚΑΙ

ΓΕΨΛΟΓΙΚΗ

Φο Εργαςτήριο Σεκτονικήσ και Γεωλογικήσ Χαρτογράφηςησ
υποςτθρίηει τισ ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του
Φομζα Δυναμικισ, Φεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ ςτα
πεδία τθσ Φεκτονικισ, Φεκτονικισ Γεωλογίασ, Γεωλογικϊν Χαρτογραφιςεων, Χδρογεωλογίασ και Εδαφικισ Ξθχανικισ – Βραχομθχανικισ. Υτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων αυτϊν αναπτφςςει
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκτελεί βαςικι και εφαρμοςμζνθ ζρευνα, ςυνεργάηεται και ανταλλάςςει επιςτθμονικι τεχνογνωςία με άλλα ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα τθσ
Ελλάδασ και του εξωτερικοφ, οργανϊνει ςεμινάρια, ςυμπόςια
ςυνζδρια και διαλζξεισ και, τζλοσ, προςφζρει υπθρεςίεσ ςε εξωτερικοφσ του ΕΜΣΑ φορείσ από τον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα.
Φο Εργαςτιριο διακζτει άνετουσ χϊρουσ για διαφορετικοφ
τφπου δραςτθριότθτεσ, οι οποίοι υποςτθρίηονται από ςφγχρονεσ υπολογιςτικζσ και εκτυπωτικζσ εγκαταςτάςεισ και περιλαμβάνουν εκτίμθςθ των φυςικϊν και μθχανικϊν ιδιοτιτων πετρωμάτων και εδαφϊν και χθμικι ανάλυςθ υδάτων. Φο Εργαςτιριο
διακζτει ποικιλία οργάνων γεωλογικισ ζρευνασ ςτα οποία
ςυγκαταλζγονται πυρθνολιπτεσ διαφόρων τφπων, τριαξονικζσ
και μονοαξονικζσ ςυςκευζσ μθχανικισ φόρτιςθσ, φορθτοί ςτακμοί υδροχθμικισ ανάλυςθσ, ςτροβιλόμετρα, δειγματολιπτεσ
υπεδαφικϊν υδάτων κ.ά. Φο Εργαςτιριο καταβάλλει ςυνεχι
προςπάκεια για τθν ςυντιρθςθ, ανανζωςθ και επζκταςθ των
υποδομϊν του.
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2.5.7

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ

Φο Εργαςτήριο Σηλεπιςκόπηςησ ιδρφκθκε ςτισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ του ’90 με ςκοπό να καλφψει τισ εκπαιδευτικζσ και
ερευνθτικζσ ανάγκεσ του (τότε) Φμιματοσ Γεωλογίασ ςτισ – κατά
τθν εποχι εκείνθ – αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ από διαςτιματοσ
γεωεπιςτθμονικϊν εφαρμογϊν. Θ δραςτθριότθτά του εςτιάηεται ςτα πεδία των ςφγχρονων διαςτθμικϊν ςυςτθμάτων παρατιρθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ Γθσ με εφαρμογι μεκόδων
δορυφορικισ γεωδαιςίασ (GPS), τοπογραφίασ, φωτογραμμετρίασ, δορυφορικισ τθλεπιςκόπθςθσ και ψθφιακισ χαρτογραφίασ. Υε γενικζσ γραμμζσ, θ αποςτολι του Εργαςτθρίου ςτο
πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του Φμιματοσ και του ΕΜΣΑ
ςυνοψίηονται ωσ εξισ:
1. Ικανοποίθςθ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του Φμιματοσ.
2. Εκτζλεςθ βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ με ςκοπό:
2.1. Φθν προϊκθςθ/επζκταςθ εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν ςυνεργαςιϊν με πανεπιςτιμια και ερευνθτικά
κζντρα τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ.
2.2. Φθν ανάπτυξθ αναλυτικϊν τεχνικϊν και εφαρμογϊν
δορυφορικισ γεωδαιςίασ, φωτογραμμετρίασ, δορυφορικισ τθλεπιςκόπθςθσ & ψθφιακισ χαρτογραφίασ.
2.3. Φθν προςφορά υπθρεςιϊν δορυφορικισ γεωδαιςίασ,
φωτογραμμετρίασ, δορυφορικισ τθλεπιςκόπθςθσ και
ψθφιακισ χαρτογραφίασ ςε θμεδαποφσ και αλλοδαποφσ φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα οικονομικισ και κοινωνικισ δραςτθριότθτασ.

2.5.8

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
ΠΡΟΛΗΧΗ
ΥΤΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΡΟΥΨΝ.

ΚΑΙ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

Φο Εργαςτήριο Πρόληψησ και Διαχείριςησ Φυςικϊν
Καταςτροφϊν ιδρφκθκε το 2003 και λειτουργεί ζκτοτε ωσ μζροσ
του Φμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του ΕΜΣΑ. Ρι
δραςτθριότθτεσ του Εργαςτθρίου εςτιάηονται ςε ηθτιματα ςχεδιαςμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ και ανάπτυξθσ ςχεδίων δράςθσ,
κακϊσ και ςτθν και διαχείριςθ κινδφνων από ςειςμικι δραςτθριότθτα, τςουνάμι, δαςικζσ πυρκαγιζσ, πλθμφρεσ, κατολιςκιςεισ και θφαιςτειακι δραςτθριότθτα. Θ δραςτθριότθτα του
Εργαςτθρίου περιλαμβάνει τθν διοργάνωςθ ςεμιναρίων, διαλζξεων, ςυμποςίων και άλλων ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ενθμζρωςθσ του επιςτθμονικοφ και ευρφτερου κοινοφ (κοινωνίασ).
Επίςθσ αποτελεί εκπαιδευτικι και ερευνθτικι μονάδα προσ χριςθ των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Φμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ. Φζλοσ, το Εργαςτιριο
λαμβάνει μζροσ ςε ευάρικμα ερευνθτικά προγράμματα χρθματοδοτοφμενα από Εκνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ φορείσ του
ευρφτερου δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα.
Ιςτοςελίδα: http://labnathaz.geol.uoa.gr

2.5.9

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ & ΚΕΝΣΡΟ ΜΟΤΕΙΑΚΨΝ ΕΡΕΤΝΨΝ
ΔΙΪΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΨΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Φο Εργαςτήριο-Κζντρο Μουςειακϊν Ερευνϊν ιδρφκθκε το 2007
(ΦΕΜ 23 Ξαΐου 2007, τεφχοσ δεφτερο, Αρικμόσ Φφλλου 811)
ςτο τμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ. Eξυπθρετεί τισ
εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ ανάγκεσ του ΕΜΣΑ ςτο γνωςτικό
αντικείμενο των Ξουςειακϊν Υπουδϊν και ςτοχεφει:
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ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και γνϊςθσ ςτον
τομζα τθσ μουςειολογίασ
 ςτθν εξυπθρζτθςθ των ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν του ΣΞΥ Ξουςειακζσ Υπουδζσ
 ςτθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και των διδακτικϊν αναγκϊν του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ςε κζματα που
εμπίπτουν ςτο επιςτθμονικό αντικείμενο τθσ μουςειολογίασ
 ςτθν ανάπτυξθ των μουςείων του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν και
γενικότερα ςτθν υποςτιριξθ όλων των μουςείων και του
μουςειακοφ επαγγζλματοσ με τθν κατάρτιςθ ειδικϊν και τθ
διεξαγωγι μελετϊν που κα ανταποκρίνονται ςτισ αυξθμζνεσ
απαιτιςεισ των μουςείων ςιμερα
 ςτθν ανάλθψθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων κακϊσ και ςτθν
εκπόνθςθ μελετϊν ι ςτθν παροχι υπθρεςιϊν
 ςτθν εκπόνθςθ μζρουσ διδακτορικισ διατριβισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, το κζμα των οποίων ςχετίηεται με τουσ
ςτόχουσ του εργαςτθρίου - ερευνθτικοφ κζντρου.
 ςτθν επιδίωξθ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ με μζλθ
των τμθμάτων του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, του τμιματοσ
Υυντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Φζχνθσ, κακϊσ επίςθσ
και λοιπϊν Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων
 ςτθ ςυνεργαςία και ανταλλαγι επιςτθμονικϊν γνϊςεων με
άλλα ακαδθμαϊκά ι ερευνθτικά εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι άλλουσ φορείσ δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ δικαίου (οι οποίοι ςχετίηονται με το αντικείμενο
των Ξουςειακϊν Ερευνϊν, εφόςον οι επιςτθμονικοί ςτόχοι
ςυμπίπτουν, ςυμβαδίηουν ι αλλθλοςυμπλθρϊνονται με
εκείνουσ των εργαςτθρίων), μζςα ςε πνεφμα αμοιβαιότθτασ
και ςυλλογικισ εργαςίασ
 ςτθν ανάπτυξθ προγραμμάτων διδαςκαλίασ και ςτθ
διεξαγωγι βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ
 ςτθν οργάνωςθ ςεμιναρίων, ςυμποςίων, ςυνεδρίων, διαλζξεων κακϊσ και ςτθν πραγματοποίθςθ δθμοςιεφςεων και
εκδόςεων
 ςτθν ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν ςε κζματα
ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο των μουςειακϊν
ςπουδϊν, όπωσ και ςε κζματα επικαιρότθτασ ςχετικά με τθν
υφιςτάμενθ κατάςταςθ και τισ προοπτικζσ ςτον χϊρο των
μουςείων.
Ρροςωπικό

Φο Εργαςτιριο-Μζντρο Ξουςειακϊν Ερευνϊν λειτουργεί ςτισ
εγκαταςτάςεισ του ΣΞΥ Ξουςειακζσ Υπουδζσ, ςτο νζο κτιριο
μακθματικοφ, ςτθν Σανεπιςτθμιοφπολθ.
Φθλ. 210 7276499, 7276465, 210 7276434

Υτο Εργαςτιριο-Μζντρο Ξουςειακϊν Ερευνϊν απαςχολοφνται
μζλθ ΔΕΣ, ενϊ προβλζπεται θ απαςχόλθςθ ειδικοφ τεχνικοφ
εργαςτθριακοφ προςωπικοφ, κακϊσ και λοιποφ επιςτθμονικοφ
προςωπικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ. Επίςθσ, προβλζπεται
θ απαςχόλθςθ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν τθσ θμεδαπισ και τθσ
αλλοδαπισ, αλλά και θ επικουρία μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του
προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν των Ξουςειακϊν
Υπουδϊν ι άλλων τμθμάτων του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν για
τθν υλοποίθςθ ερευνϊν και μελετϊν του εργαςτθρίου.
Ερευνθτικά προγράμματα
Φο Εργαςτιριο-Μζντρο Ξουςειακϊν Ερευνϊν ςυμμετείχε ςτο
ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο: Ματαλογογράφθςθ, Υυντιρθςθ
και Ζκκεςθ τθσ Ελλθνιςτικισ Υυλλογισ του Αρχαιολογικοφ Ξουςείου τθσ Χάμα ςτθ Υυρία, Ιοφνιοσ 2007- Αφγουςτοσ 2009, ςτο
πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ υπθρεςίασ ΧΔΑΥ του Χπουργείου
Εξωτερικϊν με το τμιμα Υυντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων
Φζχνθσ του ΦΕΙ Ακινασ.
Τόποσ - Λειτουργία
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2.5.10 ΜΟΤΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΨΛΟΓΙΑ
Ι. ΙΣΤΟΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ξε αφετθρία τθν ίδρυςθ τθσ Φυςιογραφικισ Εταιρείασ το 1835,
ξεκίνθςε θ ςυγκζντρωςθ των πρϊτων φυςιογραφικϊν ςυλλογϊν από ηϊα, φυτά, απολικϊματα, πετρϊματα και ορυκτά, οι
οποίεσ αποτζλεςαν τον αρχικό πυρινα του Φυςιογραφικοφ
Ξουςείου. Φο Φυςιογραφικό Ξουςείο ενςωματϊκθκε ςτο
Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν το 1858, ενϊ οι ςυλλογζσ του εμπλουτίηονταν διαρκϊσ από δωρεζσ, αγορζσ αλλά και τθ ςυλλογι υλικοφ κατά τθ διάρκεια ερευνϊν ςτθν Ελλάδα. Φο 1906 ξεκίνθςε θ
αυτόνομθ πορεία του Μουςείου Ραλαιοντολογίασ και Γεωλογίασ του ΕΚΡΑ το οποίο ςτεγάςτθκε ςτο ιςόγειο του κτθρίου
ςτθ γωνία των οδϊν Ακαδθμίασ και Υίνα, ςτθν Ακινα. Ξετά το
1932 λειτοφργθςε με βάςθ νόμο που του ζδωςε πολλζσ δυνατότθτεσ για ζρευνεσ και εξαςφάλιηε τθ προςταςία των απολικωμάτων Θθλαςτικϊν. Φο 1981 το Ξουςείο μεταφζρκθκε ςτθν
Σανεπιςτθμιοφπολθ, ςτο κτιριο τθσ Υχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν
ςτουσ χϊρουσ του Φμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ.
Φο 1989 υλοποιικθκε θ πρϊτθ παρουςίαςθ εκτόσ του Ξουςείου των πικερμικϊν απολικωμάτων ςτα πλαίςια τθσ προςωρινισ ζκκεςθσ Αττικό τοπίο και Σεριβάλλον. Φο 1994 πραγματοποιικθκε ςτθν Φιλο θ πρϊτθ ζκκεςθ ςχετικι με τισ αναςκαφζσ
του Ξουςείου ςτο Υπιλαιο Χαρκαδιό. Φο 1998 ιδρφκθκε θ Υυλλογι Φυςικισ Ιςτορίασ Βριςάσ-Νζςβου, θ οποία λειτουργεί
ςιμερα ωσ παράρτθμα του Ξουςείου ςε χϊρο που παραχωρικθκε γι’ αυτό το ςκοπό από το διμο Σολιχνίτου.
Θ ςυλλογι του Ξουςείου Σαλαιοντολογίασ και Γεωλογίασ και
του Σαραρτιματοσ περιλαμβάνει απολικϊματα ηϊων και φυτϊν από όλθ τθν Ελλάδα καλφπτοντασ πάνω από 300 εκατομμφρια χρόνια γεωλογικισ ιςτορίασ τθσ χϊρασ μασ και διακρίνεται
για τον πλοφτο τθσ (αρικμεί δεκάδεσ χιλιάδεσ δείγματα), τθν
καλι διατιρθςθ και τθ μοναδικότθτά των δειγμάτων. Επιπλζον
περιλαμβάνονται δείγματα από το εξωτερικό, μικροπαλαιοντολογικζσ και ςτρωματογραφικζσ ςυλλογζσ κακϊσ και αναπαραου
ςτάςεισ παλαιοπεριβαλλόντων από τισ αρχζσ του 20 αιϊνα. Ρι
ςυλλογζσ του εμπλουτίηονται με ευριματα που προζρχονται
αποκλειςτικά από ερευνθτικά προγράμματα των μελϊν του
Φομζα Ιςτορικισ Γεωλογίασ και Σαλαιοντολογίασ, παλαιοντολογικζσ αναςκαφζσ των μελϊν ΔΕΣ αλλά και από δωρεζσ. Άμεςοσ
ςτόχοσ μασ είναι θ εξαςφάλιςθ ςε ετιςια βάςθ των
ςτοιχειωδϊν πόρων που απαιτοφνται για προγραμματιςμζνεσ
παλαιοντολογικζσ αναςκαφζσ και ςυλλογι δειγμάτων, βελτίωςθ
τθσ παρουςίαςθσ των εκκεμάτων, καταςκευι τριδιάςτατων
αναπαραςτάςεων των εντυπωςιακότερων ηϊων που ζηθςαν
ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και για τθν παρουςίαςθ των γεωτεκτονικϊν
ηωνϊν τθσ Ελλάδασ με τα κατάλλθλα δείγματα.
Είναι ανοικτό ςτο κοινό με ςκοπό τθ διάδοςθ τθσ γνϊςθσ και
τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε κζματα που ςχετίηονται με
τθν ανάδειξθ και τθν προςταςία τθσ παλαιοντολογικισ μασ
κλθρονομιάσ. Φο ςθμαντικότερο ίςωσ ςχετικό βιμα ζγινε το
1984, όταν φςτερα από πολυετι ςχετικά διαβιματα με απόφαςθ του Μεντρικοφ Αρχαιολογικοφ Υυμβουλίου, κθρφχκθκε ο
χϊροσ των αναςκαφϊν Σικερμίου ςε αρχαιολογικό χϊρο
ιδιαιτζρου φυςικοφ κάλουσ. Φο Ξουςείο, με τθν ςτιριξθ των
μελϊν ΔΕΣ του τομζα οργανϊνει και πραγματοποιεί διάφορεσ
εκκζςεισ ι εκδθλϊςεισ π.χ. Ηάππειο, Ευγενίδειο, Βιβλιοκικθ
Αλεξανδρείασ, Υπίτι τθσ Μφπρου, Φιλο, Κςωμα Μαρυϊν κλπ.
Δζχεται κακθμερινά επιςκζψεισ από ςχολεία, οργανϊνει
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εκπαιδευτικά προγράμματα για μακθτζσ, ενϊ για τθν καλφτερθ
κατανόθςθ των εκκεμάτων και τθσ ζκκεςθσ, γίνεται ξενάγθςθ
ςτουσ μακθτζσ από το επιςτθμονικό προςωπικό του (ςτθν
πλειονότθτά τουσ είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ).
ΙΙ. TO ΜΟΥΣΕΙΟ
Υτο χϊρο τθσ ζκκεςθσ του Ξουςείου, ο επιςκζπτθσ μπορεί να
καυμάςει μερικά από τα ςθμαντικότερα απολικϊματα που
βρζκθκαν ςτθν Ελλάδα, αλλά και απολικϊματα-ςτακμοφσ ςτθν
ιςτορία τθσ εξζλιξθσ τθσ ηωισ πάνω ςτθ γθ, επιχειρϊντασ ζνα
ταξίδι πίςω ςτο χρόνο με οδθγό τα απολικϊματα.
Μεντρικι κζςθ ςτθν αίκουςα του Ξουςείου καταλαμβάνει θ
παγκοςμίωσ γνωςτι πικερμικι πανίδα με τα πρωτόγονα ιππάρια, τουσ μαχαιρόδοντεσ, τισ γαηζλεσ τισ καμθλοπαρδάλεισ, τουσ
ρινόκερουσ και τισ φαινεσ που ζηθςαν περίπου 7 εκατομμφρια
χρόνια πριν από ςιμερα ςτισ πεδιάδεσ που κάλυπταν τον Ελλθνικό χϊρο κακϊσ και τα περίφθμα απολικωμζνα κθλαςτικά του
Ιςϊματοσ Μαρυϊν Ξεγαλόπολθσ που ζηθςαν κατά τθν διάρκεια
του Σλειςτοκαίνου.
Υτα εκκζματα περιλαμβάνονται αναπαραςτάςεισ ςκελετϊν
ενδθμικϊν κθλαςτικϊν, ενόσ ιππαρίου και ενόσ πικερμικοφ
Τινόκερου. Σαράλλθλα, πρόςφατα εντάχκθκε ςτισ ςυλλογζσ του
Ξουςείου μια φυςικι αναπαράςταςθ νάνου ελζφαντα τθσ
Φιλου Elephas tiliensis κακϊσ και μια αναπαράςταςθ ςε φυςικό
μζγεκοσ γιγαντιαίασ χελϊνασ, θ οποία ζηθςε ςτο ανϊτερο Ξειόκαινο. Φο 1985, ςτα πλαίςια των εργαςτθρίων του Ξακιματοσ
τθσ Σαλαιοντολογίασ Υπονδυλωτϊν και τθσ υλοποίθςθσ μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν και διατριβϊν, ξεκίνθςε ςυςτθματικι προςπάκεια ςυντιρθςθσ και καταγραφισ παλαιϊν ςυλλογϊν που
επί 100 και πλζον ζτθ παρζμεναν ςε κιβϊτια. Πεκίνθςε επίςθσ θ
δθμιουργία βαςικισ ςυγκριτικισ ςυλλογισ και πρόςφατα μιασ
βάςθσ δεδομζνων. Υτισ ςυλλογζσ του μουςείου ζχουν ενταχκεί
διάφοροι ολότυποι όπωσ το κρανίο του Choerolophodon
chioticus, ενόσ πρωτόγονου Σροβοςκιδωτοφ που ζηθςε ςτθ Χίο
πριν 14 εκατομμφρια χρόνια. Αδιάψευςτουσ μάρτυρεσ τθσ εξζλιξθσ των φυτϊν του παρελκόντοσ αποτελοφν τα φυτικά απολικϊματα που περιλαμβάνονται ςτα εκκζματα. Εκτίκενται δείγματα
από το Ρλιγόκαινο του Ζβρου, το Ξειόκαινο, τθσ Μφμθσ, τθσ
Ελαςςόνασ και τθσ Βεγόρασ και τθσ πρϊτθσ εμφάνιςθσ τθσ
ςφγχρονθσ μεςογειακισ χλωρίδασ ςτθ Υαντορίνθ 60.000 χρόνια
πριν από ςιμερα.
Ρ κόςμοσ τθσ κάλαςςασ παρουςιάηεται με απολικωμζνα
μαλάκια, βραχιονόποδα, κοράλλια, ςπόγγουσ, εχίνουσ και
ψάρια κακϊσ και ζνα αντίγραφο ςκελετοφ Ξοςάςαυρου
(Mosasaurus) που ζηθςε 70 εκατομμφρια χρόνια πριν.
Φο Ξάιο του 2010 θ ζκκεςθ επεκτάκθκε ςτθν Β-Γ αίκουςα που
εκτόσ των μόνιμων εκκεμάτων προορίηεται να φιλοξενεί
περιοδικζσ εκκζςεισ, χϊρο διαμορφωμζνο για προβολζσ και
εκδθλϊςεισ, κακϊσ και χϊρο που λειτουργεί για τθν υλοποίθςθ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για φοιτθτζσ, ςπουδαςτζσ και
μακθτζσ.
ΙΙΙ. Δραςτθριότθτεσ
Φο Ξουςείο Σαλαιοντολογίασ και Γεωλογίασ του ΕΜΣΑ είναι το
αρχαιότερο και πλουςιότερο ςε ευριματα ελλθνικό κζντρο
παλαιοντολογικισ ζρευνασ και διεξάγει επιςτθμονικζσ ζρευνεσ,
ςωςτικζσ ι προγραμματιςμζνεσ αναςκαφζσ ςχετικζσ με το
αντικείμενό του ςε όλθ τθν επικράτεια.
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Φισ ςυλλογζσ του επιςκζπτονται κατ’ ζτοσ δεκάδεσ ξζνοι ερευνθτζσ, μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και υποψιφιοι διδάκτορεσ. Αποτελεί χϊρο εκπαίδευςθσ και πρακτικισ άςκθςθσ των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Φμιματοσ Γεωλογίασ και
Γεωπεριβάλλοντοσ, του Βιολογικοφ Φμιματοσ, των ςπουδαςτϊν
του Φμιματοσ Υυντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Φζχνθσ των
Φ.Ε.Ι. Ακινασ κακϊσ και των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του
Διατμθματικοφ Ξεταπτυχιακοφ Σρογράμματοσ Ξουςειολογίασ
του ΕΜΣΑ.
Υτα εργαςτιρια του ζχουν υλοποιθκεί ποικίλα ερευνθτικά προγράμματα διαφόρων μελϊν ΔΕΣ που αφοροφν κυρίωσ ςτθν
Σαλαιοντολογία Υπονδυλωτϊν ι Αςπονδφλων και ςτθν
Ξικροπαλαιοντολογία. Ανάμεςά τουσ ξεχωρίηουν οι παλαιοντολογικζσ αναςκαφζσ ςτθν Φιλο (1971-2010) και θ δθμιουργία μουςειακοφ χϊρου ςε ζκταςθ που παραχωρικθκε ςτο
ΕΜΣΑ για 30 χρόνια, οι αναςκαφζσ ςτθ Μεραςιά Ευβοίασ (19922006) και θ δθμιουργία εκεί μόνιμθσ ζκκεςθσ, θ παλαιοντολογικι μελζτθ τθσ ςυλλογισ Τεκφμνου που οδιγθςε και αυτι ςτθν
δθμιουργία Σαλαιοντολογικοφ Ξουςείου ςτο Τζκυμνο (19972008), θ αναςκαφι ςτθν Βρίςα (1998-2010) που οδιγθςε ςτθν
ίδρυςθ του παραρτιματοσ, οι αναςκαφζσ ςτο οροπζδιο Μακαρό
(1998-2001), οι αναςκαφζσ Βραϊνασ (1972-1992), οι αναςκαφζσ
ςτθν Αγία Οάπα και ςτθν Ακτι Πυλοφάγου Μφπρου (2001-2010)
και οι αναςκαφζσ ςτθ Νιβφθ (2007-2010). Υθμαντικότατοσ
υπιρξε ςτο παρελκόν ο ρόλοσ του Ξουςείου και ςτθν ανάδειξθ
του απολικωμζνου δάςουσ τθσ Νζςβου ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ
μελζτθ και διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςτο κοινωνικό ςφνολο.
Ματά το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-2012, το Ξουςείο Σαλαιοντολογίασ και Γεωλογίασ ξεκίνθςε το πιλοτικό πρόγραμμα «Μυριακι
Σρωί ςτο Ξουςείο» ανοίγοντασ για το κοινό 12 Μυριακζσ πρωί.
Φο πρόγραμμα ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία και κα γίνει προςπάκεια να ςυνεχιςτεί και φζτοσ, οργανϊνοντασ -εκτόσ από τα
εκπαιδευτικά προγράμματα «Ρ μικρόσ Αναςκαφζασ» και
«Υυντθρϊντασ ζναν κθςαυρό» για παιδιά- ομιλίεσ, παρουςιάςεισ παλαιοντολογικοφ ι/και γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ,
κακϊσ και επιςτθμονικζσ ενθμερϊςεισ ςτον εκκεςιακό χϊρο.
Ρ διαδικτυακόσ τόποσ του Ξουςείου είναι
http://paleo-museum.uoa.gr/paleontology.
email: palaeo-museum@geol.uoa.gr

2.5.11 ΜΟΤΕΙΟ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΑ
Ι. ΙΣΤΟΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ρι ςυλλογζσ του Ξουςείου Ρρυκτολογίασ και Σετρολογίασ
δθμιουργικθκαν μζςα ςτα πλαίςια τθσ Φυςιογραφικισ Εταιρείασ, που ιδρφκθκε το ζτοσ 1835. Φο Σανεπιςτιμιο περιζλαβε
τισ ςυλλογζσ ςτουσ χϊρουσ χριςθσ του από τθν ίδρυςθ του, το
1837. Φο 1908 δθμιουργικθκαν τα Σανεπιςτθμιακά Ξουςεία
Ρρυκτολογίασ - Σετρογραφίασ, Σαλαιοντολογίασ - Γεωλογίασ,
Ηωολογίασ και Βοτανικισ και από τότε λειτουργοφν ωσ ανεξάρτθτα παραρτιματα. Φο Ξουςείο Ρρυκτολογίασ και Σετρολογίασ εξαρτάται διοικθτικά από τον Φομζα Ρρυκτολογίασ και
Σετρολογίασ.
Φα ζτθ 1980 - 2000, το Ξουςείο παρζμεινε ανενεργό λόγω μεταφοράσ και αναςφςταςθσ. Επαναλειτουργεί από τθν 7θ Φεβρουαρίου 2000. Υιμερα οι ςυλλογζσ των δειγμάτων του Ξουςείου
εκτίκενται ςε ανεξάρτθτο χϊρο μζςα ςτο κτιριακό ςυγκρότθμα
του Φμιματοσ Γεωλογίασ. Σρόκειται όχι μόνο για τθν
παλαιότερθ ορυκτολογικι - πετρογραφικι ςυλλογι ςτθν
Ελλάδα αλλά επίςθσ για μία ςυλλογι διεκνοφσ εμβζλειασ.
Θ ςπουδαιότθτα τθσ ςυλλογισ δεν οφείλεται μόνο ςτθν
παρουςίαςθ ιδιαίτερα αιςκθτικϊν δειγμάτων, αλλά και ςτθν
αφκονία και ποιότθτα δειγμάτων ορυκτϊν από “κλαςςικζσ”
κζςεισ των τότε κρατϊν τθσ Αυςτρο-Ρυγγρικισ Ξοναρχίασ, τθσ
Γερμανικισ Αυτοκρατορίασ και τθσ Φςαρικισ Τωςίασ, κυρίωσ
από τοποκεςίεσ που ςιμερα ζχουν εξαντλθκεί και είναι γνωςτζσ μόνο από τθ βιβλιογραφία. Υτισ ςυλλογζσ του Ξουςείου
υπάρχει πλθκϊρα δειγμάτων από τα Ξεταλλευτικά ρθ (πρϊθν
Ρυγγρικι μεταλλευτικι επαρχία) όπωσ το Schemnitz και το
Kremnitz, από το Freiburg τθσ Υαξονίασ, τα όρθ Harz τθσ Γερμανίασ, το Siebenbuergen τθσ Τουμανίασ (περιοχζσ Nagyag, Banat,
Felsobanya), τα Ρυράλια όρθ (περιοχζσ Miask, Nishne Tagil,
Achmatovsk, Mursinka) και τθ Υιβθρία (περιοχι Nertschinsk).
ΙΙ. ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Θ ζκκεςθ των ςυλλογϊν του Ξουςείου γίνεται ςε τρεισ
αίκουςεσ.
Φθν πρϊτθ αίκουςα κοςμοφν επτά ςφγχρονεσ κρυςτάλλινεσ
προκικεσ, εςωτερικά φωτιςμζνεσ, ςτισ οποίεσ παρουςιάηονται
δείγματα ορυκτϊν υψθλισ αιςκθτικισ, μερικά από τα οποία
ςυγκαταλζγονται ςτα καλφτερα του κάκε είδουσ. Επεξθγθματικά κείμενα παρζχουν πλθροφορίεσ για τα ςχετικά κζματα.
Ρι δφο πρϊτεσ προκικεσ είναι αφιερωμζνεσ ςτα ορυκτά που
προζρχονται από τα μεταλλεία του Ναυρίου, μια προκικθ περιζχει μεταλλικά ορυκτά από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, ςε δφο
προκικεσ παρουςιάηονται ανκρακικά και πυριτικά (πετρογενετικά) ορυκτά από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, ενϊ ςτισ τελευταίεσ δφο προκικεσ υπάρχουν παγκόςμιασ κλάςθσ δείγματα
ορυκτϊν και πολφτιμων λίκων από τθν πρϊθν Υοβιετικι Ζνωςθ.
Φα δείγματα αυτά καλφπτουν το μεγαλφτερο φάςμα των ορυκτϊν που εξορφχτθκαν τον περαςμζνο αιϊνα, κυρίωσ από τθν
περιοχι των Ρυραλίων.
Θ δεφτερθ αίκουςα ζχει κυρίωσ διδακτικό χαρακτιρα. Υε τρεισ
εντοιχιςμζνεσ προκικεσ παρουςιάηονται δείγματα και επεξθγθματικά κείμενα για τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ των ορυκτϊν,
των πετρωμάτων, των μεταλλευμάτων και των βιομθχανικϊν
ορυκτϊν. Εκτίκενται επίςθσ δείγματα για τθν επεξιγθςθ των
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φυςικϊν ιδιοτιτων των ορυκτϊν όπωσ θ διαφάνεια, θ ςκλθρότθτα και το χρϊμα. Εντυπωςιακά δείγματα ςε περιςτρεφόμενεσ
βάςεισ πάνω ςε εικοςιοκτϊ ειδικά διαμορφωμζνα βάκρα υποδεικνφουν τθ χρωματικι ποικιλία των ορυκτϊν. Υτο βάκοσ τθσ
αίκουςασ παρουςιάηονται περιοχζσ τθσ Ελλάδασ με ιδιαίτερο
ενδιαφζρον για τθν εφρεςθ ςυλλεκτικϊν δειγμάτων ορυκτϊν
και εκτίκενται αντιπροςωπευτικά δείγματα. Υτθν ειδικι προκικθ που είναι αφιερωμζνθ ςτουσ μετεωρίτεσ, εκτίκεται δείγμα
ςιδθρομετεωρίτθ από τθν Αργεντινι. Υτθν ανατολικι πλευρά
τθσ αίκουςασ ζχει διαμορφωκεί ςκοτεινόσ κάλαμοσ για τθν
επίδειξθ τθσ φωταφγειασ των ορυκτϊν. Σρόκειται για μια
ςυλλογι από τισ μεγαλφτερεσ ςτθν Ευρϊπθ, που αναδεικνφει το
φκοριςμό και το φωςφοριςμό των ορυκτϊν με τθ χριςθ
λυχνιϊν υπεριϊδουσ φωτόσ με διάφορα μικθ κφματοσ.
Υτθν τρίτθ αίκουςα ο επιςκζπτθσ ςυναντά τισ βαριζσ, ξφλινεσ
προκικεσ του 19ου αιϊνα. Ρι τοίχοι καλφπτονται από ψθλζσ
όρκιεσ προκικεσ ενϊ ςτο εςωτερικό τθσ αίκουςασ υπάρχουν
χαμθλζσ κεκλιμζνεσ προκικεσ όπου βρίςκεται θ ςυςτθματικι
ςυλλογι. Θ διακόςμθςθ τθσ δεφτερθσ αίκουςασ εναρμονίηεται
πλιρωσ με τα εκκζματα του Ξουςείου, τα περιςςότερα από τα
οποία χρονολογοφνται από τον 19ο αιϊνα. Σεριλαμβάνονται θ
ςυςτθματικι ςυλλογι ορυκτϊν, ςυλλογζσ πολφτιμων λίκων,
πετρογραφικζσ και κοιταςματολογικζσ ςυλλογζσ. Θ ςυςτθματικι
ςυλλογι ορυκτϊν παρζχει ςτον επιςκζπτθ τθ δυνατότθτα να
γνωρίςει τθν ποικιλία των ορυκτϊν αφοφ εκτίκενται περίπου
2.500 δείγματα αντιπροςωπευτικά για περιςςότερα από 700
είδθ ορυκτϊν, ταξινομθμζνων ςε ςφγχρονθ βάςθ.
Ρ επιςκζπτθσ πρζπει να διακζςει αρκετζσ ϊρεσ για να γνωρίςει
τον πλοφτο των ορυκτϊν που διακζτει το Ξουςείο και αυτό δεν
κα είναι πάντοτε δυνατό. Γιϋ αυτό το λόγο ζχουν επιλεγεί τα πιο
αντιπροςωπευτικά και ςπάνια δείγματα, τα οποία εκτίκενται ςε
16 προκικεσ, ςτο κζντρο τθσ αίκουςασ, ϊςτε να είναι δυνατι
μια πιο ςφντομθ επίςκεψθ Υε ξεχωριςτζσ προκικεσ παρουςιάηονται δείγματα χαλαηία και άλλων μορφϊν του διοξειδίου του
πυριτίου, ορυκτά τθσ ομάδασ των ηεόλικων, ραδιενεργά ορυκτά
ςε προκικθ με ειδικι προςταςία για τουσ επιςκζπτεσ, κακϊσ
και οργανικζσ ενϊςεισ και ορυκτοί άνκρακεσ.
Υτθν είςοδο τθσ τρίτθσ αίκουςασ υπάρχουν ςε ειδικζσ προκικεσ
δφο εντυπωςιακά δείγματα χαλαηία (ποικιλίεσ ορεία κρφςταλλοσ και αμζκυςτοσ), κακϊσ και ζνα γεϊδεσ αμζκυςτου φψουσ
116 cm. Ρι ειδικζσ κεματικζσ ςυλλογζσ αφοροφν ορυκτά κυρίωσ
από γνωςτά μεταλλευτικά κζντρα του Ελλαδικοφ χϊρου όπωσ
το Ναφριο, θ Χαλκιδικι, θ Υζριφοσ, θ Οάξοσ και άλλων περιοχϊν
με ιδιαίτερο ενδιαφζρον.
Φισ κεματικζσ αυτζσ ςυλλογζσ ςυμπλθρϊνουν προκικεσ ςτισ οποίεσ εκτίκενται ορυκτά από τον υπόλοιπο Ελλαδικό χϊρο, (όπωσ τθν Σάρο, Υφρο, Ξιλο, Θράκθ) και εντυπωςιακά εκκζματα
από το εξωτερικό. Ρι κεματικζσ ςυλλογζσ εκτίκενται ςτο ανατολικό τμιμα τθσ τρίτθσ αίκουςασ. Ρι ςυλλογζσ Υερίφου, Οαξου
και Χαλκιδικισ αν και μικρζσ ςχετικά ςε αρικμό δειγμάτων, περιζχουν ιςτορικά δείγματα αντιπροςωπευτικά για κάκε περιοχι.

Υτο κζντρο τθσ τρίτθσ αίκουςασ δεςπόηουν τζςςερεισ προκικεσ.
Θ μία περιζχει γλυπτά καταςκευαςμζνα από ορυκτά και πετρϊματα, δφο περιζχουν πολφτιμουσ λίκουσ ακατζργαςτουσ και
επεξεργαςμζνουσ, ενϊ θ πζμπτθ περιζχει ζνα μοναδικό δείγμα
χαλαηία (ποικιλία καπνίασ) με μορφι ςκιπτρου.
Υε μία υψθλι, όρκια προκικθ παρουςιάηονται δεκαζξι από τα
κυριότερα βιομθχανικά ορυκτά. Φα δείγματα ςυνοδεφουν ενθμερωτικά κείμενα, κακϊσ και ενδεικτικά προϊόντα που καταςκευάηονται από αυτά.
Υτθ νότια πλευρά παρουςιάηονται ςε βιτρίνεσ τοίχου ξφλινα και
γυάλινα ομοιϊματα κρυςτάλλων. Σρόκειται για ςπάνια κομμάτια εξαιρετικισ τζχνθσ. Ειδικά τα γυάλινα ομοιϊματα, ςτα οποία
διακρίνονται εςωτερικά οι άξονεσ ςυμμετρίασ του κρυςτάλλου.
Υτθν ίδια πλευρά και ςτθ ςυνζχεια των κρυςταλλογραφικϊν
ςυλλογϊν, υπάρχει ειδικό αφιζρωμα ςτο θφαίςτειο τθσ Υαντορίνθσ με πλοφςιο φωτογραφικό υλικό, που ςυνοδεφεται από
ςχετικά κείμενα και δείγματα.
Φζλοσ θ τζταρτθ αίκουςα είναι χϊροσ οπτικοακουςτικϊν μζςων
και διαλζξεων.
ΙΙΙ. ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ζρευνα ςε κζματα που αφοροφν τα ορυκτά τθσ Ελλάδασ και
δθμοςίευςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν.
Πενάγθςθ χιλιάδων επιςκεπτϊν ετθςίωσ.
Ζκκεςθ ςτο Διμο Βριλθςςίων με δωρεάν είςοδο και ξενάγθςθ
των μακθτϊν.
Υυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ ορυκτϊν ςτθν Ελλάδα (Εκνικό
μουςείο, Ηάππειο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Σνευματικό κζντρο του
Διμου Ακθναίων).
Υυμμετοχι ςτθν ζκκεςθ ορυκτϊν ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου ςε ςυνεργαςία με τθν Ecoles de Mines de France.
Ρργάνωςθ επιςκζψεων προςωπικοφ και φοιτθτϊν ςτθ διεκνι
ζκκεςθ ορυκτϊν και απολικωμάτων ςτο Ξόναχο.
Ρργάνωςθ επιςκζψεων προςωπικοφ και φοιτθτϊν ςτα Ξουςεία
Φυςικισ Ιςτορίασ Σράγασ, Βιζννθσ και Υάλτςμπουργκ.
Ματάρτιςθ προγραμμάτων ξενάγθςθσ ανά θλικία
παρουςίαςι τουσ ςτο ςυνζδριο τθσ ΙΞΑ ςτο Εδιμβοφργο.

και

Πεναγιςεισ ςτο μουςείο ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, με δωρεάν
είςοδο, μετά από ειδικά ςεμινάρια που παρακολοφκθςαν
ςυμβαςιοφχοι ςυνεργάτεσ του μουςείου.
Υυμμετοχι του μουςείου ςτθν «Εβδομάδα Επιςτιμθσ και
Φεχνολογίασ».
Σροβολι του μουςείου μζςω του CD: Σανελλαδικόσ Σολυςυλλεκτικόσ Ρδθγόσ.

Πεχωριςτι κζςθ ζχει ςτο βάκοσ τθσ αίκουςασ θ προκικθ με
ραδιενεργά ορυκτά. Θ προςταςία από τθν ακτινοβολία είναι
πλιρθσ, αφοφ θ προκικθ καλφπτεται με φφλλα μολφβδου και
ειδικζσ μολυβδυάλουσ. Θ παρατιρθςθ των ορυκτϊν γίνεται από
κακρζφτθ, ϊςτε να μθ χρειάηεται να πλθςιάςει ο παρατθρθτισ
τθν προκικθ.
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2.6

ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΨΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
 Μακθγθτισ Ευκφμιοσ Νζκκασ

Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ
Σανεπιςτθμιόπολισ – Ιλίςςια
ΦΜ 15784
Ακινα
Φθλ: 210 727 4410
e-mail: chair@geol.uoa.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
 Μακθγιτρια Αςθμίνα Αντωναράκου

Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ
Σανεπιςτθμιόπολισ – Ιλίςςια
ΦΜ 15784
Ακινα
Φθλ: 210 727 4166
e-mail: chair@geol.uoa.gr
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ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:

Δθμιτριοσ Ψαρρισ
Αυτόματοσ Φθλεφωνθτισ Μοινοφ: 210 727 - 4418
fax:

210 727 - 4051, 210 727 - 4063

e-mail:

dpsarris@geol.uoa.gr, kelchor@geol.uoa.gr

Ονοματεπϊνυμο

Ιδιότθτα

E-mail

Τθλζφωνο

Ψαρρισ Δθμιτριοσ

Ξόνιμοσ Διοικ. Ρικον. - ΣΕ

dpsarris@geol.uoa.gr

210 727-4279

Ξπαντζκα Θάλεια

Βιβλιοκ/μοσ - ΣΕ/Ι.Δ.Α.Χ.

badeka@geol.uoa.gr

210 727-4064

Υκεντζρθσ Tαξιάρχθσ

Επιςτάτθσ - ΔΕ/Ι.Δ.Α.Χ.

taxskent@geol.uoa.gr

210 727-4062

Υταμπολιάδθ Δάφνθ

Διοικ. Χπάλ. - ΣΕ/Ι.Δ.Α.Χ.

dstabol@geol.uoa.gr

210 727-4682

Χωραφοποφλου Μαλλιόπθ

Δ.Ε./Ι.Δ.Α.Χ.

kelchor@geol.uoa.gr

210 727-4061

E-mail

Τθλζφωνο

ΘΤΡΨΡΕΙΟ (ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΥΙΑ)
Ονοματεπϊνυμο

Ιδιότθτα

Υόκαλθσ Υπυρίδων

Διοικ.Χπάλλθλοσ

210 727-4219

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ
τθλ.:

210 72.76.599

fax:

210 72.76.524

e-mail: sci@lib.uoa.gr
URL: http://www.sci.lib.uoa.gr
Τθλζφωνο
Χπεφκυνοσ Νειτουργίασ Βιβλιοκικθσ: Β. Βαλςαμάκθσ

210 727-6527

Γραμματεία Βιβλιοκικθσ

210 727-6525
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ΣΟΜΕΑ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ:

Ονοματεπϊνυμο

Ανδρζασ Mαγκανάσ, Κακθγθτισ

Ιδιότθτα

E-mail

Τθλζφωνο

Βουδοφρθσ Σαναγιϊτθσ

Μακθγθτισ

voudouris@geol.uoa.gr

210 727-4128
fax: 4883
210 727-4129

Μυριακόπουλοσ Μων/νοσ

ckiriako@geol.uoa.gr

210 727-4155

amagganas@geol.uoa.gr

210 727-4150

Γκοντελίτςασ Ακανάςιοσ

Μακθγθτισ
Δ/ντισ Εργαςτ. Ορυκτολογίασ Πετρολογίασ
Μακθγθτισ
Δ/ντισ Μουςείου Ορυκτολογίασ
και Πετρολογίασ
Αναπλ. Μακθγθτισ

agodel@geol.uoa.gr

210 727-4689

Σομϊνθσ Σαναγιϊτθσ

Αναπλ. Μακθγθτισ

ppomonis@geol.uoa.gr

210 727-4844

Ματι Mαριάννα

Επίκ. Μακθγιτρια

kati@geol.uoa.gr

210 727-4442

Μωςτόπουλοσ Δθμιτριοσ

Επίκ. Μακθγθτισ

dikostop@geol.uoa.gr

210 727-4127

Ξεγρζμθ Ιφιγζνεια

Ε.ΔI.Σ.

megremi@geol.uoa.gr

210 727-4112

Βόρρθσ Ευςτάκιοσ

Ε. Φ.Ε.Σ.

svorris@geol.uoa.gr

210 727-4112

Ξουςτάκα Ελζνθ

Ε. Φ.Ε.Σ.
Μουςείο Ορυκτολογίασ και
Πετρολογίασ

emoustaka@geol.uoa.gr

Γραμματεία

Mαγκανάσ Ανδρζασ
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TΟΜΕΑ IΣΟΡΙΚΗ ΓΕΨΛΟΓΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ:

Ονοματεπϊνυμο

Γεϊργιοσ Αναςταςάκθσ, Κακθγθτισ

Ιδιότθτα

E-mail

Τθλζφωνο
210 727-4179

Γραμματεία
Αναςταςάκθσ Γεϊργιοσ

Μακθγθτισ

anastasakis@geol.uoa.gr

210 727-4168

Αντωναράκου Αςθμίνα

Μακθγιτρια

aantonar@geol.uoa.gr

210 727-4166

Μοςκερίδου Ευτζρπθ

ekosker@geol.uoa.gr

210 727-4165

cntrinia@geol.uoa.gr

210 727-4394

mtriant@geol.uoa.gr

210 727-4893

Διμιηα Ξαργαρίτα

Μακθγιτρια
Δ/ντρια Μουςείου
Παλαιοντολογίασ & Γεωλογίασ
Μακθγιτρια
Δ/τρια ΠΜΣ Επιςτιμεσ Γθσ και
Περιβάλλον
Δ/ντρια Εργαςτθρίου & Κζτρου
Μουςειακών Ερευνών
Μακθγιτρια
Δ/ντισ Εργαςτ. Ιςτορικισ
Γεωλογίασ-Παλαιοντολογίασ
Επίκ. Μακθγιτρια

mdimiza@geol.uoa.gr

210 727-4920

Μοφλθ Ματερίνα

Αναπλ. Μακθγιτρια

akouli@geol.uoa.gr

210 727-4896

Τουςιάκθσ Υωκράτθσ

Επίκ. Μακθγθτισ

srousiak@geol.uoa.gr

210 727-4169

Μοντακιϊτθσ Γεϊργιοσ

Ε.ΔI.Σ.

gkontak@geol.uoa.gr

210 727-4804

Νφρασ Γεϊργιοσ

Ε.ΔI.Σ.

glyras@geol.uoa.gr

210 727-4897

Ξακρι Σαναγιϊτα

Ε.ΔI.Σ.

pmakri@geol.uoa.gr

210 727-4259

Υτακοποφλου Ελιηαμπεκ

Ε.ΔI.Σ.

estathop@geol.uoa.gr

210 727-4178

Φςαπάρασ Οικόλαοσ

Ε.ΔI.Σ.

ntsapar@geol.uoa.gr

210 727-4898

Φςουροφ Θεοδϊρα

Ε.ΔI.Σ.

ttsourou@geol.uoa.gr

210 727-4172

Βελιτηζλοσ Δθμιτριοσ

Ε. Φ.Ε.Σ.

veljim@geol.uoa.gr

210 727-4344

Μουμουτςάκου λγα

Ε. Φ.Ε.Σ.

okoumout@geol.uoa.gr

210 727-4178

Νιανοφ Βαςιλικι

Ε. Φ.Ε.Σ.

vlianou@geol.uoa.gr

210 727-4693

Μαρηισ Bαςίλειοσ

Διοικ. Χπάλλθλοσ - ΔΕ/Ι.Δ.Α.Χ.
Μουςείο Παλαιοντολογίασ &
Γεωλογίασ
Διοικ. Χπάλλθλοσ - ΔΕ/Ι.Δ.Α.Χ.
Μουςείο Παλαιοντολογίασ &
Γεωλογίασ (Παράρτθμα Βριςάσ
Λζςβου)
Ευπρεπίςτρια Ξουςείου ΧΕ
Μουςείο Παλαιοντολογίασ &
Γεωλογίασ

vkarzis@geol.uoa.gr

210 727-4086

Οτρίνια Χαρίκλεια

Φριανταφφλλου Ξαρία

Μωςτάκθσ Μων/νοσ

Φζφτα Φςίλι

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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TΟΜΕΑ ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ - ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ:

Ονοματεπϊνυμο

Κακθγθτισ Ραναγιϊτθσ Νάςτοσ

Ιδιότθτα

E-mail

Τθλζφωνο

nastos@geol.uoa.gr

poulos@geol.uoa.gr

210 727-4143

Ευελπίδου Οίκθ

Μακθγθτισ
Δ/ντισ Εργαςτ. Κλιματολογίασ
και Ατμοςφαιρικοφ Περιβάλλοντοσ
Μακθγθτισ
Δ/ντισ Εργαςτθρίου Φυςικισ
Γεωγραφίασ
Μακθγιτρια

210 727-4144
fax: 210
7247569
210 727-4191

evelpidou@geol.uoa.gr

210 727-4297

Οομικοφ Σαραςκευι

Αναπλ. Μακθγιτρια

evinom@geol.uoa.gr

210 727-4865

Βαςιλάκθσ Εμμανουιλ

Επίκ. Μακθγθτισ

evasilak@geol.uoa.gr

210 727-4400

Ελευκεράτοσ Μωνςταντίνοσ

Επίκ. Μακθγθτισ

kelef@geol.uoa.gr

210 727-4133

Χατηάκθ Ξαρία

Επίκ. Μακθγιτρια

marhat@geol.uoa.gr

210-727-4192

Αγγελόπουλοσ Χριςτοσ

Ε.ΔI.Σ.

cangelop@ geol.uoa.gr

210 727-4183

Υκυλοδιμου Χαρίκλεια

Ε.ΔI.Σ.

hskilodimou@geol.uoa.gr

210 727-4262

Γραμματεία
Οάςτοσ Σαναγιϊτθσ

Σοφλοσ Υεραφείμ
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ΣΟΜΕΑ ΓΕΨΥΤΙΚΗ - ΓΕΨΘΕΡΜΙΑ
ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ:

Ονοματεπϊνυμο

Ραναγιϊτθσ Ραπαδθμθτρίου, Κακθγθτισ

Ιδιότθτα

E-mail

Τθλζφωνο

Βαλλιανάτοσ Φίλιπποσ

Μακθγθτισ

fvallian@geol.uoa.gr

210 727-4446
fax: 4787
210-727-4360

Βοφλγαρθσ Οικόλαοσ

voulgaris@geol.uoa.gr

210 727-4431

ppapadim@geol.uoa.gr

210 727-4437

Φςελζντθσ Γεράςιμοσ

Μακθγθτισ
Δ/ντισ Εργαςτ. Γεωφυςικισ
Μακθγθτισ
Δ/ντισ Εργαςτ. Σειςμολογίασ
Μακθγθτισ

gtselentis@geol.uoa.gr

210 727-4428

Μουςκουνά Βαςιλικι

Αναπλ. Μακθγιτρια

vkouskouna@geol.uoa.gr

210 727-4421

Φηάνθσ Ανδρζασ

Μακθγθτισ

atzanis@geol.uoa.gr

210 727-4785

Αλεξόπουλοσ Ιωάννθσ

Αναπλ. Μακθγθτισ

jalexopoulos@geol.uoa.gr

210 727-4106

Μαβφρθσ Γεϊργιοσ

Επίκ. Μακθγθτισ

gkaviris@geol.uoa.gr

210 727-4841

Μαςςάρασ Iωάννθσ

Αναπλ. Μακθγθτισ

kassaras@geol.uoa.gr

210 727-4792

Βαςιλοποφλου Υπυριδοφλα

Ε.ΔI.Σ.

vassilopoulou@geol.uoa.gr

210 727-4392

Σαφλου Μυριακι

Ε.ΔI.Σ.

pavlou@geol.uoa.gr

210 727-4791

Υακκάσ Βαςίλειοσ

Ε.ΔI.Σ.

vsakkas@geol.uoa.gr

210 727-4914

Mουμουλίδου Αλίκθ-Mαρία

Ε.T.Ε.Σ. - ΔΕ

amoumoul@geol.uoa.gr

210 727-4692

Οικολισ Βαςίλειοσ

Ε.Φ.Ε.Σ.

vnicolis@geol.uoa.gr

210 727-4426

Χάϊλασ Υτυλιανόσ

Ε.Φ.Ε.Σ.

schailas@geol.uoa.gr

210 727-4940

Γραμματεία

Σαπαδθμθτρίου Σαναγιϊτθσ
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TΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΨΛΟΓΙΑ - ΓΕΨΦΗΜΕΙΑ
ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ:

Ονοματεπϊνυμο

Αριάδνθ Αργυράκθ, Κακθγιτρια

Ιδιότθτα

E-mail

Τθλζφωνο

kilias@geol.uoa.gr

210 727-4208
fax: 4399
210 727-4211

Γραμματεία
Μίλιασ Υτζφανοσ

Μακθγθτισ

Υταματάκθσ Mιχαιλ

Αργυράκθ Αριάδνθ

Μακθγθτισ
Δ/ντισ Εργαςτ. Οικονομικισ
Γεωλογίασ-Γεωχθμείασ
Μακθγιτρια

Βαςιλάτοσ Χαράλαμποσ

210 727-4213
stamatakis@geol.uoa.gr
argyraki@geol.uoa.gr

210 727-4314

Επίκ. Μακθγθτισ

vasilatos@geol.uoa.gr

210 727-4664

Ξιτςθσ Iωάννθσ

Επίκ. Μακθγθτισ

mitsis@geol.uoa.gr

210 727-4427

Υτουραΐτθ Χριςτίνα

Επίκ. Μακθγιτρια

chstouraiti@geol.uoa.gr

210-727-4941

Μελεπερτηισ Ευςτράτιοσ

Ε.ΔI.Σ.

kelepert@geol.uoa.gr

210 727-4867

Υκουνάκθσ Βαςίλειοσ

Σαραςκευαςτισ. Ι.Δ.Α.Χ.

vskoun@geol.uoa.gr

210 727-4183
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TΟΜΕΑ ΔΤΝΑΜΙΚΗ-TΕΚΣΟΝΙΚΗ-ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΨΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ:

Ονοματεπϊνυμο

Μαρία Σταυροποφλου, Αναπλ. Κακθγιτρια

Ιδιότθτα

E-mail

Τθλζφωνο

elekkas@geol.uoa.gr

210 727-4414
fax: 4096
210 727-4410

slozios@geol.uoa.gr

210 727-4413

mstavrop@geol.uoa.gr

210 727-4778

Γραμματεία
Νζκκασ Ευκφμιοσ

Μακθγθτισ

Νόηιοσ Υτυλιανόσ

Υταυροποφλου Ξαρία

Αναπλ. Μακθγθτισ
Δ/ντισ Εργαςτ. Τεκτονικισ και
Γεωλογικών Χαρτογραφιςεων
Αναπλ. Μακθγιτρια

Μράνθσ Χαράλαμποσ

Επίκ. Μακθγθτισ

hkranis@geol.uoa.gr

210 727-4862

Υκοφρτςοσ Εμμανουιλ

Επίκ. Μακθγθτισ

eskourt@geol.uoa.gr

210 727-4863

Αντωνίου Βαρβάρα

Ε.ΔI.Σ.

vantoniou@geol.uoa.gr

210 727-4223

Δανάμοσ Γεϊργιοσ

Ε.ΔΙ.Σ.

gdanamos@gmail.com

210-727-4859

Υοφκθσ Μωνςταντίνοσ

Ε.ΔI.Σ.

soukis@geol.uoa.gr

210 727-4869

Ανδρεαδάκθσ Εμμανουιλ

Ε.Φ.Ε.Σ.

eandreadk@geol.uoa.gr

210 727-4861

Θεοχάρθσ Δθμιτριοσ

Ε.Φ.Ε.Σ.

dtheocharis@geol.uoa.gr

210 727-4866

Μαπουράνθ Ελζνθ

Ε.Φ.Ε.Σ.

elkap@geol.uoa.gr

210 727-4861

Ξπαντζκασ Ιωάννθσ

Ε.Φ.Ε.Σ.

mpantekas@geol.uoa.gr

210 727-4866

Νζκκα Χριςτίνα

Διοικ. Χπάλ. - ΔΕ/Ι.Δ.Α.Χ.

xlekka@geol.uoa.gr

210 727-4783

Νόγοσ Ευάγγελοσ

eklogos@geol.uoa.gr

210 727-4152

Ξαρςζλοσ Υωτιριοσ

Διοικ. Χπάλ. - ΣΕ/Ι.Δ.Α.Χ.
Εργαςτ.Τεκτονικισ και
Γεωλογικών Χαρτογραφιςεων
Φεχνικόσ Χπάλ. - ΔΕ/Ι.Δ.Α.Χ.

smarselos@geol.uoa.gr

210 727-4783

Φςιοφμα Σαραςκευι

Διοικ. Χπάλ. - ΔΕ/Ι.Δ.Α.Χ.

ptsioum@geol.uoa.gr

210 727-4783
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ΜΟΤΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΨΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ:

Ευτζρπθ Κοςκερίδου, Κακθγιτρια

Φθλ:

210 7274086

e-mail: palaeo-museum@geol.uoa.gr
Επιτροπι Ξουςείου:
Ονοματεπϊνυμο

Ιδιότθτα

E-mail

Τθλζφωνο

Αναςταςάκθσ Γεϊργιοσ

Μακθγθτισ

anastasakis@geol.uoa.gr

210 727-4161

Οτρίνια Χαρίκλεια

Μακθγιτρια

cntrinia@geol.uoa.gr

210 727-4394

Μοςκερίδου Ευτζρπθ

Αναπλ. Μακθγιτρια

ekosker@geol.uoa.gr

210 727-4165

Τουςιάκθσ Υωκράτθσ

Επίκ. Μακθγθτισ

srousiak@geol.uoa.gr

210 727-4169

ΜΟΤΕΙΟ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Βουδοφρθσ Ραναγιϊτθσ, Κακθγθτισ

Φθλ:

210 7274124

e-mail: voudouris@geol.uoa.gr
Επιτροπι Ξουςείου:
Ονοματεπϊνυμο

Ιδιότθτα

E-mail

Τθλζφωνο

Βουδοφρθσ Σαναγιϊτθσ

Μακθγθτισ

voudouris@geol.uoa.gr

210 727-4129

Mαγκανάσ Ανδρζασ

Μακθγθτισ

amagganas@geol.uoa.gr

210 727-4150
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Κεφάλαιο 3
ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΨΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ


3.1

ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ



Απονεμόμενοσ τίτλοσ: Δίπλωμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν από
το Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του Εκνικοφ και
Μαποδιςτριακοφ Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτισ εξισ ειδικεφςεισ:






α. «Εφαρμοςμζνθ Γεωλογία-Γεωφυςικι» (Applied Geology Geophysics)



β. «Ρρυκτοί Σόροι- Σετρολογία και Διαχείριςθ Σεριβάλλοντοσ»
(Mineral
Resources-Petrology
and
Environmental
Management).



γ. «Μλιματικζσ Ξεταβολζσ και Επιπτϊςεισ ςτο Σεριβάλλον»
(Climatic Variations and Impacts on Environment).
Διάρκεια του προγράμματοσ: 2 ζτθ (4 εξάμθνα)
Αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων: 120
Επίπεδο τίτλου ςφμφωνα με το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων και
το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων: 7 (ΕΣΣ)
Γνωςτικά αντικείμενα (ISCED–F):



0521 Σεριβαλλοντικζσ Επιςτιμεσ (0521
sciences)
0532 Επιςτιμεσ τθσ Γθσ (0532 Earth sciences)

Environmental

Ειδικζσ προχποκζςεισ ειςαγωγισ (εφόςον προβλζπονται): Δεν
υπάρχουν ειδικζσ νομικζσ διατάξεισ και διαδικαςίεσ
Σκοπόσ και Φυςιογνωμία του Ρρογράμματοσ:
Θ ςφγχρονθ εποχι εμφανίηει ραγδαία οικονομικι και τεχνολογικι ανάπτυξθ, ραγδαία αφξθςθ και μετακινιςεισ πλθκυςμϊν και
προϊοφςα αςτικοποίθςθ, ςυνκικεσ οι οποίεσ ςυνεπάγονται αυξθμζνεσ ανάγκεσ για πρϊτεσ φλεσ και ενεργειακοφσ πόρουσ,
αυξθμζνθ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα, γενικι περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ και αυξθμζνθ ζκκεςθ ςε φυςικοφσ και τεχνολογικοφσ κινδφνουσ. Ρι Γεωεπιςτιμεσ καλοφνται να ςυμβάλλουν
ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςφνκετων προβλθμάτων που προκφπτουν από τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ και δραςτθριότθτεσ, αναγνωρίηοντασ ότι θ κατανόθςι τουσ, αλλά και θ κατά το δυνατό
διαςφάλιςθ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, απαιτεί ευρεία επιςτθμονικι
αντίλθψθ και ευρφ ςυνδυαςμό γνϊςεων και δεξιοτιτων. Φο
ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γθσ και Σεριβάλλον» αποςκοπεί ςτθν κάλυψθ
των ςφγχρονων απαιτιςεων παραγωγισ εξειδικευμζνου
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, το οποίο κα μπορεί επιτυχϊσ να
αντεπεξζλκει τθν πολυπλοκότθτα των προβλθμάτων που
ανακφπτουν ςε κάκε ςφγχρονο τομζα δραςτθριότθτασ και
αφορά ςτισ Γεωεπιςτιμεσ και ςτο περιβάλλον.
Μακθςιακά αποτελζςματα:




Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία







Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ
Νιψθ αποφάςεων
Ρμαδικι εργαςία
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε
πράξθ
Σροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Υεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα

Δομι προγράμματοσ ςε ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ: 30 μονάδεσ
ECTS ανά ακαδθμαϊκό εξάμθνο
Είδοσ φοίτθςθσ: Σλιρθσ. Ρι τίτλοι ςπουδϊν αυτοφ του τφπου
αποκτϊνται μζςω του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Kανονιςμοί εξετάςεων και κλίμακα βακμολόγθςθσ:
Θ βακμολόγθςθ κυμαίνεται από 0 ζωσ 10 με βάςθ το 6.
Υτον Βακμό πτυχίου: Άριςτα (8,5-10)· Νίαν Μαλϊσ (6,5-8,49)
Μαλϊσ (6-6,49)
Υποχρεωτικό ι προαιρετικό παράκυρο κινθτικότθτασ: Δεν
προβλζπεται
Ρρακτικι άςκθςθ: Δεν προβλζπεται.
Μάκθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ: Δεν προβλζπεται
Διευκφντρια
Μακθγιτρια.

Ρρογράμματοσ:

Δρ.

Χαρίκλεια

Οτρίνια,

Επαγγελματικό Ρροφίλ των αποφοίτων: Ρι κάτοχοι προςόντων
που ανικουν ςε αυτόν τον τφπο δφνανται να απαςχολθκοφν
είτε ωσ αυτοαπαςχολοφμενοι είτε ςε κζςεισ ευκφνθσ ςε
επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ ςτον ιδιωτικό ι ςτο δθμόςιο
τομζα.
Ρρόςβαςθ ςε περαιτζρω ςπουδζσ: Ρι απόφοιτοι του ΣΞΥ
ζχουν πρόςβαςθ ςε προγράμματα ςπουδϊν του ίδιου επιπζδου
ι επιπζδου 8.

3.2

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Φο ΣΞΥ του Φμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ
«ΕΡΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ» λειτουργεί από το ακαδ.
ζτοσ 2018 ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 772/29/07/2018 απόφαςθ
τθσ Υυγκλιτου του ΕΜΣΑ δθμοςιευκείςα ςτο Φεφχοσ Β Αρικ.
3434/17/08/2018 φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Μυβζρνθςθ,
διζπεται από το Μανονιςμό Νειτουργίασ που ζχει εγκρικεί με
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τθν 837/2/7/2018 απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου του ΕΜΣΑ
δθμοςιευκζντα ςτο Φεφχοσ Β Αρικ. 4003/17/09/2018 φφλλο τθσ
Εφθμερίδασ τθσ Μυβζρνθςθσ, απονζμει δε Ξεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΞΔΕ) ςτισ Ειδικεφςεισ:
1. «Εφαρμοςμζνθ Γεωλογία – Γεωφυςικι» (Applied Geology Geophysics).
2. «Ορυκτοί Ρόροι – Ρετρολογία και Διαχείριςθ
Ρεριβάλλοντοσ» (Mineral Resources- Petrology and
Environmental Management).
3. «Κλιματικζσ Μεταβολζσ και Επιπτϊςεισ ςτο Ρεριβάλλον»
(Climatic Variations and Impact on Environment)
Αρμόδια όργανα για τθ λειτουργία του ΣΞΥ ςφμφωνα με το
νόμο 4485/2017 είναι:
1. Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ (ΣΤ).
2. Η Συντονιςτικι Επιτροπι (ΣΕ): Αυτι επανδρϊνεται από
πζντε (5) τακτικά μζλθ ΔΕΣ του Φμιματοσ και εκλζγονται
από τθ ΥΦ για διετι κθτεία. Φα μζλθ τθσ ΥΕ δεν δικαιοφνται
αποηθμίωςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ς’ αυτι. Σρόεδροσ τθσ
ΥΕ είναι ο Διευκυντισ του ΣΞΥ, ο οποίοσ ορίηεται από τθ ΥΦ
μεταξφ των τακτικϊν μελϊν τθσ ΥΕ. Θ κθτεία του Σροζδρου
τθσ ΥΕ μπορεί να ανανεωκεί μία φορά. Θ ΥΕ είναι αρμόδια
για τθν παρακολοφκθςθ και τον ςυντονιςμό τθσ λειτουργίασ
του προγράμματοσ και:
α. Ειςθγείται ςτθ ΥΦ τθν κατανομι του διδακτικοφ ζργου
μεταξφ των διδαςκόντων του ΣΞΥ.
β. Ειςθγείται ςτθν ΥΦ τθν ςφνκεςθ των προςωρινϊν
πενταμελϊν Επιτροπϊν Επιλογισ Ειδίκευςθσ (ΕΕΕ) οι
οποίεσ ζχουν ειδικό ςκοπό τθν αξιολόγθςθ και αξιολογικι
κατάταξθ των υποψιφιων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.
Επίςθσ, κακορίηει τον χρόνο και εποπτεφει τθ διεξαγωγι
αξιολόγθςθσ των υποψιφιων για τθν ειςαγωγι ςτο ΣΞΥ,
ςυντάςςει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων ςτο ΣΞΥ και
ειςθγείται τθν επικφρωςι του ςτθν ΥΦ.
γ. Ειςθγείται ςτθν ΥΦ το οριςμό Υυμβοφλων Υπουδϊν ςτουσ
νεοειςαχκζντεσ ΞΦ (Σαρ. 16, Αρ. 4 του Μανονιςμοφ
Υπουδϊν).
δ. Ρρίηει τον επιβλζποντα και τα μζλθ των τριμελϊν
επιτροπϊν εξζταςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και
ειςθγείται τθν επικφρωςι τουσ ςτθν ΥΦ.
ε. Εξετάηει φοιτθτικά κζματα όπωσ αιτιςεισ απαλλαγισ από
τζλθ φοίτθςθσ, αναςτολισ φοίτθςθσ, παράταςθσ
ςπουδϊν, αναγνϊριςθσ μακθμάτων από προθγοφμενθ
μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ, αντικατάςταςθσ μακθμάτων
του παρόντοσ Σρογράμματοσ με μακιματα άλλων
Ξεταπτυχιακϊν Σρογραμμάτων, και ειςθγείται ςχετικά
ςτθ ΥΦ.
ϛ. Εξετάηει κζματα διαγραφισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των Αρ. 5, Σαρ. 6 του Αρ. 7
και Σαρ. 14-16 του Άρκρου 8 του Μανονιςμοφ Υπουδϊν.
η. Ρρίηει τα κριτιρια και διαδικαςία αξιολόγθςθσ των
διδαςκόντων, μακθμάτων και υπθρεςιϊν του ΣΞΥ από
τουσ ΞΦ (Σαρ. 1, Αρ. 44, Ο. 4485/2017 και Σαρ. 13, Αρ. 8
του Μανονιςμοφ Υπουδϊν), πάντα ςφμφωνα με το ιςχφον
κεςμικό πλαίςιο και τθν πάγια πρακτικι του Φμιματοσ,
και ειςθγείται τθν επικφρωςι τουσ ςτθν ΥΦ.
3. Ο Διευκυντισ του ΡΜΣ είναι μζλοσ ΔΕΣ πρϊτθσ βακμίδασ ι
βακμίδασ του Αναπλθρωτι Μακθγθτι και μζλοσ ΔΕΣ του
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Φμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ. Επιπλζον, είναι
μζλοσ και Σρόεδροσ τθσ ΥΕ. Ρρίηεται μαηί με τον
Αναπλθρωτι του, με απόφαςθ τθσ ΥΦ, δεν μπορεί να ζχει
περιςςότερεσ από δφο (2) ςυνεχόμενεσ κθτείεσ και δεν
δικαιοφται αποηθμίωςθσ για το ςυγκεκριμζνο διοικθτικό του
ζργο. Ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
4. α) Υυγκαλεί ςε ςυνεδρίαςθ τθ ΥΕ.
β) Ματαρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ των εν λόγω
ςυνεδριάςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ ειςθγιςεισ των
μελϊν και οργάνων του ΣΞΥ.
γ) Ρρίηει εκλογζσ για τθν αναπλιρωςθ μελϊν επιτροπϊν
του ΣΞΥ λόγω κζνωςθσ κζςθσ.
δ) Ζχει τθν ευκφνθ ςφνταξθσ του προχπολογιςμοφ και
απολογιςμοφ του Σρογράμματοσ, τουσ οποίουσ
υποβάλλει ςτθ Υυνζλευςθ για ζγκριςθ.
ε) Είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ
του προχπολογιςμοφ και για τθν ζκδοςθ των εντολϊν
πλθρωμισ των ςχετικϊν δαπανϊν.
ϛ) Ματά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, κακϊσ και τθσ ΥΕ,
ςυντάςςει αναλυτικό απολογιςμό του ερευνθτικοφ και
εκπαιδευτικοφ ζργου του ΣΞΥ, κακϊσ και των λοιπϊν
δραςτθριοτιτων του, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των
ςπουδϊν, τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ, τθ βελτιςτοποίθςθ των υφιςτάμενων
υποδομϊν και τθν κοινωνικά επωφελι χριςθ των
διακζςιμων πόρων του ΣΞΥ· (βλ. επίςθσ Σαρ. 3, Αρ. 9
του παρόντοσ Μανονιςμοφ).
5. Ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ του ΡΜΣ είναι Μακθγθτισ ι
Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ. Ρρίηεται από τθν ΥΦ μεταξφ των
τακτικϊν μελϊν τθσ ΥΕ και εκπλθρϊνει τα κακικοντα του
Διευκυντι ςε περίπτωςθ απουςίασ του.
6. Φο ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γθσ και Περιβάλλον» υποςτθρίηεται από
Γραμματεία του Σρογράμματοσ που είναι εγκατεςτθμζνθ
ςτο Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του ΕΜΣΑ και
τελεί υπό τθν επιςταςία τθσ Γραμματείασ του Φμιματοσ
Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ. Φα κακικοντα τθσ
Γραμματείασ περιλαμβάνουν τθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ειςδοχισ υποψθφίων, τθν τιρθςθ των
οικονομικϊν αρχείων του ΣΞΥ, τον ζλεγχο των οικονομικϊν
κριτθρίων απαλλαγισ από το τζλοσ φοίτθςθσ των ειςακτζων
φοιτθτϊν, τθν τιρθςθ αρχείου για τθν παρακολοφκθςθ των
δεικτϊν ποιότθτασ ςπουδϊν ςφμφωνα με τθν ΑΔΙΣ, τθν
παρακολοφκθςθ τθσ επαγγελματικισ/ ακαδθμαϊκισ εξζλιξθσ
των αποφοίτων του ΣΞΥ, τθ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ
ΥΕ, τθν καταχϊριςθ βακμολογιϊν, τθν κατάρτιςθ των
απουςιολογίων των μακθμάτων, τθν οργάνωςθ τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν, τθν τιρθςθ
αρχείου φοίτθςθσ κ.λπ.

3.3

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

Υτο ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γθσ και Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί
κάτοχοι τίτλου του Αϋ κφκλου ςπουδϊν Γεωεπιςτθμονικϊν
Φμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, ι ομοταγϊν αλλά
αναγνωριςμζνων από τον ΔΡΑΦΑΣ ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.
Γίνονται επίςθσ δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Αϋ κφκλου ςπουδϊν
ςυγγενϊν ι ςυμπλθρωματικϊν προσ τισ Γεωεπιςτιμεσ
Φμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, ι αντίςτοιχων, αναγνωριςμζνων
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από τον ΔΡΑΦΑΣ ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Μθ αποκλειςτικά
παραδείγματα τζτοιων πτυχιοφχων είναι οι Φυςικοί, Χθμικοί,
Ωκεανογράφοι, Βιολόγοι, Γεωγράφοι, Αρχαιολόγοι, Φοπογράφοι
Ξθχανικοί, Σολιτικοί Ξθχανικοί, Ξθχανικοί Ξεταλλείων,
Σεριβαλλοντολόγοι, Ξθχανικοί Σεριβάλλοντοσ, Γεωπόνοι.
Φζλοσ, γίνονται δεκτοί ωσ υπεράρικμοι υπότροφοι και μζλθ των
κατθγοριϊν ΕΕΣ, ΕΔΙΣ και ΕΦΕΣ ςφμφωνα με τθν Σαρ. 8, Αρ. 34
του Ο.4485/17.
Χποψιφιοι μποροφν να είναι και φοιτθτζσ οι οποίοι περάτωςαν
τισ ςπουδζσ μζχρι και τθν θμερομθνία εκπνοισ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ αιτιςεων που ορίηεται με τθν ετιςια προκιρυξθ του
ΣΞΥ, (Σαρ. 4, Αρ. 4 του Μανονιςμοφ Υπουδϊν), και δεν ζχουν
καμία απολφτωσ εξεταςτικι εκκρεμότθτα. Υτθν περίπτωςθ που
οι υποψιφιοι τθσ κατθγορίασ αυτισ δεν ζχουν κακομολογθκεί,
οφείλουν να προςκομίςουν βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν
από τθ Γραμματεία του Φμιματοσ ι Υχολισ ςτθν οποία
φοιτοφςαν και ςτθν οποία κα αναγράφεται ο βακμόσ πτυχίου.
To ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γθσ και Περιβάλλον» δζχεται μζχρι ςαράντα
πζντε (45) φοιτθτζσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ. Μάκε ειδίκευςθ
δζχεται δεκαπζντε (15) φοιτθτζσ, αρικμόσ ο οποίοσ δφναται να
επεκτακεί ςε δεκαοχτϊ (18) κατά ανϊτατο όριο. Θ ειςαγωγι
περιςςότερων των 15 ΞΦ ανά ειδίκευςθ (16-18) επιτρζπεται
μόνο εάν υπάρχουν κζςεισ κενζσ από άλλεσ ειδικεφςεισ και
αυςτθρά μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο ανϊτατοσ αρικμόσ ειςακτζων
φοιτθτϊν (ςαράντα πζντε).

3.4

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Για τθν ειςαγωγι ςτο ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γθσ και Σεριβάλλον»
ιςχφουν τα ακόλουκα προαπαιτοφμενα προςόντα και κριτιρια
επιλογισ.
1. Μάκε υποψιφιοσ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία
αίτθςθ για μόνο μία Ειδίκευςθ.
2. Για να είναι επιλζξιμοι οι υποψιφιοι ΞΦ οφείλουν να ζχουν
βακμό πρϊτου πτυχίου, ι προγενζςτερου ΔΞΥ εάν υπάρχει,
τουλάχιςτον «λίαν καλϊσ» δθλ. μεγαλφτερο ι ίςο του
6,5/10.
3. Για να είναι επιλζξιμοι οι υποψιφιοι οφείλουν να ζχουν
λειτουργικι γνώςθ τθσ Αγγλικισ γλώςςασ (επίπεδο Β2 και
άνω), πράγμα που πιςτοποιείται είτε με επικυρωμζνα
αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν τθσ Αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ,
είτε με αντίγραφα ιςοδφναμων πιςτοποιθτικϊν, όπωσ για
παράδειγμα απολυτιριο μζςθσ/ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ από
αναγνωριςμζνο
Αγγλόφωνο
ςχολείο,
ι
πτυχίο
αναγνωριςμζνου Αγγλόφωνου πανεπιςτθμίου. Υτθν
περίπτωςθ που δεν διατίκενται τίτλοι ι ιςοδφναμα
πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ, οι υποψιφιοι ζχουν τθν
δυνατότθτα να ηθτιςουν τθν πιςτοποίθςθ του επιπζδου των
γνϊςεων τουσ με γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ ενϊπιον
ειδικισ εξεταςτικισ επιτροπισ που κα ςυγκροτιςει το
Φμιμα.
4. Γνϊςθ δεφτερθσ ι περιςςοτζρων ξζνων γλωςςϊν
ςυνεκτιμάται ςτα προςόντα των υποψθφίων. Υε κάκε
περίπτωςθ όμωσ, αυτι πρζπει να ζχει διεκνι επιςτθμονικι
εμβζλεια και δεν μπορεί να είναι άλλθ/άλλεσ από τισ
Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι, Ιςπανικι, Τωςικι, Ιαπωνικι και
Μινεηικι Mandarin.
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5. Θ προςωπικότθτα των υποψθφίων, όπωσ αυτι αξιολογείται
μζςω προςωπικισ ςυνζντευξθσ ενϊπιον των Ειδικϊν
Επιτροπϊν Επιλογισ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία. πωσ
προβλζπεται ςτο Σαράρτθμα Ι του Μανονιςμοφ Υπουδϊν, για
να είναι επιλζξιμοι οι υποψιφιοι πρζπει να εξαςφαλίηουν
βακμολογία ίςθ ι μεγαλφτερθ από το ζνα τρίτο (1/3) τθσ
ανϊτατθσ βακμολογίασ ςυνζντευξθσ, ιτοι 100 μόρια ι
ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ ανϊτατθσ ςυνολικισ
βακμολογίασ. Ιδιαίτερα χαμθλζσ επιδόςεισ ςτθν ςυνζντευξθ
αποτελοφν
αμάχθτο
κριτιριο
απόρριψθσ
μίασ
υποψθφιότθτασ.
Εκτόσ από τα παραπάνω, κατά τθν διαδικαςία επιλογισ
ςυνεκτιμϊνται:


Ρι πρόςκετεσ ςπουδζσ ι κατάρτιςθ (επαγγελματικά
ςεμινάρια, επαγγελματικζσ/τεχνικζσ ςπουδζσ και ανϊτατεσ
προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ), όπωσ αυτζσ
πιςτοποιοφνται μζςω αντίςτοιχων διπλωμάτων και πτυχίων.
 Θ
ερευνθτικι δραςτθριότθτα (εάν υπάρχει), όπωσ
πιςτοποιείται με δθμοςιεφςεισ εργαςιϊν ςε επιςτθμονικά
περιοδικά και πρακτικά ςυνεδρίων, αποδεικτικά (βεβαιϊςεισ)
ςυμμετοχισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια και αποδεικτικά
ςυμμετοχισ ςε ερευνθτικά προγράμματα.
 Θ επαγγελματικι εμπειρία όπωσ πιςτοποιείται με βεβαιϊςεισ
εργοδοτϊν και/ι βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικϊν ταμείων. Ξείηον
ειδικό βάροσ ζχει θ εμπειρία που αφορά ςε Γεωεπιςτθμονικά
πεδία επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ και ζμφαςθ δίδεται
ςτθν ςυνάφειά τθσ με το αντικείμενο τθσ Ειδίκευςθσ για τθν
οποία υποβάλλεται θ αίτθςθ. Ελάςςον ειδικό βάροσ ζχει θ
εμπειρία που αποκτικθκε ςτα λοιπά πεδία επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ.
 Θ διλωςθ κινιτρων (motivation letter) τθν οποία οι
υποψιφιοι οφείλουν να επιςυνάψουν ςτθν αίτθςι τουσ και
ςτθν
οποία
εξθγοφν
τουσ
προςωπικοφσ
τουσ
επαγγελματικοφσ ςτόχουσ ςε ςχζςθ με τθν Ειδίκευςθ ςτθν
οποία ζχουν αιτθκεί τθν ειςαγωγι τουσ.
 Ρι δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ που κα προςκομίςουν οι
υποψιφιοι.
Θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων φοιτθτϊν γίνεται από τισ ειδικοφ
ςκοποφ πενταμελείσ Επιτροπζσ Επιλογισ Ειδίκευςθσ. Για
δεδομζνθ Ειδίκευςθ, θ ΕΕΕ επανδρϊνεται αποκλειςτικά και
μόνον με μζλθ ΔΕΣ και ΕΔΙΣ του Φμιματοσ τα οποία
προςφζρουν διδακτικό ζργο ςτθν Ειδίκευςθ. Ρι ΕΕΕ
ςυγκροτοφνται από τθν ΥΕ κατά τθν ζναρξθ εκάςτου
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
υποβολισ υποψθφιοτιτων και θ κθτεία τουσ λιγει αυτοδίκαια
μόλισ θ ΥΦ επιλζξει τουσ ειςακτζουσ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ
ολοκλθρϊνεται εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από
τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων.
Θ αξιολόγθςθ γίνεται με βάςθ τα κριτιρια που εξειδικεφκθκαν
ανωτζρω (επίςθσ βλ. Σαρ. 6, Αρ. 4 του Μανονιςμοφ Υπουδϊν)
και ποςοτικοποιείται με αναφορά ςτο ςφςτθμα μοριοδότθςθσ
που αναλυτικά παρατίκεται ςτο Σαράρτθμα Ι του Μανονιςμοφ
Υπουδϊν και ςτο Σαράρτθμα Ι του ανά χείρασ Ρδθγοφ. Ξετά το
πζρασ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ, οι αρμόδιεσ ΕΕΕ
υποβάλλουν τισ αξιολογιςεισ τουσ ςτθ ΥΕ, θ οποία εξετάηει τισ
αξιολογιςεισ και ςυντάςςει οριςτικό κατάλογο επιλζξιμων
υποψθφίων, κατατάςςοντάσ τουσ (ανά Ειδίκευςθ) ςε φκίνουςα
αξιολογικι ςειρά, ςτθν οποία οι ιςοβακμοφντεσ καταλαμβάνουν
τθν ίδια κζςθ.
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Ειςακτζοι (ανά Ειδίκευςθ) κθρφςςονται όςοι επιλζξιμοι
υποψιφιοι καταλαμβάνουν κζςεισ μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ του
αρικμοφ ειςακτζων ανά ειδίκευςθ που προβλζπεται ςτθν
Σροκιρυξθ του ΣΞΥ. Επιλαχόντεσ (ανά Ειδίκευςθ) κθρφςςονται
όςοι επιλζξιμοι υποψιφιοι καταλαμβάνουν κζςεισ πζραν του
αρικμοφ ειςακτζων. Ξία Ειδίκευςθ δεν προςφζρεται εάν ο
αρικμόσ των ειςακτζων υπολείπεται των δφο (2). Ρ κατάλογοσ
Ειςακτζων και Επιλαχόντων υποβάλλεται ςτθ ΥΦ για τελικι
ζγκριςθ και ςτθ Γραμματεία του ΣΞΥ για περαιτζρω ενζργειεσ.

3.5

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΥΗ.

Ρι Ειςακτζοι υποψιφιοι φοιτθτζσ ειδοποιοφνται άμεςα από τθ
Γραμματεία του ΣΞΥ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail)
και τθλεφϊνου. Ρι Ειςακτζοι οφείλουν να εγγραφοφν εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ επτά (7) εργαςίμων θμερϊν από τθν
θμερομθνία ειδοποίθςισ τουσ. Σροκειμζνου να εγγραφοφν κα
πρζπει να ζχουν καταβάλλει τα τζλθ φοίτθςθσ και να
προςκομίςουν τα ςχετικά παραςτατικά ι/και αποδείξεισ. Εάν
ζνασ Ειςακτζοσ αναιτιολόγθτα δεν προςζλκει να εγγραφεί εντόσ
τθσ προκεςμίασ, ι δεν καταβάλλει τα τζλθ φοίτθςθσ, κακίςταται
αυτομάτωσ ζκπτωτοσ. Υ’ αυτι τθν περίπτωςθ προςκαλείται ο
πρϊτοσ Επιλαχϊν ο οποίοσ οφείλει να εγγραφεί εντόσ επτά (7)
εργαςίμων θμερϊν ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που
περιγράφθκε ςτο προθγοφμενο εδάφιο (βλ. Σαρ. 10-11, Αρ. 4
του Μανονιςμοφ Υπουδϊν). Υε περίπτωςθ που και ο Επιλαχϊν
αναιτιολόγθτα δεν προςζλκει εντόσ προκεςμίασ εκπίπτει και
απευκφνεται πρόςκλθςθ ςτον επόμενο ςτθν τάξθ Eπιλαχόντα. Θ
διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται μζχρισ εξαντλιςεωσ του
καταλόγου επιλζξιμων υποψθφίων (βλ. Σαρ. 11, Αρ. 4 του
Μανονιςμοφ Υπουδϊν).
Ειςακτζοι οι οποίοι κεωροφν ότι ςτο πρόςωπό τουσ ςυντρζχουν
οι προβλζψεισ και περιοριςμοί τθσ Σαρ. 2, Αρ. 35 του Ο.
4485/2017 και τθσ Σαρ. 10, Αρ. 8 του Μανονιςμοφ Υπουδϊν,
οφείλουν εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ επτά (7) εργαςίμων
θμερϊν από τθν θμερομθνία ειδοποίθςισ τουσ, να υποβάλλουν
ςτθν Γραμματεία του ΣΞΥ αίτθςθ εγγραφισ με απαλλαγι από
τα τζλθ φοίτθςθσ, απαραίτθτα ςυνοδευόμενθ από πρωτότυπα
ζγγραφα που να αποδεικνφουν το διακζςιμο ειςόδθμά τουσ.
Σρόςκετεσ λεπτομζρειεσ δίδονται ςτο Ξζροσ 2.7 του Ρδθγοφ
Υπουδϊν. Εάν Ειςακτζοσ αναιτιολόγθτα δεν προςζλκει εντόσ τθσ
προκεςμίασ κακίςταται αυτομάτωσ ζκπτωτοσ και θ διαδικαςία
τθσ Σαρ. 11, Αρ. 4 του Μανονιςμοφ Υπουδϊν επαναλαμβάνεται
για τον επόμενο ςτθν τάξθ Επιλαχόντα, μζχρισ εξαντλιςεωσ του
καταλόγου επιλζξιμων υποψθφίων.

τθσ Σαρ. 10, Αρ. 8 του Μανονιςμοφ Υπουδϊν, κατατάςςοντάσ
τουσ ςε ςειρά αφξοντοσ ειςοδιματοσ. Δικαιοφχοι των οποίων ο
αρικμόσ δεν ξεπερνά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
επί του ςυνολικοφ αρικμοφ ειςαγομζνων απαλλάςςονται από
τα τζλθ φοίτθςθσ (βλ. επίςθσ Σαρ. 2, Αρ. 35, Ο.4485/17). Θ
απόφαςθ τθσ ΥΕ είναι αμάχθτθ· οι μθ δικαιοφχοι, κακϊσ και οι
υπεράρικμοι δικαιοφχοι, εγγράφονται μόνον εάν καταβάλλουν
τα προβλεπόμενα τζλθ φοίτθςθσ.
Θ απόφαςθ περί απαλλαγισ ι μθ από τα τζλθ φοίτθςθσ
κοινοποιείται
άμεςα
ςτουσ
ενδιαφερομζνουσ
μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ρι Ειςακτζοι τθσ προκείμενθσ
κατθγορίασ, απαλλαςςόμενοι και μθ, οφείλουν να εγγραφοφν
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ επτά (7) εργαςίμων θμερϊν
από τθν θμερομθνία ειδοποίθςισ τουσ. Σροκειμζνου να
εγγραφοφν, οι μθ απαλλαςςόμενοι Ειςακτζοι κα πρζπει να
καταβάλλουν πρϊτα τα τζλθ φοίτθςθσ και να προςκομίςουν τα
ςχετικά παραςτατικά. Υε περίπτωςθ κατά τθν οποία
αναιτιολόγθτα δεν προςζλκουν εντόσ προκεςμίασ (όλοι), ι δεν
καταβάλλουν τζλθ φοίτθςθσ (μθ απαλλαςςόμενοι), κακίςτανται
αυτομάτωσ ζκπτωτοι.
Εντόσ 10 θμερϊν από τθν εγγραφι τουσ, οι ειςαχκζντεσ
φοιτθτζσ οφείλουν, να υποβάλλουν αίτθςθ ςτο Μζντρο
Νειτουργίασ και Διαχείριςθσ Δικτφου (ΜΝΕΙΔΙ) του ΕΜΣΑ,
προκειμζνου να τουσ χορθγθκεί λογαριαςμόσ χριςτθ και
λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του ΕΜΣΑ, μζςω του
οποίου εφεξισ κα διακινείται θ επίςθμθ αλλθλογραφία τουσ με
τουσ παράγοντεσ του ΣΞΥ και κα ζχουν πρόςβαςθ ςτισ
υποδομζσ και διευκολφνςεισ που παρζχει το Χπολογιςτικό
Μζντρο του ΕΜΣΑ (βλ. Ξζροσ 2.6 του Ρδθγοφ).
Φζλοσ, ςε κάκε νζο εγγραφόμενο φοιτθτι ορίηεται Υφμβουλοσ
Υπουδϊν, κακικον και ευκφνθ του οποίου είναι θ ακαδθμαϊκι
αρωγι
του
φοιτθτι
μζςω
τθσ
παρακολοφκθςθσ,
ςυμβουλευτικοφ ςυντονιςμοφ και ελζγχου τθσ πορείασ των
ςπουδϊν του. Ρ Υφμβουλοσ είναι πάντοτε μζλοσ ΔΕΣ ι ΕΔΙΣ τθσ
Ειδίκευςθσ ςτθν οποία ζχει ειςαχκεί ο ΞΦ και ορίηεται από τθ
ΥΦ μετά από ειςιγθςθ ΥΕ. ταν, ςφμφωνα με το Αρ. 7 Σαρ. 7
του Μανονιςμοφ Υπουδϊν ςτον φοιτθτι ανατεκεί κζμα
Διπλωματικισ Εργαςία (ΔΕ), ο δρϊν Υφμβουλοσ αντικακίςταται
από τον Επιβλζποντα τθσ ΔΕ.

3.6




Ρι Ειςακτζοι που επικυμοφν να υποβάλουν αίτθμα
απαλλαγισ από τα τζλθ φοίτθςθσ κα πρζπει να μελετιςουν
προςεκτικά τθν Σαρ. 2, Αρ. 35 του Ο. 4485/2017, τον
Μανονιςμό Υπουδϊν του ΣΞΥ (Απόφαςθ 837/2/7/2018
Υυγκλιτου ΕΜΣΑ, ΦΕΜ 4003/17/09/2018 τ. Β) και τισ
Χπουργικζσ
Αποφάςεισ
131758/Η1
/10.8.2018
και
31757/Η1/10.8.2018, ΦΕΜ 3387/10.8.2018 τ. Βϋ, ςτισ οποίεσ
περιγράφονται με λεπτομζρεια τα απαραίτθτα (κατά
περίπτωςθ) δικαιολογθτικά και θ διαδικαςία υπολογιςμοφ
του Ατομικοφ και Ρικογενειακοφ Ιςοδφναμου Διακζςιμου
Ειςοδιματοσ.
Υτθν περίπτωςθ που Ειςακτζοι αιτθκοφν εγγραφι με απαλλαγι
τελϊν φοίτθςθσ, θ ΥΕ ελζγχει τα δικαιολογθτικά και επιλζγει
τουσ δικαιοφχουσ, δθλ. τουσ ικανοποιοφντεσ τισ προχποκζςεισ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΟΙΣΗΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ ΠΟΤΔΨΝ

–

ΔΙΑΚΟΠΗ

ΚΑΙ

Θ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ που οδθγεί ςτθ λιψθ
Διπλϊματοσ Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (ΔΞΥ) ορίηεται ςε
τζςςερα (4) ακαδθμαϊκά εξάμθνα, ςτα οποία περιλαμβάνεται
και ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ.
Ρ ανϊτατοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των
ςπουδϊν, ορίηεται ςτα πζντε (5) ακαδθμαϊκά εξάμθνα.
Ρ μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, με αίτθςι του μπορεί να ηθτιςει
προςωρινι αναςτολι φοίτθςθσ για προςωπικοφσ,
οικογενειακοφσ, επαγγελματικοφσ και οικονομικοφσ λόγουσ.
Για τον ςκοπό αυτό υποβάλλει αιτιολογθμζνο αίτθμα ςτθν
Γραμματεία του ΣΞΥ, επί του οποίου θ ΥΕ γνωμοδοτεί προσ
τθν ΥΦ θ οποία και λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ. Αναςτολι
φοίτθςθσ μπορεί να χορθγθκεί για δφο το πολφ ςυνεχόμενα
ακαδθμαϊκά εξάμθνα (Σαρ. 3, Αρ. 33, Ο.4485/2017). Φα
εξάμθνα αναςτολισ τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ δεν
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προςμετροφνται ςτθν προβλεπόμενθ ανϊτατθ διάρκεια
κανονικισ φοίτθςθσ.
α. Ξε τθν υπαγωγι του ςε κακεςτϊσ αναςτολισ, ο φοιτθτισ
οφείλει να κατακζςει ςτθν Γραμματεία όλα τα ζγγραφα
δθλωτικά τθσ Φοιτθτικισ Ιδιότθτασ, βάςει των οποίων
του ζχουν απονεμθκεί τα προνόμια τα οποία απορρζουν
από αυτι· τζτοια είναι θ φοιτθτικι ταυτότθτα, το δελτίο
ζκπτωςθσ κομίςτρων ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ
(πάςο), κ.λπ.
γ. Υε περίπτωςθ που ςτον φοιτθτι είχε ανατεκεί κζμα ΔΕ
πριν από τθν χοριγθςθ τθσ αναςτολισ, αυτόσ διατθρεί
όλα τα δικαιϊματα επί του κζματοσ.
δ. Εάν ΞΦ ςτον οποίο ζχει χορθγθκεί αναςτολι φοίτθςθσ
δεν επιςτρζψει και αναλάβει τα κακικοντα και
υποχρεϊςεισ του προσ το ΣΞΥ αμζςωσ μετά τθν οριςτικι
εκπνοι τθσ αναςτολισ, διαγράφεται από τα μθτρϊα του
ΣΞΥ.

3.7

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ – ΕΞΕΣΑΕΙ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΙΣΗΣΨΝ.

Φο πρόγραμμα μακθμάτων του ΣΞΥ ξεκινά το χειμερινό
εξάμθνο εκάςτου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Για τθν απόκτθςθ ΔΞΥ
απαιτοφνται ςυνολικά εκατόν είκοςι (120) πιςτωτικζσ μονάδεσ
του ςυςτιματοσ ECTS. Ζκαςτο εκ των τριϊν ακαδθμαϊκϊν
εξαμινων αποτιμάται ςε τριάντα (30) πιςτωτικζσ μονάδεσ, όπωσ
εξειδικεφεται ςτουσ αναλυτικοφσ πίνακεσ μακθμάτων. Θ
Διπλωματικι εργαςία επίςθσ αποτιμάται ςε 30 πιςτωτικζσ
μονάδεσ. Φα μακιματα οργανϊνονται ςε δφο ακαδθμαϊκά
εξάμθνα, το χειμερινό και το εαρινό. Ζκαςτο εξάμθνο ζχει
ςυνολικι διάρκεια διδαςκαλίασ δεκατριϊν (13) εβδομάδων
διδαςκαλίασ και τριϊν (3) εβδομάδων εξετάςεων.
Φα μακιματα μπορεί να περιλαμβάνουν παραδόςεισ,
εργαςτθριακζσ ι/και φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ, αςκιςεισ
υπαίκρου και επιςτθμονικζσ επιςκζψεισ και ξεναγιςεισ ςε
περιοχζσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. Θ βαςικι διδαςκαλία των
Ξακθμάτων γίνεται διά ηϊςθσ, ςε χϊρουσ του Φμιματοσ
Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ. Υε περίπτωςθ που για
αντικειμενικοφσ λόγουσ καταςτεί αναγκαίο ι κρικεί απαραίτθτο
από τουσ Διδάςκοντεσ, θ διδαςκαλία ενόσ Ξακιματοσ μπορεί
να περιλαμβάνει και μζςα ι τεχνικζσ εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ. Ρι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ καλοφνται επίςθσ να
ςυμμετζχουν και να παρακολουκοφν ςεμινάρια ερευνθτικϊν
ομάδων,
ςυηθτιςεισ
βιβλιογραφικισ
ενθμζρωςθσ,
ςυνζδρια/θμερίδεσ με γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό
του ΣΞΥ, κακϊσ και διαλζξεισ και άλλεσ επιςτθμονικζσ
εκδθλϊςεισ του ΣΞΥ και τρίτων επιςτθμονικϊν φορζων. Υε
περίπτωςθ κωλφματοσ διεξαγωγισ μακιματοσ προβλζπεται θ
αναπλιρωςι του, θ θμερομθνία τθσ οποίασ αναρτάται ςτθν
ιςτοςελίδα του ΣΞΥ, ι ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτθν
«θ-τάξθ» του ΕΜΣΑ. Εάν για οιονδιποτε λόγο θ διδαςκαλία ενόσ
Ξακιματοσ διαρκζςει λιγότερο από 10 εβδομάδεσ, τότε αυτό
κεωρείται µθ διδαχκζν και τθ διευκζτθςθ του προβλιματοσ
επιλαμβάνεται θ ΥΦ, θ οποία αποφαςίηει κατόπιν
αιτιολογθμζνθσ γνωμοδότθςθσ τθσ ΥΕ.


Το πρόγραμμα, περιεχόμενο και κάκε απαραίτθτθ
πλθροφορία για τα μακιματα του ΡΜΣ εξειδικεφονται ςτο
Κεφάλαιο 3 του Οδθγοφ Σπουδϊν.
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Φα μακιματα διδάςκονται ςε εβδομαδιαία βάςθ ςτθν Ελλθνικι
Γλϊςςα. Δίδεται δυνατότθτα διδαςκαλίασ μακιματοσ ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα, εφόςον υπάρχουν αποχρϊντεσ λόγοι και
ζγκριςθ από τθν ΥΦ. Ρι αλλοδαποί ΞΦ που λαμβάνουν μζροσ
ςτο ΣΞΥ εντόσ του πλαιςίου των Ευρωπαϊκϊν Σρογραμμάτων
Erasmus και Marie Skłodowska-Curie, ι διμερϊν ςυμβάςεων
του ΕΜΣΑ με ομόλογα πανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ, ι
διακρατικϊν προγραμμάτων ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ελλάδασ
και τρίτων χωρϊν, ι προγραμμάτων ανταλλαγϊν του
Ρργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν, διδάςκονται τα μακιματα ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα.
Ξζχρι και δζκα εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν ζναρξθ διδαςκαλίασ
εκάςτου μακιματοσ, οι φοιτθτζσ οφείλουν να υποβάλουν
διλωςθ παρακολοφκθςισ τουσ ςτθ Γραμματεία του ΣΞΥ. Θ
παρακολοφκθςθ των μακθμάτων/εργαςτθρίων κ.λπ. είναι
υποχρεωτικι
και
πιςτοποιείται
με
απουςιολόγιο
υπογεγραμμζνο από τουσ διδάςκοντεσ. Ανεπαρκισ κεωρείται θ
παρακολοφκθςθ ενόσ μακιματοσ όταν ςτα απουςιολόγια
καταγραφοφν ϊρεσ παρακολοφκθςθσ λιγότερεσ του 70% των
προβλεπόμενων. Ρ φοιτθτισ που χρεϊνεται με ανεπαρκι
παρακολοφκθςθ παραπζμπεται ςτθν ΥΕ με το ερϊτθμα τθσ
διαγραφισ.
Υτο πλαίςιο του ΣΞΥ, το Φμιμα Γεωλογίασ
Γεωπεριβάλλοντοσ εξαςφαλίηει ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ:

και



Σρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (internet) και το παγκόςμιο ιςτό
(world wide web) μζςω των δικτυακϊν υποδομϊν του ΕΜΣΑ:
http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo.html.
 Σρόςβαςθ ςε θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και χϊρο
ανάπτυξθσ προςωπικϊν ιςτοςελίδων μζςω των διαδικτυακϊν
υποδομϊν του ΕΜΣΑ: http://www.noc.uoa.gr/hlektronikotaxydromeio.html.
 Σρόςβαςθ ςτισ υπολογιςτικζσ υποδομζσ του ΕΜΣΑ και δι’
αυτϊν ςτισ υπερ-υπολογιςτικζσ υποδομζσ του Ελλθνικοφ
Δικτφου Ζρευνασ και Φεχνολογίασ (GRNET, https://grnet.gr/)
και των ςυνεργαηομζνων με αυτό φορζων.
 Σρόςβαςθ ςτισ βιβλιοκικεσ του ΕΜΣΑ μζςω τθσ Βιβλιοκικθσ
τθσ Υχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν (http://sci.lib.uoa.gr/). Αυτζσ
περιλαμβάνουν και τισ θλεκτρονικζσ ςυλλογζσ των
βιβλιοκθκονομικϊν
υποδομϊν
του
ΕΜΣΑ:
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/katalogos-opac.html).
 Σρόςβαςθ
ςτθν διεκνι βιβλιογραφία μζςω των
βιβλιοκθκονομικϊν
υποδομϊν
του
ΕΜΣΑ:
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/periodika.html
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου με
γραπτζσ ι προφορικζσ εξετάςεισ. Εναλλακτικά, θ αξιολόγθςθ
μπορεί να βαςιςκεί ςτθν εκπόνθςθ εργαςιϊν κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του εξαμινου. Ρ τρόποσ αξιολόγθςθσ ορίηεται από
τουσ διδάςκοντεσ και παρατίκεται/εξειδικεφεται ςτθν
περιγραφι κάκε μακιματοσ ςτο Μεφ. 3 του Ρδθγοφ. Θ
βακμολόγθςθ γίνεται επί δεκαβακμίου κλίμακασ με άριςτα το
δζκα (10) και βάςθ το ζξι (6).
Ανεξαρτιτωσ εξαμινου ςπουδϊν, ςε περίπτωςθ αποτυχίασ ςτισ
εξετάςεισ ενόσ μακιματοσ, ο φοιτθτισ δικαιοφται να προςζλκει
ςε επαναλθπτικζσ εξετάςεισ οι οποίεσ πάντοτε λαμβάνουν χϊρα
ςτθν αρχι του επομζνου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και οπωςδιποτε
εντόσ του μθνόσ Υεπτεμβρίου. Υε περίπτωςθ δεφτερθσ
αποτυχίασ ο φοιτθτισ εξετάηεται, φςτερα από αίτθςι του, από
τριμελι επιτροπι ΔΕΣ του Φμιματοσ, τα οποία ζχουν ίδιο ι
ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με το μάκθμα και ορίηονται από
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τθ ΥΕ. Υτθν επιτροπι δεν ςυμμετζχει ο υπεφκυνοσ τθσ εξζταςθσ
Διδάςκων. Υε περίπτωςθ τρίτθσ αποτυχίασ, ο φοιτθτισ
παραπζμπεται ςτθν ΥΕ με το ερϊτθμα τθσ διαγραφισ.

3.8

ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Ρι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ υποχρεοφνται να εκπονιςουν
Διπλωματικι Εργαςία (ΔΕ) κατά τθν διάρκεια του τετάρτου (Δϋ)
εξαμινου ςπουδϊν. Υτθν αρχι του Δϋ εξαμινου ςπουδϊν,
φςτερα από αίτθςθ του φοιτθτι ςτθν οποία αναγράφεται ο
προτεινόμενοσ τίτλοσ Διπλωματικισ Εργαςίασ, ο προτεινόμενοσ
Επιβλζπων και επιςυνάπτεται περίγραμμα τθσ προτεινόμενθσ
εργαςίασ, θ ΥΕ ορίηει τον Επιβλζποντα και ςυγκροτεί τθν
τριμελι εξεταςτικι επιτροπι (ΦΕΕ), ζνα από τα μζλθ τθσ οποίασ
είναι και ο Επιβλζπων (βλ. Σαρ. 4, Αρ. 34 του Ο. 4485/2017). Ρ
Επιβλζπων πρζπει να είναι μζλοσ ΔΕΣ ι ΕΔΙΣ του Φμιματοσ
Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ. Ξζλθ τθσ ΦΕΕ μπορεί να είναι
ςυγγενι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο μζλθ ΔΕΣ ι ΕΔΙΣ του
ΕΜΣΑ ι ομολόγου τμιματοσ πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ,
ςυγγενείσ ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο κακθγθτζσ
ομοταγϊν τμθμάτων από πανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ,
ςυγγενείσ ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο ερευνθτζσ Α’, Β’ και
Γϋ βακμίδασ από ομοταγι Ερευνθτικά Μζντρα (Ινςτιτοφτα) τθσ
θμεδαπισ και ερευνθτζσ αντίςτοιχου ακαδθμαϊκοφ επιπζδου
από ομοταγι Ερευνθτικά Μζντρα τθσ αλλοδαπισ.


Δεν επιτρζπεται οριςμόσ ΦΕΕ εάν ο φοιτθτισ δεν ζχει
ολοκλθρϊςει με επιτυχία τον κφκλο μακθμάτων του Α’, Β’ και
Γ’ εξαμινου ςπουδϊν και ζχει εξεταςτικζσ, ι οιεςδιποτε
άλλεσ ακαδθμαϊκισ φφςθσ εκκρεμότθτεσ ι υποχρεϊςεισ προσ
το ΣΞΥ.
 Δεν επιτρζπεται οριςμόσ ΦΕΕ εάν ο φοιτθτισ, χωρίσ να ζχει
απαλλαγεί από τζλθ φοίτθςθσ αποφεφγει να καταβάλει τα
τζλθ Α’, Β’ και Γ’ εξαμινου ςπουδϊν και ζχει οικονομικζσ
εκκρεμότθτεσ προσ το ΣΞΥ.
Φαυτόχρονα με τθν ανάκεςθ κζματοσ ΔΕ, ο φοιτθτισ και ο
Επιβλζπων ςυνομολογοφν ςυμφωνία με τθν οποία
περιγράφεται το ιςτορικό τθσ ανάκεςθσ, κατακυρϊνεται θ
πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ «επιςτθμονικισ ιδζασ» (κζματοσ)
ςτθν οποία βαςίηεται θ ΔΕ, κακϊσ και θ ιδιοκτθςία και
κατανομι πνευματικϊν και παντοίων άλλων δικαιωμάτων που
κζλουν προκφψει από αποτελζςματα τθσ ΔΕ. Θ ςυμφωνία
επικυρϊνεται από δφο μάρτυρεσ και υπογράφεται ςε τρία
πρωτότυπα αντίγραφα, ζνα εκ των οποίων κράτα ο φοιτθτισ,
ζνα ο Επιβλζπων και ζνα καταχωρείται ςτο μθτρϊο του
φοιτθτι, είναι δε δεςμευτικι προσ όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ.
Εάν θ ΔΕ εκπονείται με δεδομζνα που δεν παράγονται από τον
φοιτθτι, ι δεν ζχουν αντλθκεί από δθμόςιασ χριςθσ –
ελεφκερθσ πρόςβαςθσ βάςεισ δεδομζνων, αλλά παρζχονται
από τον Επιβλζποντα ι άλλο νομικό ι φυςικό πρόςωπο, τότε
ςτθν ςυμφωνία του τελευταίου εδαφίου προςτίκεται διλωςθ
του φοιτθτι ότι οφτε διεκδικεί, οφτε κα διεκδικιςει ιδιοκτθςία
ι νομι των δεδομζνων μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΔΕ, και
κακορίηεται θ χρονικι διάρκεια για τθν οποία κα δεςμευτοφν τα
δεδομζνα ςτο πλαίςιο τθσ ΔΕ.
Φθν ολοκλιρωςθ τθσ πειραματικισ και κεωρθτικισ ανάλυςθσ
του αντικειμζνου τθσ ΔΕ ακολουκεί θ ςυγγραφι. Χπάρχει
δυνατότθτα ςυγγραφισ τθσ ΔΕ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, εάν αυτό
κρικεί απαραίτθτο από τον Επιβλζποντα· για τον ςκοπό αυτό
γίνεται αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Επιβλζποντα προσ τθν ΥΕ,
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γνωμοδότθςθ τθσ ΥΕ και ζγκριςθ από τθν ΥΦ. Φο μζγεκοσ τθσ ΔΕ
κυμαίνεται αυςτθρά μεταξφ τριάντα και πενιντα χιλιάδων
(30.000 – 50.000) λζξεων. Υτα όρια του τελευταίου εδαφίου δεν
ςυμπεριλαμβάνονται τα υπομνιματα των χαρτϊν, εικόνων,
πινάκων κ.λπ., κακϊσ και οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. Ρ
μορφότυποσ (format) και θ ςτοιχειοκεςία τθσ ΔΕ κακορίηεται με
απόφαςθ τθσ ΥΕ.


Ρι ΔΕ αποτελοφν προϊόν πρωτότυπθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ
ι εφαρμογισ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Για τον ςκοπό
αυτόν, οι ΞΦ υπογράφουν διλωςθ περί μθ προςβολισ
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, θ οποία προςαρτάται ςε όλεσ τισ
υποβαλλόμενεσ ΔΕ και ςχζδιο τθσ οποίασ επιςυνάπτεται ςτον
παρόντα Ρδθγό ωσ Σαράρτθμα ΙΙ.
Θ ολοκλιρωςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ και εξζταςθσ
τθσ ΔΕ δεν πρζπει να υπερβαίνει χρονικό διάςτθμα πζντε (5)
μθνϊν από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ του κζματοσ. Σαράταςθ
μπορεί να δοκεί ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και μόνον με ςφμφωνθ
γνϊμθ του Επιβλζποντοσ, φςτερα από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ
του φοιτθτι, γνωμοδότθςθ τθσ ΥΕ και τελικι ζγκριςθ από τθν
ΥΦ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ αποφαςίηεται κατά περίπτωςθ
και είναι ανάλογθ τθσ ανάγκθσ θ οποία τθν προκάλεςε. Υε πολφ
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν να δοκεί δεφτερθ
παράταςθ φςτερα από ζγκαιρθ, (προ τθσ εκπνοισ τθσ πρϊτθσ),
πλιρωσ τεκμθριωμζνθ αίτθςθ του φοιτθτι, ςφμφωνθ γνϊμθ
του Επιβλζποντοσ, γνωμοδότθςθ τθσ ΥΕ και τελικι ζγκριςθ από
τθν ΥΦ. Θ διάρκεια τθσ δεφτερθσ παράταςθσ και πάλι
αποφαςίηεται κατά περίπτωςθ και είναι ανάλογθ τθσ ανάγκθσ θ
οποία τθν προκάλεςε. Υε περίπτωςθ που μετά τθν εκπνοι τθσ
πρϊτθσ ι/και δεφτερθσ παράταςθσ ο φοιτθτισ δεν επιςτρζψει
για να ολοκλθρϊςει τθν ΔΕ, κθρφςςεται Αδικαιολόγθτα Απζχων
ςφμφωνα με τον Ρριςμό 1 του Άρκρου 8 του Μανονιςμοφ
Υπουδϊν και παραπζμπεται ςτθν ΥΕ με το ερϊτθμα τθσ
οριςτικισ διαγραφισ ςφμφωνα με τθν διαδικαςία τθσ Σαρ. 14,
Αρ. 8 του Μανονιςμοφ.
Ρι ΔΕ παρουςιάηονται δθμόςια ενϊπιον τθσ ΦΕΕ, κατά
προτίμθςθ ςτο τζλοσ του χειμερινοφ ι εαρινοφ ακαδθμαϊκϊν
εξαμινων και μετά από ςχετικι ανακοίνωςθ θ οποία
κυκλοφορεί τουλάχιςτον 7 θμζρεσ πριν από τθν οριηόμενθ
θμερομθνία εξζταςθσ. Θ ΦΕΕ κρίνει τθν πρωτοτυπία του
κζματοσ, τθν εγκυρότθτα τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ και
τον ςχεδιαςμό των εργαςιϊν υλοποίθςθσ. Θ βακμολόγθςθ
γίνεται επί δεκαβακμίου κλίμακασ με άριςτα το δζκα (10) και
βάςθ το ζξι (6). Εφόςον κρίνει ακαδθμαϊκά απαραίτθτο, θ ΦΕΕ
ζχει δικαίωμα να ηθτιςει πρόςκετεσ διορκϊςεισ και
προςαρμογζσ του κειμζνου ι/και επεξθγιςεισ των αναλφςεων
και αποτελεςμάτων, να ορίςει προκεςμία ολοκλιρωςισ τουσ
και να επιφυλαχκεί για τθν βακμολόγθςθ και ςφνταξθ του
πρωτοκόλλου αξιολόγθςθσ μζχρι τθν υποβολι τθσ
ανακεωρθμζνθσ ΔΕ. Μάκε απόφαςθ τθσ ΦΕΕ απαιτεί ςφμφωνθ
γνϊμθ τουλάχιςτον δφο (2) εκ των μελϊν τθσ.
Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ και τθν
ςυγγραφι του τελικοφ κειμζνου, οι ΞΦ υποχρεοφνται να
υποβάλλουν ςτθν Γραμματεία του ΣΞΥ ζνα αντίγραφο τθσ ΔΕ
ςε ζντυπθ και ζνα ςε θλεκτρονικι μορφι. Επιπλζον, για να
λάβουν άδεια να κακομολογθκοφν και να τουσ απονεμθκεί
ΔΞΥ, οφείλουν να κατακζςουν ζντυπο αντίγραφο τθσ ΔΕ ςτθ
Βιβλιοκικθ τθσ Υχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του ΕΜΣΑ και να τθν
καταχωρίςουν ςτο ψθφιακό αποκετιριο «ΣΕΤΓΑΞΡΥ» του
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ΕΜΣΑ, ςφμφωνα με τθν πολιτικι τθσ Διεφκυνςθσ Βιβλιοκικθσ
και Μζντρου Σλθροφόρθςθσ του ΕΜΣΑ.

3.9

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΣΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ

Ρι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ζχουν όλα τα δικαιϊματα και τισ
παροχζσ που προβλζπονται για τουσ φοιτθτζσ του Αϋ κφκλου
ςπουδϊν, εκτόσ από το δικαίωμα παροχισ δωρεάν διδακτικϊν
ςυγγραμμάτων.
Υτο πλαίςιο του ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γθσ και Σεριβάλλον»
απονζμεται Δίπλωμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν ςτισ ειδικεφςεισ
«Εφαρμοςμζνθ Γεωλογία – Γεωφυςικι» (Applied Geology –
Geophysics), «Ρρυκτοί Σόροι – Σετρολογία και Διαχείριςθ
Σεριβάλλοντοσ» (Mineral Resources, – Petrology and
Environmental Management) και «Μλιματικζσ Ξεταβολζσ και
Επιπτϊςεισ ςτο Σεριβάλλον» (Climatic Variations and Impacts
on Environment). Φο Δίπλωμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν
εκδίδεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από τθ Γραμματεία του ΣΞΥ
και φζρει τα εμβλιματα του ΕΜΣΑ και του Φμιματοσ Γεωλογίασ
και Γεωπεριβάλλοντοσ. Υτο ΔΞΥ αναγράφονται θ χρονολογία
περάτωςθσ των ςπουδϊν, θ χρονολογία ζκδοςθσ, ο αρικμόσ
πρωτοκόλλου αποφοίτθςθσ, ο τίτλοσ του ΣΞΥ, θ Ειδίκευςθ ςτθν
οποία απονζμεται, τα ςτοιχεία του φοιτθτι και ο βακμόσ του
ΔΞΥ.
Ρ βακμόσ του ΔΞΥ προκφπτει από τον μζςο όρο τθσ
βακμολογίασ των υποχρεωτικϊν και κατ’ επιλογιν μακθμάτων
των τριϊν εξαμινων ςπουδϊν και τον βακμό τθσ ΔΕ ςφμφωνα
με τον τφπο:

ΔΜΣ  12

 1  2 



  N  N   ΔΕ ,

όπου βΔΞΥ είναι ο βακμόσ του ΔΞΥ, β1, …, βΝ είναι οι βακμοί
των N υποχρεωτικϊν και κατ’ επιλογιν μακθμάτων των τριϊν
πρϊτων εξαμινων ςπουδϊν και βΔΕ ο βακμόσ τθσ ΔΕ. Ρ βακμόσ
υπολογίηεται με ακρίβεια δεφτερου δεκαδικοφ ψθφίου και
χαρακτθρίηεται ωσ «καλϊσ» για τουσ φοιτθτζσ που ζχουν βακμό
μικρότερο από ζξι και ζνα δεφτερο (6,5), «λίαν καλϊσ» για τουσ
φοιτθτζσ που ζχουν βακμό μεταξφ ζξι και ζνα δεφτερο (6,5) και
οκτϊ και ζνα δεφτερο (8,5), και «άριςτα» για όςουσ ζχουν
βακμό οκτϊ και ζνα δεφτερο (8,5) και άνω. Θ κακομολόγθςθ
γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ Γεωλογίασ
και Γεωπεριβάλλοντοσ και ςε χϊρο του Φμιματοσ.


Δίπλωμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν δεν απονζμεται ςε
φοιτθτι του οποίου ο τίτλοσ ςπουδϊν πρϊτου κφκλου από
ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ δεν ζχει αναγνωριςτεί από τον
Διεπιςτθμονικό
Ρργανιςμό
Αναγνϊριςθσ
Φίτλων
Ακαδθμαϊκϊν και Σλθροφόρθςθσ (Δ.Ρ.Α.Φ.Α.Σ.).
 Δίπλωμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν δεν απονζμεται ςε
φοιτθτι ο οποίοσ χωρίσ να ζχει απαλλαγεί τθσ υποχρζωςθσ
καταβολισ τελϊν φοίτθςθσ, ζχει οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ
κατά το πζρασ του τετάρτου εξαμινου ςπουδϊν.
 Ρι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ μποροφν να ηθτιςουν τθν ζκδοςθ
παραρτιματοσ διπλϊματοσ.
Υτο τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιείται αξιολόγθςθ κάκε
μακιματοσ και κάκε διδάςκοντοσ από τουσ μεταπτυχιακοφσ
φοιτθτζσ (βλ. Σαρ. 1, Αρ. 44 του Ο. 4485/2017), κακϊσ και του
ΣΞΥ εν γζνει. Φα κριτιρια και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ
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(ερωτθματολόγια, μζκοδοι, κοινοποίθςθ ςτουσ διδάςκοντεσ,
κ.λπ.) κακορίηονται από τθν ΥΕ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
ΣΞΥ, επικυρϊνονται από τθν ΥΦ και είναι πάντοτε ςφμφωνα με
το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και τθν πάγια πρακτικι του
Φμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ.
Τζλθ φοίτθςθσ και δυνατότθτεσ μείωςθσ ι απαλλαγισ
Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γθσ και
Σεριβάλλον», οι φοιτθτζσ καταβάλλουν τζλθ φοίτθςθσ που
ανζρχονται ςτο ποςό των εξακοςίων (600) Ευρϊ ανά εξάμθνο.
Εάν θ φοίτθςθ παρατακεί για πζμπτο ακαδθμαϊκό εξάμθνο, ο
φοιτθτισ υποχρεοφται ςε καταβολι τελϊν φοίτθςθσ ίςων προσ
το ζνα δεφτερο (1/2) του τζλουσ φοίτθςθσ του τζταρτου
ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, ιτοι τριακόςια (300) Ευρϊ. Εφίςταται
θ προςοχι ςτα εξισ ςθμαντικά ςθμεία:


Θ καταβολι του εξαμθνιαίου τζλουσ γίνεται ςτθν αρχι κάκε
ακαδθμαϊκοφ εξαμινου μζςω του Ειδικοφ Νογαριαςμοφ
Ζρευνασ του ΕΜΣΑ.
 Φζλθ φοίτθςθσ που ζχουν καταβλθκεί δεν επιςτρζφονται ςε
καμία περίπτωςθ.
 Φοιτθτζσ οι οποίοι τελοφν κατάςταςθ αναςτολισ φοίτθςθσ
(βλ. Σαρ. 3, Αρ. 5 του Μανονιςμοφ Υπουδϊν), δεν
υποχρεοφται ςε καταβολι τζλουσ φοίτθςθσ για τα εξάμθνα
για τα οποία τελοφν ςε αναςτολι. Υε περίπτωςθ όμωσ που θ
αναςτολι φοίτθςθσ ζχει χορθγθκεί μεςοφντοσ ακαδθμαϊκοφ
εξαμινου, τα ιδθ καταβλθκζντα τζλθ δεν επιςτρζφονται.
Από τζλθ φοίτθςθσ απαλλάςςονται φοιτθτζσ–πολίτεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των οποίων το πιο πρόςφατο ατομικό
ειςόδθμα (εφόςον διακζτουν) ι/και το πιο πρόςφατο
οικογενειακό διακζςιμο ιςοδφναμο ειςόδθμα, δεν υπερβαίνουν
αυτοτελϊσ:


Φο μεν ατομικό, το εκατό τοισ εκατό (100%) του εκνικοφ
διάμεςου διακζςιμου ιςοδφναμου ειςοδιματοσ,
 Φο δε οικογενειακό, το εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του
εκνικοφ διάμεςου διακζςιμου ιςοδφναμου ειςοδιματοσ.
Φο εκνικό διάμεςο διακζςιμο ειςόδθμα λαμβάνεται από τα
πλζον πρόςφατα κάκε φορά δθμοςιευμζνα ςτοιχεία τθσ
Ελλθνικισ Υτατιςτικισ Αρχισ (ΕΝΥΦΑΦ).
Απαλλαγι παρζχεται για ςυμμετοχι ςε ζνα μόνο ΣΞΥ και ςε
κάκε περίπτωςθ, οι απαλλαςςόμενοι δεν ξεπερνοφν το ποςοςτό
του τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ αρικμοφ των
φοιτθτϊν που ζχουν ειςαχκεί ςτο ΣΞΥ. Εάν ο αρικμόσ των
δικαιοφχων απαλλαγισ υπερβαίνει αυτό το ποςοςτό, οι
δικαιοφχοι επιλζγονται με ςειρά κατάταξθσ ξεκινϊντασ από
αυτοφσ που ζχουν το μικρότερο ειςόδθμα. Εάν πάλι ο αρικμόσ
των δικαιοφχων υπολείπεται αυτοφ του ποςοςτοφ, και εάν και
μόνο εάν θ οικονομικι κατάςταςθ του ΣΞΥ επιτρζπει, θ ΥΕ
μπορεί να ειςθγθκεί απαλλαγι από τθν καταβολι τελϊν
φοίτθςθσ και για μθ δικαιοφχουσ, ζωσ ότου ςυμπλθρωκεί
ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) επί του ςυνολικοφ αρικμοφ
των ειςαγομζνων. Υτθν περίπτωςθ αυτι θ επιλογι γίνεται και
πάλι με ςειρά κατάταξθσ, ξεκινϊντασ από αυτοφσ που ζχουν το
μικρότερο ειςόδθμα.
Υτον πρϊτο αριςτεφςαντα ςτισ εξετάςεισ (βακμολογία) μεταξφ
όλων των Ειδικεφςεων κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, κακϊσ και
ςε φοιτθτζσ που ζχουν τιμθκεί για τισ ακαδθμαϊκζσ τουσ
επιδόςεισ (π.χ. ζγγραφθ διάκριςθ ςε διεκνι επιςτθμονικά
ςυνζδρια, βράβευςθ από θμεδαποφσ ι αλλοδαποφσ
ακαδθμαϊκοφσ φορείσ), απονζμεται ζγγραφθ εφφθμοσ μνεία
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υπογεγραμμζνθ από τον Διευκυντι του ΣΞΥ και τον Σρόεδρο
του Φμιματοσ. Εάν οι φοιτθτζσ αυτοί είναι υπόχρεοι καταβολισ
τελϊν φοίτθςθσ, τότε απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ του
επομζνου ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. Θ απαλλαγι αφορά ςτο
ςφνολο των τελϊν φοίτθςθσ ενόσ φοιτθτι για ζνα ακαδθμαϊκό
εξάμθνο, ιτοι εξακόςια (600) Ευρϊ. Υε περίπτωςθ ιςοβακμίασ
ςτθν πρϊτθ κζςθ, θ απαλλαγι κατανζμεται ιςόποςα μεταξφ των
πρωτευςάντων.

3.10 ΑΠΨΛΕΙΑ ΥΟΙΣΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ
Οριςμόσ 1: Αδικαιολόγθτα Απζχων Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ
(ΑΑΞΦ) χαρακτθρίηεται όποιοσ αναιτιολόγθτα και χωρίσ να ζχει
υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ αναςτολισ φοίτθςθσ, απζχει από τισ
δραςτθριότθτεσ του ΣΞΥ και διακόπτει επικοινωνία με τουσ
διοικθτικοφσ και εκπαιδευτικοφσ παράγοντεσ του ΣΞΥ για ζνα ι
περιςςότερα ακαδθμαϊκά εξάμθνα.
Ματά τθν ζναρξθ εκάςτου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, θ Γραμματεία
του ΣΞΥ ελζγχει τα αρχεία φοίτθςθσ προκειμζνου να εντοπίςει
ΑΑΞΦ και ςυντάςςει ζκκεςθ τθν οποία υποβάλλει ςτθν ΥΕ.
Υτθν περίπτωςθ φοιτθτι που ζχει ολοκλθρϊςει τθν
παρακολοφκθςθ των τριϊν πρϊτων εξαμινων φοίτθςθσ και του
ζχει ανατεκεί ΔΕ αλλά εμφανίηεται να πλθροί τισ προχποκζςεισ
του Ρριςμοφ 1, ο Επιβλζπων ζχει δικαίωμα να υποβάλλει ςτθν
ΥΕ αιτιολογθμζνο υπόμνθμα με το οποίο ηθτά να το κθρφξει
Αδικαιολόγθτα Απζχοντα.. Υε κάκε περίπτωςθ, θ ΥΕ ςυντάςςει
αιτιολογθμζνθ γνϊμθ, ςτθ βάςθ τθσ οποίασ θ ΥΦ λαμβάνει τθν
απόφαςθ να κθρφξει τον φοιτθτι αδικαιολόγθτα απζχοντα.
Εάν φοιτθτισ κθρυχκεί Αδικαιολόγθτα Απζχων, ακολουκείται θ
εξισ διαδικαςία.
α. Ρ ΑΞΞΦ ενθμερϊνεται επίςθμα μζςω ςυςτθμζνου
ςυμβατικοφ ι/και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και του
παρζχεται προκεςμία τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν
για να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ τισ οριςτικζσ προκζςεισ του
ςχετικά με τθν ςυνζχιςθ των ςπουδϊν του. Αδυναμία
επικοινωνίασ με ΑΑΞΦ ςτθν διεφκυνςθ κατοικίασ, ι/και ςτισ
διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ι/και ςτισ
ςτακερζσ ι/και κινθτζσ τθλεφωνικζσ γραμμζσ τισ οποίεσ είχε
δθλϊςει κατά τθν εγγραφι του, ερμθνεφεται ωσ ζλλειψθ
βοφλθςισ του να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ και ςυνεπάγεται τθν
οριςτικι διαγραφι του από το ΣΞΥ.
β. Εάν μετά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ των τριάντα (30)
θμερϊν πλζον δεκαπζντε (15) ο ειδοποιθκείσ ΑΑΞΦ δεν ζχει
γνωςτοποιιςει εγγράφωσ τισ προκζςεισ του, διαγράφεται
οριςτικά.
γ. Εάν ο ειδοποιθκείσ ΑΑΞΦ δθλϊςει εμπροκζςμωσ ότι
επικυμεί ςυνζχιςθ των ςπουδϊν του, υποβάλλει ςτθ
Γραμματεία του Φμιματοσ αίτθμα επανζνταξισ ςτο ΣΞΥ, επί
του οποίου γνωμοδοτεί θ ΥΕ, ορίηει τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ επανζνταξθσ και διαβιβάηει τον ςχετικό
φάκελο ςτθν ΥΦ για λιψθ οριςτικισ απόφαςθσ. Εάν το
αίτθμα γίνει δεκτό, ο ΑΑΞΦ επανεντάςςεται και ςυνεχίηει
τισ ςπουδζσ του ςφμφωνα με τουσ όρουσ που ορίηονται ςτθν
απόφαςθ τθσ ΥΦ. Εάν το αίτθμα απορριφκεί, διαγράφεται
οριςτικά.
Μφρωςθ οριςτικισ διαγραφισ από το ΣΞΥ επιβάλλεται ςε
φοιτθτι που εκουςίωσ παραβαίνει τουσ γραπτοφσ και εκιμικοφσ
κανόνεσ τθσ ακαδθμαϊκισ ακεραιότθτασ, τθσ επιςτθμονικισ
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δεοντολογίασ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (Ο.2121/1993). Φζτοιεσ παραβάςεισ
ςυνιςτοφν:
α. Θ εκοφςια αντιγραφι ςτισ εξετάςεισ και θ κακ’ οιονδιποτε
τρόπο προςβολι του αδιάβλθτου των εξετάςεων.
β. Θ αντιγραφι, αναπαραγωγι ι παράφραςθ οιαςδιποτε
μορφισ εργαςίασ ι προϊόντοσ πνευματικισ εργαςίασ άλλων
φοιτθτϊν.
γ. Θ προςβολι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, δθλ. θ άνευ αδείασ
αναπαραγωγι,
παράφραςθ
και
οικειοποίθςθ
δθμοςιευμζνων copyrighted επιςτθμονικϊν ι άλλων
κειμζνων, εικόνων και διαγραμμάτων (βλ. Σαράρτθμα ΙΙ).
δ. Θ για τον οιονδιποτε λόγο παράτυπθ και αντίκετθ με τθ
διεκνϊσ
παραδεδεγμζνθ
επιςτθμονικι
πρακτικι
παραποίθςθ δεδομζνων και αποτελεςμάτων εργαςτθριακϊν
και υπολογιςτικϊν αναλφςεων.
λοι οι παράγοντεσ του ΣΞΥ ζχουν υποχρζωςθ να καταγγζλουν
τζτοιεσ παραβάςεισ ςτθν ΥΕ. Υε καταγγελία μποροφν επίςθσ να
προβοφν όλοι όςοι ζχουν ζννομο ςυμφζρον το οποίο κίγεται
από τζτοιεσ παραβάςεισ. Θ καταγγελία οφείλει να είναι
ζγγραφθ, επϊνυμθ και ενυπόγραφθ και οπωςδιποτε να
περιλαμβάνει τεκμθρίωςθ τθσ παράβαςθσ (από τθν άποψθ του
καταγγζλλοντοσ). Ρ καταγγελλόμενοσ φοιτθτισ καλείται ςε
ακρόαςθ από τθν ΥΕ, θ οποία κατόπιν ςυντάςςει αιτιολογθμζνθ
γνϊμθ με τθν οποία ειςθγείται ςτθν ΥΦ τθν λιψθ τελικισ
απόφαςθσ. Εφόςον θ ΥΦ αποφαςίςει διαγραφι, αυτι είναι
οριςτικι και αμετάκλθτθ.
Ξετά από ειςιγθςθ τθσ ΥΕ, θ ΥΦ μπορεί να αποφαςίςει
διαγραφι μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν:
α. Εάν υπερβοφν τθ μζγιςτθ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ ςτο
ΣΞΥ, όπωσ ορίηεται ςτον Μανονιςμό Υπουδϊν (βλ. Ξζροσ
2.5 του Ρδθγοφ).
β. Εάν απουςιάηουν αδικαιολόγθτα από τα μακιματα και
ςωρεφουν απουςίεσ περιςςότερεσ του 30% των
προβλεπόμενων ωρϊν (βλ. Ξζροσ 2.6 του Ρδθγοφ και Σαρ.
4, Αρ. 7 Μανονιςμοφ Υπουδϊν).
γ. Εάν αποτφχουν τρείσ φορζσ ςτθν εξζταςθ ενόσ Ξακιματοσ
(βλ. Ξζροσ 2.6 του Ρδθγοφ και Σαρ. 5-6, Αρ. 7 του
Μανονιςμοφ Υπουδϊν).
δ. Εάν φοιτθτισ ςτον οποίο ζχει χορθγθκεί αναςτολι φοίτθςθσ,
δεν επιςτρζψει και αναλάβει τα κακικοντα και υποχρεϊςεισ
του προσ το ΣΞΥ αμζςωσ μετά τθν οριςτικι εκπνοι τθσ
αναςτολισ (βλ. Ξζροσ 2.5 του Ρδθγοφ και Άρκρο 5 του
Μανονιςμοφ Υπουδϊν).
δ. Εάν ζχουν παραβιάςει τισ κείμενεσ διατάξεισ όςον αφορά
τθν αντιμετϊπιςθ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων από τα
αρμόδια πεικαρχικά ργανα.
ε. Εάν δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τζλοσ φοίτθςθσ.
ϛ. Αυτοδίκαια κατόπιν αιτιςεωσ του ιδίων.

3.11 ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΨ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Θ Δικτυακι περιοχι των γραμματειϊν του Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν (http://my-studies.uoa.gr)
προςφζρει τισ εξισ υπθρεςίεσ:

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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Επιςκόπθςθ του ΣΞΥ του Φμιματοσ Γεωλογίασ και
Γεωπεριβάλλοντοσ
 Διλωςθ μακθμάτων
 Σροβολι και εκτφπωςθ βακμολογιϊν των μακθμάτων: ςε
κάποια ι ςε όλεσ τισ εξεταςτικζσ περιόδουσ, ςε ζνα ι περιςςότερα μακιματα, ι ςυγκεντρωτικά, με βάςθ τισ
επιτυχθμζνεσ ι τισ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ τουσ
 Θλεκτρονικι αίτθςθ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν από τθ
Γραμματεία του Φμιματοσ (αναλυτικισ βακμολογίασ,
ςτρατολογίασ, εφορίασ κ.ά.)
Σροκειμζνου οι φοιτθτζσ να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία, κα πρζπει να προμθκευτοφν όνομα χριςτθ (Username)
και
κωδικό
(Password).
από
τθ
διεφκυνςθ
http://webadm.uoa.gr, ακολουκϊντασ τουσ ςυνδζςμουσ «Αίτθςθ Οζου Χριςτθ» και μετά «Σροπτυχιακοί φοιτθτζσ».
λοι οι φοιτθτζσ, είναι υποχρεωμζνοι να δθλϊνουν αποκλειςτικά μζςω διαδικτφου όλα τα μακιματα, που επικυμοφν να
παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν. Αυτόματθ διλωςθ μακθμάτων δεν κα γίνεται ςε καμία περίπτωςθ από τθ Γραμματεία. Εάν κάποιο μάκθμα δεν δθλωκεί από τον φοιτθτι, δεν
είναι δυνατι θ κατάκεςθ τθσ βακμολογίασ του φοιτθτι από τον
διδάςκοντα.
Ρι φοιτθτζσ μποροφν να μεταβάλλουν τθ διλωςι τουσ όςεσ
φορζσ επικυμοφν μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου των δθλϊςεων.

3.12 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΜΕΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΟΝΣΨΝ
Είναι ζνα πλαίςιο ταξινόμθςθσ των προςόντων, δθλαδι των
τίτλων που κατζχει ο κάκε πολίτθσ. Ρι τίτλοι αυτοί ζχουν
αποκτθκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ μίασ διαδικαςίασ μάκθςθσ.
Απευκφνεται ςε όλουσ όςοι μποροφν να αξιοποιιςουν τα
οφζλθ που προςφζρει: εκπαιδευόμενουσ, εργαηόμενουσ,
ανζργουσ, εργοδότεσ, παρόχουσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ,
φορείσ πιςτοποίθςθσ προςόντων, ςυμβοφλουσ επαγγελματικοφ
προςανατολιςμοφ, επαγγελματικοφσ κλάδουσ, κοινωνικοφσ
εταίρουσ, και ςε κάκε πολίτθ, κάτοχο τίτλου ςπουδϊν.
Υτοχεφει ςτθ διαςφάλιςθ τθσ φπαρξθσ ενόσ και μοναδικοφ
εργαλείου μζςω του οποίου μποροφν να περιγραφοφν και να
αποτιμθκοφν όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν, οι οποίοι απονζμονται
ςτθν Ελλάδα.
Ρροςφζρει ςε όλουσ τουσ πολίτεσ τθ δυνατότθτα ςυςτθματικισ
παρουςίαςθσ του περιεχομζνου των προςόντων τουσ, με
αναφορά ςτο Εκνικό και ςτο Ευρωπαϊκό Σλαίςιο Σροςόντων. Ρι
εκπαιδευόμενοι και εργαηόμενοι που επικυμοφν να αλλάξουν
εκπαιδευτικι διαδρομι ι κζςθ εργαςίασ ι χϊρα, διακζτουν ζνα
εργαλείο «μετάφραςθσ» και ςυγκριςιμότθτασ των προςόντων
τουσ. Ρι εργοδότεσ ζχουν τθ δυνατότθτα τθσ «γριγορθσ
ανάγνωςθσ» των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων που
κρφβονται πίςω από τουσ τίτλουσ (πτυχία, διπλϊματα,
πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ επάρκειασ). Φο εκνικό ςφςτθμα
πιςτοποίθςθσ προςόντων κακίςταται ςαφζσ και κατανοθτό ςε
διεκνζσ επίπεδο. Θ Διά Βίου Ξάκθςθ κακίςταται ελκυςτικι για
τουσ πολίτεσ, διότι γνωρίηουν ότι μζςω του Εκνικοφ Σλαιςίου
Σροςόντων ενιςχφεται θ διαςφνδεςθ όλων των μορφϊν
μάκθςθσ και τα προςόντα που αποκτϊνται μζςα από κάκε
λογισ μακθςιακι διαδρομι (τυπικι, μθ τυπικι, άτυπθ)
αξιολογοφνται, επικυρϊνονται, αναγνωρίηονται, πιςτοποιοφν-
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ται, κατατάςςονται ςτα επίπεδα του Εκνικοφ Σλαιςίου
Σροςόντων και αντιςτοιχίηονται ςτα επίπεδα του Ευρωπαϊκοφ
Σλαιςίου Σροςόντων. Ζνα ευρφ φάςμα ενδιαφερομζνων
πλευρϊν ςυνεργάηεται ςτο πλαίςιο ανοικτοφ διαλόγου. Θ
ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν των προςόντων με ςτόχο τθν
κατάταξι τουσ ςτα επίπεδα του Εκνικοφ Σλαιςίου Σροςόντων
ςυμβάλλει ςτθν κινθτικότθτα και διευκολφνει τθν ζνταξθ ςτθν
αγορά εργαςίασ, διαςφαλίηοντασ τθν ποιότθτα και τθ
διαφάνεια.
Φι αλλαγζσ επιφζρει; Χιοκετεί επίςθμα τθν προςζγγιςθ του
μακθςιακοφ αποτελζςματοσ ωσ αναγκαία προχπόκεςθ για τθ
χοριγθςθ προςόντων. Ενιςχφει τθ δυνατότθτα ελζγχου και
διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ όλων των χορθγοφμενων
προςόντων ςτθ χϊρα μασ.
Θ αρχιτεκτονικι δομι του Εκνικοφ Σλαιςίου Σροςόντων είναι
απλι και κυρίωσ λειτουργικι:
Επίπεδα – Ξακθςιακά Αποτελζςματα – Σεριγραφικοί Δείκτεσ –
Φφποι Σροςόντων.
Ματά το ςχεδιαςμό του Εκνικοφ Σλαιςίου Σροςόντων λιφκθκαν
υπόψθ οι τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ κακϊσ και οι ςχετικζσ
ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ εξελίξεισ.
Επίπεδα Φα 8 επίπεδα του Εκνικοφ Σλαιςίου Σροςόντων
καλφπτουν ολόκλθρο το φάςμα των προςόντων από τθν
πρωτοβάκμια ζωσ τθν ανωτάτθ εκπαίδευςθ. Μάκε επίπεδο
περιλαμβάνει ζνα ςφνολο γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων
που κακορίηουν τα μακθςιακά αποτελζςματα. Φα μακθςιακά
αποτελζςματα ςυγκροτοφν τα προςόντα του αντίςτοιχου
επιπζδου.
Μακθςιακά αποτελζςματα Φα προςόντα ζχουν τθ μορφι
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που κατατάςςονται ςε επίπεδα.
Φα μακθςιακά αποτελζςματα, όςα δθλαδι το άτομο γνωρίηει,
κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ
μακθςιακισ διαδικαςίασ, κατθγοριοποιοφνται ςε γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ.
Ρεριγραφικοί Δείκτεσ Φα μακθςιακά αποτελζςματα που
αντιςτοιχοφν ςτα προςόντα ενόσ ςυγκεκριμζνου επιπζδου
προςδιορίηονται από περιγραφικοφσ δείκτεσ, οι οποίοι
κακορίηονται από τισ ποιοτικζσ και ποςοτικζσ διαβακμίςεισ των
γνϊςεων, των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων.
Τφποι Ρροςόντων Φα προςόντα κατθγοριοποιοφνται ςε τφπουσ.
Ρι Φφποι Σροςόντων αντιπροςωπεφουν ομάδεσ τίτλων με κοινά
χαρακτθριςτικά. Θ χριςθ των Φφπων Σροςόντων διευκολφνει
κατά τθ διαδικαςία κατθγοριοποίθςθσ των τίτλων ςπουδϊν, οι
οποίοι κατατάςςονται ςτο ίδιο επίπεδο.
Φο Ξεπτυχιακό Σρογραμμα Υπουδϊν του Φμιματοσ Γεωλογίασ
και Γεωπεριβάλλοντοσ, αντιςτοιχίηεται ςτο επίπεδο 7 του ΕΣΣ.
Υφμφωνα με τουσ περιγραφικοφσ δείκτεσ του ΕΣΣ για τισ
ου
ςπουδζσ του 7 επιπζδου, ο απόφοιτοσ του Ξεταπτυχιακοφ
Σρογράμματοσ Υπουδϊν




Διακζτει πολφ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, μερικζσ από τισ οποίεσ
είναι γνϊςεισ αιχμισ ςε ζνα πεδίο εργαςίασ ι ςπουδισ και
που αποτελοφν τθ βάςθ για πρωτότυπθ ςκζψθ. Διακζτει
κριτικι επίγνωςθ των ηθτθμάτων γνϊςθσ ςε ζνα πεδίο και
ςτθ διαςφνδεςι του με διαφορετικά πεδία.
Ματζχει εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, οι
οποίεσ απαιτοφνται ςτθν ζρευνα ι/και ςτθν καινοτομία
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προκειμζνου να αναπτυχκοφν νζεσ γνϊςεισ και διαδικαςίεσ
και να ενςωματωκοφν γνϊςεισ από διαφορετικά πεδία.
 Ξπορεί να διαχειρίηεται και να μεταςχθματίηει περιβάλλοντα
εργαςίασ ι ςπουδισ που είναι ςφνκετα, απρόβλεπτα και
απαιτοφν νζεσ ςτρατθγικζσ προςεγγίςεισ. Αναλαμβάνει τθν
ευκφνθ για τθ ςυνειςφορά ςτισ επαγγελματικζσ γνϊςεισ και
πρακτικζσ ι/και για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςτρατθγικισ
απόδοςθσ ομάδων.
ςον αφορά τα μακθςιακά αποτελζςματα των αποφοίτων του
ςυγκεκριμζνου επιπζδου ςπουδϊν, ςφμφωνα με το ΕΣΣ
ςυνοψίηονται ςτα εξισ:
Γνϊςεισ
Ρι απόφοιτοι του επιπζδου αυτοφ:


Διακζτουν αυξθμζνθ εξειδικευμζνθ γνϊςθ ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο γνωςτικό πεδίο, ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο
επίπεδο (επίπεδο 6) που εμπεριζχει επαρκι ςτοιχεία από τισ
επιςτθμονικζσ εξελίξεισ αιχμισ και ςυνιςτά τθ βάςθ για
πρωτότυπθ ςκζψθ, ερευνθτικι και επαγγελματικι
δραςτθριότθτα.
 Επιδεικνφουν κριτικι κατανόθςθ των αρχϊν, κεωριϊν,
μεκοδολογιϊν και πρακτικϊν ενόσ ςυγκεκριμζνου γνωςτικοφ
πεδίου, κακϊσ και τθσ διαςφνδεςισ του με άλλουσ
γνωςτικοφσ τομείσ.
 Διακζτουν αυξθμζνθ κριτικι αντίλθψθ τθσ εξελικτικισ
δυναμικισ και των κεμάτων αιχμισ του γνωςτικοφ πεδίου.
Δεξιότθτεσ
Ρι απόφοιτοι του επιπζδου αυτοφ:


Εφαρμόηουν με ευχζρεια τισ κεωρίεσ και μεκοδολογίεσ του
γνωςτικοφ τουσ πεδίου ςτισ ζρευνεσ, μελζτεσ και εργαςίεσ
τουσ με κριτικό και δθμιουργικό τρόπο.
 Εφαρμόηουν με πρωτοτυπία τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ ςτθν
ζρευνα, τθν ανάλυςθ και τθν ανάπτυξθ καινοτόμων λφςεων
ςε ςφνκετα, διεπιςτθμονικά και πρωτοποριακά ηθτιματα.
 Είναι ςε κζςθ να αξιολογοφν, να ερμθνεφουν και να
προωκοφν ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ
ςυναφείσ με το γνωςτικό τουσ πεδίο.
 Αρκρϊνουν επαγωγικά με επιςτθμονικά τεκμθριωμζνο
τρόπο, λφςεισ ςτα ςφνκετα και νζα ηθτιματα και
διαμορφϊνουν ζγκυρεσ κρίςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
εκάςτοτε ςυναφείσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, πολιτιςτικζσ και
θκικζσ διαςτάςεισ.
 Φεκμθριϊνουν
τισ κζςεισ τουσ με εξειδικευμζνεσ
πλθροφορίεσ και επιχειριματα, ςε εξειδικευμζνο ι μθ κοινό
με ςαφινεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότθτεσ
Ρι απόφοιτοι του επιπζδου αυτοφ:






Υυνεχίηουν να αναπτφςςουν με αυτονομία τισ γνϊςεισ και τισ
ικανότθτζσ τουσ ςε υψθλό επίπεδο.
Εφαρμόηουν με επαγγελματιςμό τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ
και ικανότθτεσ που απζκτθςαν και αντιμετωπίηουν
αποτελεςματικά νζα, διεπιςτθμονικά ι απρόβλεπτα
ηθτιματα.
Επιλφουν προβλιματα και λαμβάνουν ςτρατθγικζσ
αποφάςεισ με αφετθρία τθν επαγωγικι ςκζψθ.
Υυνειςφζρουν ςτθν ανάπτυξθ των γνϊςεων και των
πρακτικϊν ςτον επαγγελματικό και επιχειρθματικό χϊρο και
διακζτουν επιχειρθςιακι ικανότθτα ςτθ διαχείριςθ κρίςεων.
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Αναλαμβάνουν
αυτόνομα
τθν
ευκφνθ
για
τθν
εκπαίδευςθ/επιμόρφωςθ κακϊσ και για τθ διαχείριςθ μιασ
ομάδασ και αξιολογοφν τθν απόδοςι τθσ.

3.13 ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ
ΤΨΡΕΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ ECTS
(Από τον Ρδθγό ECTS)
Φο Ευρωπαϊκό Υφςτθμα Ξεταφοράσ και Υυςςϊρευςθσ
Ακαδθμαϊκϊν Ξονάδων (ECTS) αποτελεί εργαλείο του
Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (ΕΧΑΕ) με ςκοπό τθ
μεγαλφτερθ διαφάνεια των ςπουδϊν και κατά ςυνζπεια τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ.
Φο ςφςτθμα ECTS κακιερϊκθκε το 1989 ςτα πλαίςια του
προγράμματοσ ERASMUS, ωσ τρόποσ μετατροπισ των
ακαδθμαϊκϊν μονάδων που οι φοιτθτζσ ςυγκζντρωναν κατά τισ
ςπουδζσ τουσ ςτο εξωτερικό ςε μονάδεσ που προςμετρϊνται μετά τθν επιςτροφι τουσ ςτο ίδρυμα προζλευςθσ- ςτο
πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ. Φα επόμενα χρόνια, το ςφςτθμα
χρθςιμοποιικθκε όχι μόνο για τθ μεταφορά των ακαδθμαϊκϊν
μονάδων, βάςει του φόρτου εργαςίασ και των μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων που επιτεφχκθκαν, αλλά και για τθ
ςυςςϊρευςι τουσ ςε προγράμματα ςπουδϊν των ιδρυμάτων.
Φο ECTS ςυνειςφζρει ςτον ςχεδιαςμό, τθν περιγραφι και τθν
εφαρμογι των προγραμμάτων, βοθκά ςτθν ενςωμάτωςθ
διαφορετικϊν ειδϊν μάκθςθσ με προοπτικι τθ διά βίου μάκθςθ
και διευκολφνει τθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν, αίροντασ
εμπόδια ςτθ διαδικαςία αναγνϊριςθσ προςόντων και
ακαδθμαϊκϊν περιόδων ςπουδϊν. Φο ςφςτθμα ECTS μπορεί να
εφαρμοςτεί ςε όλα τα προγράμματα, ανεξαρτιτωσ του τρόπου
διδαςκαλίασ τουσ (μάκθμα ςε αίκουςα/ εργαςίεσ / εξ
αποςτάςεωσ μάκθςθ) ι του κακεςτϊτοσ των φοιτθτϊν
(πλιρουσ φοίτθςθσ, μερικισ φοίτθςθσ) και ςε όλα τα είδθ
μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ (τυπικό, μθ τυπικό και άτυπο)..

3.13.1 ΒΑΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ECTS
Φο ECTS είναι ζνα φοιτθτο-κεντρικό ςφςτθμα ςυςςϊρευςθσ και
μεταφοράσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων, το οποίο βαςίηεται ςτθν
αρχι τθσ διαφάνειασ ςτισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ, διδαςκαλίασ
και αξιολόγθςθσ. Υτόχο ζχει τθ διευκόλυνςθ του ςχεδιαςμοφ,
τθσ εφαρμογισ και τθσ αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων
ςπουδϊν και τθσ κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν, αναγνωρίηοντασ
τα μακθςιακά επιτεφγματα, τα αποκτθκζντα προςόντα κακϊσ
και τισ περιόδουσ μάκθςθσ.
Ρι ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ ECTS αντιπροςωπεφουν τον όγκο τθσ
μάκθςθσ που βαςίηεται ςτα κακοριςμζνα μακθςιακά
αποτελζςματα και το ςχετικό φόρτο εργαςίασ. 60 ακαδθμαϊκζσ
μονάδεσ αποδίδονται ςτα μακθςιακά αποτελζςματα και το
ςχετικό φόρτο εργαςίασ ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ πλιρουσ
φοίτθςθσ ι αντίςτοιχο αυτοφ, το οποίο ςυνικωσ περιλαμβάνει
ζναν αρικμό εκπαιδευτικϊν ενοτιτων ςτισ οποίεσ κατανζμονται
ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ (βάςει μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και
φόρτου εργαςίασ). Ρι μονάδεσ ECTS εκφράηονται γενικά ςε
ακζραιουσ αρικμοφσ.
Φα μακθςιακά αποτελζςματα αποτελοφν διλωςθ των γνϊςεων,
κατανόθςθσ και ικανότθτασ τισ οποίεσ ζχει αποκτιςει το άτομο
με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Θ επίτευξθ
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των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων πρζπει να αξιολογθκεί μζςω
διαδικαςιϊν που βαςίηονται ςε ςαφι και διαφανι κριτιρια. Φα
μακθςιακά αποτελζςματα αποδίδονται ςε επιμζρουσ
εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ και ςε προγράμματα ςπουδϊν ςτο
ςφνολό τουσ. Χρθςιμοποιοφνται επίςθσ ςε Ευρωπαϊκά και
εκνικά πλαίςια προςόντων προκειμζνου να περιγράψουν το
ατομικό επίπεδο προςόντων.
Φόρτοσ εργαςίασ είναι θ εκτίμθςθ του χρόνου που τυπικά
χρειάηεται κάποιοσ για να ολοκλθρϊςει όλεσ τισ μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ όπωσ παρακολοφκθςθ διαλζξεων, ςεμινάρια,
εργαςίεσ, πρακτικό ζργο, πρακτικι άςκθςθ ςτον εργαςιακό
χϊρο και ατομικι μελζτθ, που απαιτοφνται προκειμζνου να
επιτευχκοφν τα κακοριςμζνα μακθςιακά αποτελζςματα ςε
τυπικά μακθςιακά περιβάλλοντα. Θ αντιςτοίχιςθ του φόρτου
εργαςίασ πλιρουσ φοίτθςθσ ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ με 60
ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ ορίηεται ςυνικωσ επίςθμα ςε επίπεδο
εκνικοφ νομικοφ πλαιςίου. Υτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, ο
φόρτοσ εργαςίασ ποικίλλει από 1.500 ζωσ 1.800 ϊρεσ ςε ζνα
ακαδθμαϊκό ζτοσ, το οποίο ςθμαίνει ότι μία μονάδα αντιςτοιχεί
ςε 25 με 30 ϊρεσ εργαςίασ. Θα πρζπει ωςτόςο να ςθμειωκεί ότι
ο αρικμόσ αυτόσ αντιπροςωπεφει τον τυπικό φόρτο εργαςίασ
και ότι ο πραγματικόσ χρόνοσ που απαιτείται για τθν επίτευξθ
των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων για τον κάκε φοιτθτι
ποικίλλει.
Ματανομι ακαδθμαϊκϊν μονάδων ςτο ςφςτθμα ECTS είναι θ
διαδικαςία επιμεριςμοφ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ μονάδων ςε
τίτλουσ, προγράμματα ςπουδϊν ι μεμονωμζνεσ εκπαιδευτικζσ
ενότθτεσ. Ρι ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ αποδίδονται ςτο ςφνολο των
αποκτθκζντων προςόντων ι προγραμμάτων ςπουδϊν ςφμφωνα
με τθν εκάςτοτε εκνικι νομοκεςία ι πρακτικι, ανάλογα τθν
περίπτωςθ, και ςε ςχζςθ με τα εκνικά και/ι Ευρωπαϊκά πλαίςια
προςόντων. Επιμερίηονται ςε εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, όπωσ πχ
μακιματα, πτυχιακζσ εργαςίεσ, εκπαίδευςθ ςτο χϊρο εργαςίασ,
και πρακτικι άςκθςθ ςτον εργαςιακό χϊρο, παίρνοντασ ωσ
βάςθ τθν απόδοςθ 60 ακαδθμαϊκϊν μονάδων ανά ακαδθμαϊκό
ζτοσ πλιρουσ φοίτθςθσ, ςφμφωνα με τον εκτιμϊμενο φόρτο
εργαςίασ που απαιτείται προκειμζνου να επιτευχκοφν τα
μακθςιακά αποτελζςματα που ζχουν οριςκεί για κάκε ενότθτα.
Θ απόδοςθ των ακαδθμαϊκϊν μονάδων ςτο ςφςτθμα ECTS
αφορά ςτθν επίςθμθ καταχϊρθςθ των μονάδων αυτϊν ςε
φοιτθτζσ και άλλουσ εκπαιδευόμενουσ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν
ςτον τίτλο ςπουδϊν και/ι ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του
προγράμματοσ, εφόςον επιτφχουν τα προκακοριςμζνα
μακθςιακά αποτελζςματα. Ρι εκνικζσ αρμόδιεσ αρχζσ κα
πρζπει να υποδεικνφουν ποια ιδρφματα ζχουν το δικαίωμα να
παρζχουν ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ ECTS. Ρι μονάδεσ παρζχονται
ςε φοιτθτζσ ατομικά μετά τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων
μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και τθν επίτευξθ των
προκακοριςμζνων
μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων,
όπωσ
αποδεικνφεται μετά από ςχετικι αξιολόγθςθ. Υτθν περίπτωςθ
που φοιτθτζσ και άλλοι εκπαιδευόμενοι ζχουν επιτφχει τα
μακθςιακά αποτελζςματα ςε άλλα τυπικά, μθ τυπικά ι άτυπα
μακθςιακά περιβάλλοντα ι χρονικά πλαίςια, οι ακαδθμαϊκζσ
μονάδεσ μποροφν να αποδοκοφν μζςω αξιολόγθςθσ και
αναγνϊριςθσ αυτϊν των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.

περιβάλλοντα και β) ςε άλλεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που
εντάςςονται ςε άτυπα και μθ τυπικά περιβάλλοντα.
Ρ φοιτθτισ μπορεί να ςυγκεντρϊςει ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ με
ςτόχο:


τθν απόκτθςθ τίτλων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
ιδρφματοσ που τουσ απονζμει,
 τθν παροχι πιςτοποίθςθσ των προςωπικϊν του επιτευγμάτων ςτα πλαίςια των προγραμμάτων διά βίου μάκθςθσ.
Ξεταφορά ακαδθμαϊκϊν μονάδων είναι θ διαδικαςία κατά τθν
οποία οι ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ που ςυγκεντρϊνονται ςε ζνα
μακθςιακό πλαίςιο (πρόγραμμα ςπουδϊν, εκπαιδευτικό ίδρυμα) αναγνωρίηονται ςε ζνα άλλο τυπικό μακθςιακό πλαίςιο με
ςτόχο τθ απόκτθςθ τίτλου ςπουδϊν. Ρι ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ
που οι φοιτθτζσ ςυγκεντρϊνουν ςε ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν ςε
ζνα ςυγκεκριμζνο ίδρυμα μποροφν να μεταφερκοφν ςε ζνα
άλλο πρόγραμμα που προςφζρεται είτε ςτο ίδιο ίδρυμα ι ςε
κάποιο άλλο. Θ μεταφορά ακαδθμαϊκϊν μονάδων είναι το
κλειδί για τθν επιτυχθμζνθ κινθτικότθτα των φοιτθτϊν. Φα
ιδρφματα, οι ςχολζσ και τα τμιματα μποροφν να ςυνάψουν
ςυμφωνίεσ οι οποίεσ κα εγγυϊνται τθν αυτόματθ αναγνϊριςθ
και μεταφορά των ακαδθμαϊκϊν μονάδων.
Φεκμθρίωςθ ECTS: Θ χριςθ των μονάδων ECTS διευκολφνεται
και θ ποιότθτα βελτιϊνεται από τα ςυνοδευτικά ζγγραφα (Ρδθγόσ Υπουδϊν, Υυμφωνία Ξάκθςθσ, Σιςτοποιθτικό αναλυτικισ
βακμολογίασ και Σιςτοποιθτικό Σρακτικισ Άςκθςθσ). Ακόμα, το
ςφςτθμα ECTS ενιςχφει τθ διαφάνεια και ςε άλλα ζγγραφα
όπωσ το Σαράρτθμα Διπλϊματοσ.

3.13.2 ECTS ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΥΑ
Θ εφαρμογι του ECTS υποςτθρίηεται από ζγγραφα. Θ ενότθτα
αυτι προτείνει τα ςτοιχεία που κα πρζπει να περιλαμβάνονται
ςτα ζγγραφα αυτά, κακϊσ αποτελοφν ζνα ευρζωσ
εφαρμοηόμενο και αποδεκτό τρόπο επικοινωνίασ πλθροφοριϊν
χριςιμων για όλουσ τουσ φοιτθτζσ (είτε ςυμμετζχουν ςε
προγράμματα κινθτικότθτασ, είτε όχι), το ακαδθμαϊκό και το
διοικθτικό προςωπικό, τουσ εργοδότεσ και άλλα ενδιαφερόμενα
μζρθ.
Φα ιδρφματα, προκειμζνου να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ των
φοιτθτϊν, οφείλουν να καταγράφουν τα επιτεφγματά τουσ με
διαφάνεια και με εφλθπτο τρόπο. Υυνεπϊσ, ο Ρδθγόσ αυτόσ
παρζχει εκείνα τα ενθμερωτικά ςτοιχεία που πρζπει να
ςυμπεριλαμβάνονται ςτα βαςικά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν
κινθτικότθτα, προκειμζνου να υπάρξει πλθρζςτερθ κατανόθςθ
μεταξφ των διαφόρων ιδρυμάτων και χωρϊν, κακϊσ και μεταξφ
των εςωτερικϊν και των εξωτερικϊν ενδιαφερομζνων μερϊν.

Υυςςϊρευςθ ακαδθμαϊκϊν μονάδων ςτο ςφςτθμα ECTS είναι θ
διαδικαςία ςυγκζντρωςθσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων οι οποίεσ
αντιςτοιχοφν: α)ςτθν επίτευξθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
ςε εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ που εντάςςονται ςε τυπικά
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Κεφάλαιο 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ

4.1

ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΨΛΟΓΙΑ - ΓΕΨΥΤΙΚΗ

Θ ειδίκευςθ «Εφαρμοςμζνθ Γεωλογία – Γεωφυςικι» ςκοπό ζχει τθν παραγωγι επιςτθμόνων με επαρκι τεχνικι κατάρτιςθ και
δεξιότθτεσ τζτοιεσ, ϊςτε να μποροφν να αντεπεξζλκουν:
α) Υτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ ακαδθμαϊκισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτουσ τομείσ τθσ γεωδυναμικισ/τεκτονικισ
γεωλογίασ και γεωφυςικισ/ςειςμολογίασ, και,
β) ςτισ αυξθμζνεσ εργαςιακζσ απαιτιςεισ του ςφγχρονου δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα ςε κζματα που αφοροφν ςτθ ςχεδίαςθ και
καταςκευι τεχνικϊν ζργων, ςχεδίαςθ, εκτζλεςθ και ςφνταξθ τεχνικϊν, υδρογεωλογικϊν και περιβαλλοντικϊν μελετϊν, κ.ά.
Φον ςκοπό αυτό επιτυγχάνει με κατάλλθλα ιςορροπθμζνο μίγμα μακθμάτων, εργαςτθριακϊν και πρακτικϊν αςκιςεων και εκπόνθςθσ
πρωτότυπθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Ματά το πρϊτο και δεφτερο εξάμθνο ςπουδϊν δίδεται ζμφαςθ ςτθν πολυκλαδικι προςζγγιςθ που
απαιτοφν οι ςφγχρονεσ γεωεπιςτιμεσ: τα μακιματα και οι αςκιςεισ επιτρζπουν ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ να αποκτιςουν
προχωρθμζνθ γενικι κατάρτιςθ ςε αλλθλζνδετα προβλιματα τεκτονικισ, τεχνικισ γεωλογίασ, εφαρμοςμζνθσ γεωφυςικισ και
ςειςμολογίασ. Ματά το τρίτο εξάμθνο ςπουδϊν οι φοιτθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να επιλζξουν μακιματα που κα τουσ επιτρζψουν
πλθρζςτερθ κατάρτιςθ ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ ανωτζρω κλάδουσ. Ματά το τελευταίο (τζταρτο) εξάμθνο ςπουδϊν οι
φοιτθτζσ εμβακφνουν ςτον κλάδο τθσ προτίμθςισ τουσ εκπονϊντασ κατάλλθλθ διπλωματικι εργαςία.
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ΜΑΦΑΝΡΓΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ

ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΓΕΩΝΡΓΙΑ - ΓΕΩΦΧΥΙΜΘ

4.1.1. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ
Α ΕΠΑΞΘΟΡ
Μακιματα Υποχρεωτικά

Διδ. ϊρεσ

1

ECTS

ΕΓΓ-Υ01 ΕΙΔΙΜΑ ΜΕΦΑΝΑΙΑ ΦΕΜΦΡΟΙΜΘΥ

4

10

ΕΓΓ-Υ02 ΕΙΔΙΜΑ ΜΕΦΑΝΑΙΑ ΦΕΧΟΙΜΘΥ ΓΕΩΝΡΓΙΑΥ

4

10

ΕΓΓ-Υ03 ΓΕΩΝΡΓΙΜΑ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΓΕΩΦΧΥΙΜΘ
Σύνολο

4

10

12

30

Β ΕΠΑΞΘΟΡ
Μακιματα Υποχρεωτικά

Διδ. ϊρεσ¹

ECTS

ΕΓΓ-Υ04 ΓΕΩ-ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘ - ΧΑΤΦΡΓΤΑΦΘΥΘ

4

10

ΕΓΓ-Υ05 ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΧΔΤΡΓΕΩΝΡΓΙΑ

4

10

ΕΓΓ-Υ06 ΥΕΙΥΞΡΝΡΓΙΑ – ΦΕΧΟΙΜΘ ΥΕΙΥΞΡΝΡΓΙΑ
Σύνολο

4

10

12

30

Γ ΕΠΑΞΘΟΡ
Μακιματα Επιλογισ – Επιλζγονται 3

Διδ. ϊρεσ¹

ECTS

ΕΓΓ-Ε01 ΦΕΧΟΙΜΘ ΜΑΙ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘ ΓΕΩΦΧΥΙΜΘ

4

10

ΕΓΓ-Ε02 ΕΙΔΙΜΑ ΜΕΦΑΝΑΙΑ ΕΔΑΦΡΞΘΧΑΟΙΜΘΥ-ΒΤΑΧΡΞΘΧΑΟΙΜΘΥ

4

10

ΕΓΓ-Ε03 ΥΕΙΥΞΡΦΕΜΦΡΟΙΜΘ

4

10

ΕΓΓ-Ε04 ΓΕΩΝΡΓΙΑ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ

4

10

ΕΓΓ-Ε05 ΥΧΓΧΤΡΟΑ ΘΕΞΑΦΑ ΥΕΙΥΞΡΝΡΓΙΜΘΥ ΕΤΕΧΟΑΥ

4

10

ΕΓΓ-Ε06 ΑΟΑΝΧΥΘ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ ΜΑΙ ΓΕΩΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ

4

10

ΕΓΓ-Ε07 ΦΕΜΦΡΟΙΜΕΥ ΔΡΞΕΥ ΜΑΙ ΧΣΡΓΕΙΡ ΟΕΤΡ

4

10

12

30

Σύνολο

Δ ΕΠΑΞΘΟΡ
Εκπόνθςθ Ξεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ

30
Σύνολο

1

30

Διδακτικζσ ϊρεσ ανά εβδομάδα

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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4.1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ
4.1.2.Α. ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΕΓΓ-Τ01 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διδάςκοντεσ:

Υ. Νόηιοσ, Χ. Μράνθσ, Μ. Υοφκθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταππτυχιακό / Α’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Χπολογιςμόσ τθσ παραμόρφωςθσ από τα πετρϊματα, Ιςτορία
τθσ παραμόρφωςθσ, Υχζςθ παραμόρφωςθσ και τάςεων,
Μινθματικι και δυναμικι ανάλυςθ, Σεδία τάςεων ςτθ
λικόςφαιρα, Τεολογία και μθχανικι ςυμπεριφορά των
πετρωμάτων, Ξθχανιςμοί δθμιουργίασ διαρριξεων και
ρθγμάτων, Ανάπτυξθ και επζκταςθ ρθγμάτων, Ξθχανιςμοί και
διαδικαςίεσ
πτφχωςθσ,
Σρότυπα
πτυχϊςεων
και
επαναπτυχϊςεων, Δομζσ και μθχανιςμοί ζκταςθσ και
λζπτυνςθσ του φλοιοφ, Ηϊνεσ πτυχϊν-επωκιςεων, Ηϊνεσ
διάτμθςθσ, Ηϊνεσ οριηόντιασ ολίςκθςθσ, διαςυμπίεςθ και
διεφελκυςμόσ, Φεκτονικι διαπειρικϊν δομϊν, Φεχνικζσ
εξιςορρόπθςθσ και αποκατάςταςθσ.
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ΕΓΓ-Τ02 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΣΕΦΝΙΚΗ
ΓΕΨΛΟΓΙΑ

Διδάςκοντεσ:

Ξ. Υταυροποφλου, Ε. Υκοφρτςοσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Σροπτυχιακό / Α’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ
εφαρμογζσ τθσ τεχνικισ γεωλογίασ ςε ςθμαντικά τεχνικά ζργα.
Φυςικζσ, μθχανικζσ και υδραυλικζσ ιδιότθτεσ γεωυλικϊν,
Επιλογι γεωτεχνικϊν παραμζτρων ςχεδιαςμοφ, Γενικζσ αρχζσ
κεμελιϊςεων τεχνικϊν ζργων (αβακείσ και βακιζσ
κεμελιϊςεισ, παράμετροι ςχεδιαςμοφ, μζκοδοι υπολογιςμοφ),
Ματαςκευζσ αντιςτιριξθσ, Ξελζτθ και καταςκευι υπογείων
ζργων (Υυςτιματα ταξινόμθςθσ. Ανάλυςθ ευςτάκειασ και
προςομοίωςθ των ςταδίων εκςκαφισ και υποςτφλωςθσ,
Υχεδιαςμόσ ςε ειδικζσ καταςτάςεισ), Ευςτάκεια φραγμάτων
και ςυναφι-ςυνοδά ζργα, Ευςτάκεια Σρανϊν (Αναλφςεισ
ευςτάκειασ πρανϊν, Ξζτρα προςταςίασ και αποκατάςταςθσ).

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ

ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΓΕΩΝΡΓΙΑ - ΓΕΩΦΧΥΙΜΘ

ΕΓΓ-Τ03 ΓΕΨΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ
ΓΕΨΥΤΙΚΗ

ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ

μοςμζνο ςκζλοσ τθσ Επιςτιμθσ με τρόπο που να εφοδιάηει
τουσ φοιτθτζσ με δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για τισ ςφγχρονεσ αγορζσ εργαςίασ και να ενιςχφει τθν δυνατότθτα επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ.
Ξε βάςθ τισ ανωτζρω αρχζσ και ανάγκεσ, ολοκλθρϊνοντασ το
Ξάκθμα οι φοιτθτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει:

Διδάςκοντεσ:

Φ. Βαλλιανάτοσ, Α. Φηάνθσ, Ι. Αλεξόπουλοσ,
Β. Υακκάσ

 Αντίλθψθ για τθν κζςθ τθσ Γθσ ςτον Μόςμο και των εξ αυτισ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Α’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδίκευςθσ, Ειδικοφ Χποβάκρου, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων



ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Παραδόςεισ/διαλζξεισ και Αςκήςεισ Πράξησ. Oι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του
μαθήματοσ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.



Ρροαπαιτιςεισ: Φυπικά προαπαιτοφμενα μακιματα δεν υπάρχουν, αλλά οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ αναμζνεται να ζχουν επιτυχϊσ ολοκλθρϊςει προπτυχιακά μακιματα Φυςικισ και
Ξακθματικϊν (Διαφορικοφ και Ρλοκλθρωτικοφ Νογιςμοφ και
Γραμμικισ Άλγεβρασ) ςτθν Υχολι προζλευςισ τουσ. Ξεγάλθσ
ςθμαςίασ και ςυνιςτϊμενεσ είναι γνϊςεισ που ζχουν αποκτθκεί από επιτυχι παρακολοφκθςθ προπτυχιακϊν μακθμάτων
Γεωφυςικισ, Γεωλογίασ και Φεκτονικισ Γεωλογίασ.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι
1
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: Ελλθνικι (Ε.Φ.
Αγγλικι)








ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Θ Γεωλογικά Εφαρμοςμζνθ Γεωφυςικι (ΓΕΓ) είναι πολυκλαδικι/πολυκεματικι επιςτιμθ που εξετάηει τθ δομι, εξζλιξθ και λειτουργία τθσ Γθσ μελετϊντασ τα
μεγζκθ, μεταβολζσ και αλλθλεξαρτιςεισ φυςικϊν παραμζτρων και φαινομζνων που εγείρονται από τθν δραςτθριότθτα
και αλλθλεπίδραςθ του ςυνόλου των δυναμικϊν υποςυςτθμάτων απαρτίηουν τον Φλοιό και το Εςωτερικό του Σλανιτθ.
Σζρα από αυτό, αςχολείται με τθ διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ
μεταλλευτικϊν, ενεργειακϊν και άλλων (π.χ. υδάτινων) φυςικϊν πόρων, με τθν πρόβλεψθ και αξιολόγθςθ κινδφνων που
οφείλονται ςε φυςικζσ/γεωλογικζσ διεργαςίεσ ι/και ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, με τθ διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ γεωτεχνικϊν προβλθμάτων που ςχετίηονται με καταςκευζσ και δομθμζνα περιβάλλοντα και, τζλοσ, με τθν διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων που οφείλονται ςε φυςικζσ
/γεωλογικζσ διεργαςίεσ ι/και ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα. Ξεςα ςτο ςφγχρονο κοινωνικο-οικονομικό υπόβακρο, θ ΓΕΓ προςφζρει (κατά το δυνατό) διακλαδικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ
κατάλλθλεσ προσ αντιμετϊπιςθ κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γεωεπιςτθμονικϊν προβλθμάτων. Φο πρόγραμμα διαλζξεων και
πρακτικϊν αςκιςεων είναι δομθμζνο ζτςι ϊςτε να μθν παραβλζπει τθν ανάγκθ ςυντιρθςθσ υψθλοφ επιςτθμονικοφ και εκπαιδευτικοφ επιπζδου, αλλά και να δίδει ζμφαςθ ςτο εφαρ1

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)
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ςυνεπειϊν ςτθν εξζλιξθ των άβιων και ζμβιων ςυςτθμάτων
τθσ.
Ματανόθςθ τθσ δομισ και τθσ λειτουργίασ του Σλανιτθ, δθλ.
των ςφνκετων διεργαςιϊν που διαμόρφωςαν τθν εςωτερικι
του δομι και ςυνεχϊσ μεταβάλλουν/εξελίςςουν τθν επιφάνειά του.
Ματανόθςθ των αρχϊν δια των οποίων επιχειρείται θ απεικόνιςθ και μελζτθ του εςωτερικοφ τθσ Γθσ και επίγνωςθ του
ότι οι αρχζσ αυτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εξ
αποςτάςεωσ παρατιρθςθ άλλων πλανθτϊν, κακϊσ και των
ωκεανϊν και τθσ ατμόςφαιρασ τθσ Γθσ.
Ματανόθςθ των βαςικϊν γεωφυςικϊν μεκόδων με τισ οποίεσ
μελετάται το εςωτερικό τθσ Γθσ και πρακτικι εμπειρία επί
του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται ερμθνεία γεωφυςικϊν (και επιςτθμονικϊν εν γζνει) παρατθριςεων.
Αντίλθψθ περί του πωσ γίνεται ςυνδυαςμόσ, ςυγκριτικι και
κριτικι αξιολόγθςθ δεδομζνων και αποτελεςμάτων διαφορετικισ προζλευςθσ, (π.χ. γεωλογικισ, πετρολογικισ, γεωφυςικισ κ.ά.), προκειμζνου να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για το
εςωτερικό τθσ Γθσ.
Ματανόθςθ του τρόπου με τον οποίο πρζπει να γράφεται μια
επιςτθμονικι ζκκεςθ πεπραγμζνων.
Εφόδια (υπόβακρο) απαραίτθτα ςτθν μελζτθ πρακτικϊν (οικονομικϊν, περιβαλλοντικϊν, τεχνικϊν και άλλων) προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ Εφαρμοςμζνθ Γεωφυςικι και οι
ςχετικοί με αυτά γεωεπιςτθμονικοί και τεχνολογικοί κλάδοι.

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ, επαγωγικισ και









κριτικισ ςκζψθσ
Σροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Αυτόνομθ Εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Νιψθ αποφάςεων.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
A. Θεωρθτικι κατάρτιςθ (παραδόςεισ/ διαλζξεισ).
‒ όλοσ και ςυμβολι τθσ Γεωφυςικισ Επιςτιμθσ ςτθν μελζτθ
τθσ λικόςφαιρασ και του εςωτερικοφ τθσ Γθσ.
‒ Δομι, ςφςταςθ και λειτουργία του εςωτερικοφ τθσ Γθσ: Δθμιουργία και διαφοροποίθςθ τθσ Γθσ· μορφι, εςωτερικι δομι και ςφςταςθ· κατανομι πίεςθσ, κερμοκραςίασ, πυκνότθτασ, μθχανικϊν ιδιοτιτων και θλεκτρικϊν ιδιοτιτων· δομι
του Συρινα, Ξανδφα και Υτερεοφ Φλοιοφ.
‒ Θερμότθτα του εςωτερικοφ τθσ Γθσ: Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ,
προζλευςθ και πθγζσ τθσ κερμότθτασ. Φυςικι ραδιενζργεια
και κατανομι ραδιενεργϊν ςτοιχείων – ραδιενεργόσ κζρμαν-
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ςθ. Διάχυςθ και μετάδοςθ κερμότθτασ, κερμικι ροι. Θερμικι μεταφορά ςτον πυρινα και το μανδφα – επιπτϊςεισ ςτθν
δομι, δυναμικι και εξζλιξθ τθσ λικόςφαιρασ και τθσ επιφάνειασ.
‒ Βαρφτθτα και βαρυτικι διαςκόπθςθ: Ρι ζννοιεσ του δυναμικοφ και τθσ ζνταςθσ του πεδίου βαρφτθτασ. Σεδίο βαρφτθτασ τθσ Γθσ. Υχιμα τθ Γθσ: κανονικό ςφαιροειδζσ και γεωειδζσ. Ιςοςταςία. Θ ζννοια τθσ «βαρυτικισ ανωμαλίασ» και
εφαρμογι τθσ ςτθν διερεφνθςθ του εςωτερικοφ τθσ Γθσ: μετριςεισ, επεξεργαςία μετριςεων, ανάλυςθ και ερμθνεία.
Υτοιχεία γεωδαιςίασ και ειςαγωγι ςτθν δορυφορικι Γεωδαιςία.
‒ Γεωμαγνθτιςμόσ και μαγνθτικι διαςκόπθςθ: Ξαγνθτικά μεγζκθ και ςτοιχεία του Γιινου Ξαγνθτικοφ Σεδίου. Σροζλευςθ, μεταβολζσ και αίτια μεταβολϊν – επιπτϊςεισ ςτθν επιφάνεια του Σλανιτθ. Αναςτροφζσ μαγνθτικοφ πεδίου και
χριςθ τουσ – ςτοιχεία Σαλαιομαγνθτιςμοφ. Θ ζννοια τθσ
«μαγνθτικισ ανωμαλίασ» και εφαρμογι τθσ ςτθν διερεφνθςθ του εςωτερικοφ τθσ Γθσ: μετριςεισ, επεξεργαςία μετριςεων, ανάλυςθ και ερμθνεία .
‒ Στοιχεία Γεω-θλεκτρομαγνθτιςμοφ: Θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ ορυκτϊν και πετρωμάτων. Θλεκτρικι δομι τθσ Γθσ. Φυςικά
ΘΞ πεδία (μαγνθτόςφαιρικα, ιονοςφαιρικά και ατμοςφαιρικά). Υτοιχεία ΘΞ κεωρίασ – διάδοςθ και διάχυςθ ΘΞ κυμάτων ςε πεπεραςμζνεσ γεωλογικζσ δομζσ και ςχετικζσ ςυναρτιςεισ απόκριςθσ τθσ Γθσ.
‒ Ηλεκτρομαγνθτικι διαςκόπθςθ: Γενικι επιςκόπθςθ. Ξζκοδοι φυςικϊν πεδίων (Ξαγνθτοτελλουρικι, Γεωμαγνθτικι
Βακοςκόπθςθ). Ξζκοδοι ελεγχόμενθσ πθγισ (πεδίου ςυχνότθτασ, πεδίου χρόνου). Ανάλυςθ και ερμθνεία δεδομζνων.
‒ Γεωθλεκτρικι διαςκόπθςθ: Βαςικζσ αρχζσ και νόμοι. Γεωθλεκτρικι ςτρωμάτωςθ. Διάδοςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Εξοπλιςμόσ και διατάξεισ. Γεωθλεκτρικι τομογραφία. Φυςικό
δυναμικό και επαγόμενθ πόλωςθ. Ξετριςεισ, ποιοτικι/ποςοτικι επεξεργαςία, ερμθνεία και αξιολόγθςθ.
‒ Σειςμικι διαςκόπθςθ: Φάςθ και παραμόρφωςθ, κυματικι
εξίςωςθ, διάδοςθ και εξαςκζνθςθ ςειςμικϊν κυμάτων. Υειςμικζσ πθγζσ και δζκτεσ. Ξζκοδοι και τεχνικζσ διάκλαςθσ και
ανάκλαςθσ. Υειςμικι τομογραφία. Ξετριςεισ, επεξεργαςία,
ερμθνεία και αξιολόγθςθ.
‒ Γεωφυςικζσ διαγραφίεσ: Φεχνικζσ διαγραφιϊν. Φο περιβάλλον γφρω από τθ γεϊτρθςθ. Ερμθνεία και αξιολόγθςθ δεδομζνων. Εφαρμογζσ και παραδείγματα.
‒ Σολυ-παραμετρικι γεωφυςικι μελζτθ του εςωτερικοφ τθσ
Γθσ - γεωτεκτονικι και γεωδυναμικι ανάλυςθ με γεωφυςικζσ μεκόδουσ: Σαραδείγματα διακλαδικϊν γεωφυςικϊν και
γεωλογικϊν μελετϊν τθσ δομισ και δυναμικισ εξζλιξθσ τθσ
Γθσ. Ατομικι Δομι και Σεριοδικόσ Σίνακασ
Β. Αςκιςεισ πράξθσ: Εξοικείωςθ με τον εξοπλιςμό – μετριςεισ.
Ανάλυςθ και ερμθνεία δεδομζνων με χριςθ εξειδικευμζνου
λογιςμικοφ Η/Υ και ςφνταξθ ζκκεςθσ πεπραγμζνων.
 Σοιοτικι ερμθνεία βαρυτικϊν ανωμαλιϊν. Ειςαγωγι ςτθν
γεωφυςικι προςομοίωςθ και ποςοτικι ερμθνεία
τοπικϊν βαρυτικϊν ανωμαλιϊν
 Σοιοτικι και ποςοτικι ερμθνεία τοπικϊν μαγνθτικϊν ανωμαλιϊν – μαγνθτομετρικόσ εντοπιςμόσ καμμζνων
δομϊν και αντικειμζνων.
 Θλεκτρομαγνθτικι διαςκόπθςθ γεωλογικϊν δομϊν: Σοιοτικι ερμθνεία μαγνθτοτελλουρικϊν βακοςκοπιςεων.
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Ειςαγωγι ςτθν γεωφυςικι αντιςτροφι/ποςοτικι
ερμθνεία μαγνθτοτελλουρικϊν διαςκοπιςεων.
Θλεκτρομαγνθτικι διαςκόπθςθ γεωλογικϊν δομϊν: Σοιοτικι και ποςοτικι ερμθνεία μετριςεων SLINGRAM και
ΦΕΞ.
Γεωθλεκτρικι διαςκόπθςθ: Εξοικείωςθ με τον εξοπλιςμό.
Νιψθ μετριςεων-άςκθςθ υπαίκρου. Eπεξεργαςία,
ερμθνεία και αξιολόγθςθ γεωθλεκτρικϊν διαςκοπιςεων
και γεωθλεκτρικϊν τομογραφθμάτων. Αξιολόγθςθ και
παρουςίαςθ αποτελεςμάτων.
Γεωςειςμικι διερεφνθςθ: Εξοικείωςθ με τον εξοπλιςμό.
Νιψθ μετριςεων – άςκθςθ υπαίκρου. Επεξεργαςία και
ερμθνεία των δεδομζνων. Αξιολόγθςθ και παρουςίαςθ
απότελεςμάτων.
Σολυκλαδικι γεωφυςικι διερεφνθςθ του εςωτερικοφ τθσ
Γθσ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ.
Σρόςωπο με πρόςωπο αςκιςεισ πράξθσ ςτθν ανάλυςθ και ερμθνεία γεωφυςικϊν δεδομζνων με χριςθ Θ/Χ.
‒ Χριςθσ δυνατοτιτων τθσ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ (περιοχζσ ςυηθτιςεων, blogging κ.ά.) για διάχυςθ πρόςκετθσ πλθροφορίασ, διανομι υλικοφ, επίλυςθ προβλθμάτων και αποριϊν
κ.λπ.
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ PowerPoint (αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα
του μακιματοσ ςτθν θ-τάξθ του ΕΜΣΑ – ενςωματϊνουν εκπαιδευτικζσ βιντεοταινίεσ ςχετικοφ με τισ διαλζξεισ περιεχομζνου).
Υτισ Αςκιςεισ Σράξθσ
‒ Σαρουςιάςεισ PowerPoint για τo φροντιςτθριακό μζροσ των
Αςκιςεων Σράξθσ (αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτθν θ-τάξθ του ΕΜΣΑ). Ενςωματϊνουν εκπαιδευτικζσ
βιντεοταινίεσ ςχετικοφ με τισ διαλζξεισ περιεχομζνου.
‒ Χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ για το πρακτικό μζροσ των
αςκιςεων (διατίκεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ
ςτθν θ-τάξθ του ΕΜΣΑ).
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Σζραν τθσ προςωπικισ επαφισ, χριςθ των δυνατοτιτων επικοινωνίασ και blogging τθσ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ (διακεςιμότθτα
24/7) για επικοινωνία, διανομι υλικοφ, επίλυςθ αποριϊν
κ.ά.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Αςκιςεισ πράξθσ
Ματϋ οίκον εργαςία – περιλαμβάνει τθν προετοιμαςία για
τελικι αξιολόγθςθσ (εξετάςεισ).
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
4ωρ × 13 εβδ
2ωρ × 13 εβδ
12ωρ × 13 εβδ
234 ϊρεσ

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ

ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΓΕΩΝΡΓΙΑ - ΓΕΩΦΧΥΙΜΘ

ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ενϊ για αλλοδαποφσ φοιτθτζσ εξ Ευρϊπθσ (Erasmus) υπάρχει δυνατότθτα
αξιολόγθςθσ και ςτθν Αγγλικι.

ΕΓΓ-Τ04 ΓΕΨ-ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ

Ρ τελικόσ βακμόσ διαμορφϊνεται από ςειρά δοκιμαςιϊν οι οποίεσ περιλαμβάνουν:



Γραπτζσ εργαςίεσ/εκκζςεισ πεπραγμζνων επί των αςκιςεων
πράξθσ με ποςοςτό 50% επί του τελικοφ βακμοφ
Φελικι γραπτι εξζταςθ επί τθσ κεωρίασ ςτο τζλοσ του 1ου
εξαμινου (κφρια) ι/και κατά τον μινα Υεπτζμβριο (επαναλθπτικι) με ποςοςτό 50% επί του τελικοφ βακμοφ. Θ κεματολογία περιλαμβάνει μίγμα ερωτιςεων πολλαπλισ επιλογισ,
ςφντομθσ απάντθςθσ και εκτενοφσ ανάπτυξθσ.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Lowrie, W., 2007, Fundamentals of Geophysics Cambridge
University Press.

Telford, W.M., Geldart, L.P. and Sheriff, R.E., Applied
nd
Geophysics, 2 Edition, Cambridge University Press.

Νοφθσ, Ι., 2004. «Ειςαγωγικά Ξακιματα ςτθν Διερευνθτικι
Γεωφυςικι», ανζκδοτο βιβλίο, 245 ςελ., διανζμεται
δωρεάν.

Purucker, M.E. and Whaler, K.A., 2007. Crustal Magnetism,
in Gerald Schubert (ed.) Treatise in Geophysics, vol. 5, 195235, Elsevier.

Hinze, W.J. et al., 2013. Gravity and Magnetic Exploration,
Cambridge University Press.

Φηάνθσ,
Α.,
2016.
«Υτοιχεία
από
τον
Γεωθλεκτρομαγνθτιςμό», ανζκδοτο βιβλίο, 222 ςελ.,
διανζμεται δωρεάν.

Φςελζντθσ, Γ-Α., και Σαραςκευόπουλοσ, Σ., Εφαρμοςμζνθ
Γεωφυςικι, *Μωδ. ΕΧΔΡΠΡΥ: 50659068+
Ρροαιρετικι βιβλιογραφία για περεταίρω μελζτθ: Πλα τα βιβλία είναι προςβάςιμα ςτθν βιβλιοκικθ τθσ Σχολισ Θετικϊν
Επιςτθμϊν, ι διακζςιμα ςε θλεκτρονικι μορ-φι:

Fowler, C.M.R., 2005. The Solid Earth: An introduction to
Global Geophysics, Cambridge University Press.

Poirier J.-P., 2000. Introduction to the Physics of the Earth’s
Interior, Cambridge University Press.
th

Stacey, F.M. and Davies, P.M., 2008, Physics of the Earth, 4
edition, Cambridge University Press

Simpson, F. and Bahr, K., 2005. Practical Magnetotellurics,
Cambridge University Press.

Everett, M.K., 2013. Near-surface Applied Geophysics,
Cambridge University Press
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL448/

Διδάςκοντεσ:

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ Χποβάκρου, Ειδίκευςθσ Γενικϊν
Γνϊςεων, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Παραδόςεισ/διαλζξεισ και Αςκήςεισ Πράξησ. Oι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του
μαθήματοσ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι
1
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: Ελλθνικι (Ε.Φ.
Αγγλικι)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Υτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα απόκτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και μάλιςτα γνϊςεισ αιχμισ
ςε ςυγκεκριμζνα γνωςτικά πεδία δίνοντασ τθν δυνατότθτα κριτικισ ςκζψθσ και ςυνδυαςμοφ διαφορετικϊν γνωςτικϊν πεδίων με ςκοπό τθν ικανότθτα διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ
και τθν αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων.
Θ διαχείριςθ, επεξεργαςία και ανάλυςθ των Δορυφορικϊν και
Επίγειων Δεδομζνων μζςα από ζνα Υφςτθμα Γεωγραφικϊν
Σλθροφοριϊν είναι επιτακτικι ανάγκθ με ςτόχο τθν επίλυςθ
Γεωλογικϊν και Γεωπεριβαλλοντικϊν Σροβλθμάτων, Διαχείριςθ Φυςικϊν Ματαςτροφϊν κ.λ.π., οπότε αντικείμενα του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ αποτελοφν τα κάτωκι:
Χαρτογραφικζσ προβολζσ (προβολικά ςυςτιματα) και Γεωδαιτικά Υυςτιματα Αναφοράσ κακϊσ και μεταςχθματιςμοί των ςυντεταγμζνων, ωσ προαπαιτεοφμενα για τθν διαχείριςθ των δεδομζνων.
Υφγχρονεσ τεχνολογίεσ και μεκοδολογίεσ, όπωσ οι Διαςτθμικζσ
Φεχνικζσ που παρζχονται ωσ εργαλεία κατάλλθλα για ευρφτερθ ζρευνα ςτον χϊρο των Γεωεπιςτθμϊν και οδθγοφν ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τα Δορυφορικά Υυςτιματα Σαρακολοφκθςθσ τθσ Γθσ κακϊσ και με το Σαγκόςμιο Υφςτθμα Εντοπιςμοφ (GNSS).
Εκμάκθςθ Χαρτογραφικϊν λογιςμικϊν, λογιςμικϊν επεξεργαςίασ εικόνασ και Υυςτθμάτων Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν
(GMT, Surfer/Voxler, MATLAB, ArcGIS). Υκοπόσ είναι δυνατότθτα ανάπτυξθσ ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων, θ καταςκευι χαρτϊν (κεματικϊν ι και ςυνκετικϊν, 2-Δ και 3-Δ), όπωσ γεωλογικϊν, τεκτονικϊν ςειςμολογικϊν, ψθφιακϊν μοντζλων αναγλφφου και παραγϊγων αυτοφ, κεματικϊν επιπζδων αναλφςεωσ
αναγλφφου (μορφολογικϊν κλίςεων και προςανατολιςμοφ
1

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

Β. Υακκάσ, Υ. Βαςιλοποφλου, Υ. Νόηιοσ, Β.
Αντωνίου, Ε. Υκοφρτςοσ, Μ. Υοφκθσ

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)
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των κλίςεων, ςκιαςμζνου αναγλφφου, κ.ά.), ποιοτικι και ςτατιςιτκι επεξεργαςία δεδομζνων.
Φεχνικζσ γεωλογικισ χαρτογράφθςθσ, χριςθ οργάνων ςτθν φπαικρο, τεχνικζσ φωτογράφθςθσ, τεχνικζσ δειγματολθψίασ αλλά και διάκριςθ γεωλογικϊν δομϊν – χαρτογράφθςθ από δεδομζνα Φθλεανίχνευςθσ κακϊσ και χριςθ και εφαρμογζσ GPS
ςτθν γεωλογικι χαρτογράφθςθ.
Ματά τθν διάρκεια του μακιματοσ οι φοιτθτζσ επεξεργάηονται
δεδομζνα δορυφορικά (GNSS, δορυφορικζσ εικόνεσ ραντάρ)
και επίγεια (γεωλογικά, τεκτονικά, ςειςμολογικά, γεωφυςικά,
τοπογραφικά, γεωμορφολογικά κ.ά.), διαφόρου τφπου (διανυςματικά, καννάβου) ςε ζνα ΥΓΣ, ϊςτε να εξοικειωκοφν ςτθν
διαχείριςι τουσ, δθλαδι τθν ανάπτυξθ ςχεςιακϊν βάςεων
δεδομζνων, διάκριςθ γεωλογικϊν, τεκτονικϊν, γεωμορφολογικϊν, τοπογραφικϊν και άλλων δομϊν, επεξεργαςία, απεικόνιςθ και ανάλυςθ των δεδομζνων, με απϊτερο ςτόχο τθν δθμιουργία ςυςτθμάτων λιψεωσ αποφάςεων.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:
Ξε βάςθ τισ ανωτζρω αρχζσ και ανάγκεσ, ολοκλθρϊνοντασ το
Ξάκθμα οι φοιτθτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει:
 Οα ζχουν τθν ικανότθτα, διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ, δο-









ρυφορικϊν και επίγειων δεδομζνων μζςα από ζνα Υφςτθμα
Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν.
Οα γνωρίηουν τισ βαςικζσ φυςικζσ αρχζσ των κφριων δορυφορικϊν τεχνικϊν που εφαρμόηονται ςτθν παρακολοφκθςθ
τθσ Γθσ.
Οα ζχουν εξοικειωκεί με τισ τεχνικζσ γεωλογικισ χαρτογράφθςθσ, χριςθ οργάνων ςτθν φπαικρο, τεχνικζσ φωτογράφθςθσ, τεχνικζσ δειγματολθψίασ.
Οα ζχουν τθν ικανότθτα διάκριςθσ και χαρτογράφθςθσ γεωλογικϊν, γεωμορφολογικϊν κ.λ.π δομϊν από δεδομζνα
τθλεανίχνευςθσ.
Οα ζχουν ικανότθτα ςυνδυαςτικισ αξιοποίθςθσ δορυφορικϊν και επίγειων δεδομζνων για τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων και τθν κριτικι αξιολόγθςθ αυτϊν.

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο







ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
Σροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Αυτόνομθ Εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Νιψθ αποφάςεων.

εργαςίασ GNSS Δεδομζνων, Σεριβαλλοντικζσ & Οεοτεκτονικζσ Εφαρμογζσ GPS Ξετριςεων.
‒ Δορυφορικι Υυμβολομετρία Ταντάρ: Βαςικζσ αρχζσ, τρόποσ
επεξεργαςίεσ δεδομζνων, χαρτογραφικζσ εφαρμογζσ και γενικότερεσ εφαρμογζσ ςε κζματα γεωλογικϊν και γεωφυςικϊν εφαρμογϊν.
‒ Γεωλογικι χαρτογράφθςθ
‒ Διαχείριςθ επίγειων και δορυφορικϊν δεδομζνων ςε ΥΓΣ:
ανάπτυξθ βάςεωσ δεδομζνων – δθμιουργία κεματικϊν και
ςυνκετικϊν επιπζδων πλθροφορίασ – απεικόνιςθ δεδομζνων ςε χάρτεσ 2-Δ και 3-Δ κακϊσ και διαγραμμάτων.
Β. Αςκιςεισ πράξθσ: Εξοικείωςθ με τον εξοπλιςμό – μετριςεισ.
Ανάλυςθ και ερμθνεία δεδομζνων με χριςθ εξειδικευμζνου
λογιςμικοφ Η/Υ και ςφνταξθ ζκκεςθσ πεπραγμζνων.
 Ειςαγωγι ςτθν διαχείριςθ και απεικόνιςθ ψθφιακϊν δορυφορικϊν δεδομζνων
 Επεξεργαςία εικόνων με το λογιςμικό ArcPro.
 Άςκθςθ υπαίκρου, ςυλλογι γεωλογικϊν δεδομζνων.
 Άςκθςθ υπαίκρου, ςυλλογι γεωδαιτικϊν δεδομζνων GNSS.
 Διαχείριςθ, επεξεργαςία και ανάλυςθ δεδομζνων ςτο
ArcGIS και ArcPro
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
Αξιοποίθςθ τεχνικϊν:
‒ Ειςιγθςθ
‒ Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ
‒ Ματαιγιςμόσ ιδεϊν
Αςκιςεισ πράξθσ ςτθν ανάλυςθ και ερμθνεία δορυφορικϊν δεδομζνων με χριςθ Θ/Χ.
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ PowerPoint και ενςωματϊνουν εκπαιδευτικζσ
βιντεοταινίεσ ςχετικοφ με τισ διαλζξεισ περιεχομζνου,
ςφνδεςμοι (links).
Υτισ Αςκιςεισ Σράξθσ
‒ Σαρουςιάςεισ PowerPoint και επίδειξθ των χρθςιμοποιοφμενων λογιςμικϊν.
‒ Χριςθ των εξειδικευμζνων λογιςμικϊν για το πρακτικό μεροσ των αςκιςεων

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Σζραν τθσ προςωπικισ επαφισ, χριςθ των δυνατοτιτων επικοινωνίασ και blogging τθσ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ (διακεςιμότθτα
24/7) για επικοινωνία, διανομι υλικοφ, επίλυςθ αποριϊν
κ.ά.

A. Θεωρθτικι κατάρτιςθ (παραδόςεισ/ διαλζξεισ).
‒ Φα ΥΓΣ ςτθν ευρφτερθ Γεωλογικι Ζρευνα – Εφαρμογζσ.
‒ Δορυφορικά Υυςτιματα Σαρακολοφκθςθσ τθσ Γθσ – Χαρακτθριςτικά.
‒ Δορυφορικζσ Εικόνεσ: Επεξεργαςία - Ρπτικι ερμθνεία –
Ανάλυςθ.
‒ Σαγκόςμιο Υφςτθμα Εντοπιςμοφ (GNSS): Βαςικζσ Αρχζσ, Εν
Ενεργεία Δορυφορικά Υυςτιματα Εντοπιςμοφ (GNSS), Επίγειο & Διαςτθμικό Φμιμα του GNSS. Ειδικά Νογιςμικά Επεξ-

ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Ματϋ οίκον εργαςία. Σεριλαμβάνει τθν προετοιμαςία Αςκιςεων Σράξθσ
Σροετοιμαςία τελικισ αξιολόγθςθσ (εξετάςεισ).
Σφνολο Μακιματοσ
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Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
4ωρ × 13 εβδ
10ωρ × 13 εβδ
32ωρ
214 ϊρεσ

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ

ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΓΕΩΝΡΓΙΑ - ΓΕΩΦΧΥΙΜΘ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ

ΕΓΓ-Τ05 ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΤΔΡΟΓΕΨΛΟΓΙΑ

Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ενϊ υπάρχει
δυνατότθτα αξιολόγθςθσ και ςτθν Αγγλικι για αλλοδαποφσ φοιτθτζσ εξ Ευρϊπθσ (Erasmus).


Ρ τελικόσ βακμόσ διαμορφϊνεται από κοινι γραπτι εξζταςθ
για το μάκθμα (70 %) και το εργαςτιριο (30%).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

«GPS και Γεωδαιτικζσ Εφαρμογζσ» Φωτίου Α.Ι

Εφαρμογζσ Υυςτθμάτων Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν και
Φθλεανίχνευςθσ ςε Γεωλογικζσ και Γεωπεριβαλλοντικζσ
Ξελζτεσ, Υπ. Βαςιλοποφλου, 2014, ς. 272, (κωδ. “Εφδοξοσ“
33239672).

Επιπρόςκετεσ Υθμειϊςεισ διδάςκοντοσ Υπ. Βαςιλοποφλου.

“Satellite InSAR Data - Reservoir Monitoring from Space” A.
Ferretti, EAGE publications ISBN 978-90-73834-71-2

“Φθλεπιςκόπθςθ” Γ. Υκιάνθσ, Μ. Οικολακόπουλοσ, Δ.
Βαιόπουλοσ, Εκδοτικόσ όμιλοσ Ιων ISBN 978-960-508-027-3
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διδάςκοντεσ:

Ε. Υκοφρτςοσ Ε. Ανδρεαδάκθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Βαςικζσ Χδρογεωλογικζσ ζννοιεσ, Χδρογεωλογικι ςυμπεριφορά
γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν, Μίνθςθ υπόγειου νεροφ, Αντλθτικζσ
δοκιμζσ, Χδροδυναμικι ανάλυςθ πθγϊν, Χδροδυναμικι του
μζςου αςυνεχειϊν, Μαρςτικοί υδροφόροι, Χδρομαςτευτικά
ζργα – Ζρευνα -ανάπτυξθ και διαχείριςθ υπόγειων νερϊν,
Φεχνικι υδρογεωτριςεων, Ρ ρόλοσ του νεροφ ςτα τεχνικά
ζργα, Χδραυλικά ζργα, Φαμιευτιρεσ – Φράγματα, Σοιότθτα
νεροφ, Φεχνθτόσ εμπλουτιςμόσ υδροφόρων, Διαχείριςθ
Χδατικϊν Σόρων, Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και μακθματικά
ομοιϊματα ςτθν Χδρογεωλογία.

https://eclass.uoa.gr/courses/GEOLΧΧΧΧΧ

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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ΕΓΓ-Τ06 ΕΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΣΕΦΝΙΚΗ
ΕΙΜΟΛΟΓΙΑ

Διδάςκοντεσ: Σ. Σαπαδθμθτρίου, Ο. Βοφλγαρθσ, Γ. Φςελζντθσ,
Β. Μουςκουνά, Ι. Μαςςάρασ, Γ. Μαβφρθσ
ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Θεωρία ελαςτικότθτασ. Φάςθ, παραμόρφωςθ, εξίςωςθ κίνθςθσ.
Ξζκοδοι προςδιοριςμοφ υποκζντρου και μεγζκουσ. Ξζκοδοι
Σροςδιοριςμοφ Ξθχανιςμοφ Γζνεςθσ. Υχεδιαςμόσ, καταςκευι
και εφαρμογι φίλτρων. Χαρακτθριςτικά και ςυνάρτθςθ
ςειςμικισ πθγισ. Ξοντζλα διάδοςθσ ςειςμικϊν κυμάτων.
Υειςμικζσ
ακολουκίεσ.
Αρχζσ
πακθτικισ
ςειςμικισ
τομογραφίασ. Ξακροςειςμικζσ μζκοδοι και ιςτορικοί ςειςμοί.
Σικανολογικι
και
αιτιοκρατικι
μζκοδοσ
ςειςμικισ
επικινδυνότθτασ. Ξικροηωνικζσ μελζτεσ.
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ

ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΓΕΩΝΡΓΙΑ - ΓΕΩΦΧΥΙΜΘ

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

4.1.2.B. MΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
 Ματζχουν τθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, εκτζλεςθσ, επεξερ-

ΕΓΓ-Ε01 ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΓΕΨΥΤΙΚΗ
Διδάςκοντεσ:

Ι. Αλεξόπουλοσ, Φ. Βαλλιανάτοσ,Α. Φηάνθσ,
Β. Υακκάσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ Χποβάκρου, Ειδίκευςθσ Γενικϊν
Γνϊςεων, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
(α) Παραδόςεισ/διαλζξεισ, (β) Αςκήςεισ Πράξησ και (γ)
Αςκήςεισ Πεδίου (υπαίθρου). Oι πιςτωτικζσ μονάδεσ απόνζμονται ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ *Είναι απαραίτθτεσ οι γνϊςεισ του υποχρεωτικοφ μακιματοσ Y03 ΓΕΩΝΡΓΙΜΑ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ
ΓΕΩΦΧΥΙΜΘ+
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι
1
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: Ελλθνικι (Ε.Φ.
Αγγλικι)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο επικυμθτό αποτζλεςμα ι το
προϊόν μιασ γεωφυςικισ διαςκόπθςθσ, είναι να προςδιοριςκοφν οι ιδιαίτερεσ υπεδαφικζσ φυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ των
λικολογιϊν και τα πάχθ τουσ, ζτςι ϊςτε θ φυςικι διάςταςθ
του προβλιματοσ να αποδοκεί ςε γεωλογικά χαρακτθριςτικά.
Ξε τθ διαδικαςία αυτι δφναται να απεικονιςκεί ευκρινϊσ θ υπεδαφικι γεωλογικι δομι, κατά μικοσ ενόσ άξονα (προφίλ ςε
δφο διαςτάςεισ-2D) ι μιασ περιοχισ (ςε τρεισ διαςτάςεισ-3D).
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του Ξακιματοσ, οι εκπαιδευόμενοι:
 Αποκτοφν τισ απαραίτθτεσ ειδικζσ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ








1

ςτθ διαςφνδεςθ γεωφυςικισ – γεωλογίασ – γεωπεριβάλλοντοσ.
Αναγνωρίηουν τισ φυςικζσ παραμζτρουσ και τισ γεωφυςικζσ
μεκόδουσ και τεχνικζσ ςτθν επίλυςθ γεωτεχνικϊν και γεωπεριβαλλοντικϊν προβλθμάτων.
Εξοικειϊνονται με τισ βαςικζσ γεωφυςικζσ ζννοιεσ ςτθ διερεφνθςθ γεωπεριβαλλοντικϊν και γεωτεχνικϊν ςτόχων.
Διαχειρίηονται τον ςυνδυαςμό γεωφυςικϊν, γεωλογικϊν και
γεωτεχνικϊν δεδομζνων και αξιολογοφν αποτελζςματα για
τισ μικροηωνικζσ μελζτεσ.
Γνωρίηουν τθν εφαρμογι των ςφγχρονων δορυφορικϊν τεχνικϊν ςε γεωφυςικά κζματα και αξιοποιοφν τισ δορυφορικζσ τεχνικζσ ςυνδυαςτικά με γεωφυςικά μοντζλα ςτθν επίλυςθ πολφπλοκων τεχνικϊν και περιβαλλοντικϊν κεμάτων.

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

γαςίασ και παρουςίαςθσ μίασ γεωτεχνικισ ι γεωπεριβαλλοντικισ μελζτθσ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα.
 Γνωρίηουν τθν βαςικι οργανολογία των γεωφυςικϊν τεχνικϊν, εξαςκοφμενοι ςτισ αςκιςεισ πεδίου.
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ, επαγωγικισ και








κριτικισ ςκζψθσ.
Σροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ .
Αυτόνομθ εργαςία.
Ρμαδικι εργαςία.
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ.
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον.
Νιψθ αποφάςεων.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
A. Θεωρθτικι κατάρτιςθ (παραδόςεισ/ διαλζξεισ).
‒ Βαρυτικι/Ξαγνθτικι διαςκόπθςθ: Εντοπιςμόσ ρθγμάτων,
χαρτογράφθςθ επαφισ υπερκείμενου καλφμματοσ/υποβάκρου, υδροφόροι ορίηοντεσ, ανίχνευςθ καμμζνων μεταλλικϊν αντικειμζνων, αρχαιολογικζσ εφαρμογζσ, κ.ά.
‒ Γεωςειςμικι διαςκόπθςθ ςτθν τεχνικι γεωλογία: Ελαςτικζσ
ςτακερζσ και ςχζςθ ςειςμικισ ταχφτθτασ και αντοχισ πετρωμάτων, γεωτεχνικζσ μελζτεσ, διερεφνθςθ και χαρακτθριςμόσ
του βραχϊδουσ (ςειςμικοφ) υποβάκρου, διαςκόπθςθ ςε γεωτριςεισ για εφαρμογι ςτθ γεωτεχνικι μθχανικι, επιφανειακά κφματα και γεωτεχνικι μθχανικι.
‒ Ξζκοδοι θλεκτρικισ ειδικισ αντίςταςθσ, φυςικοφ δυναμικοφ
και επαγόμενθσ πόλωςθσ: Χπεδαφικι δομι/χαρτογράφθςθ,
υδρογεωλογία (υδροφόροσ ορίηοντασ), μόλυνςθ (υφαλμφρινςθ, κλπ), τεχνικά ζργα (κατολιςκιςεισ, κεμελιϊςεισ, κλπ.),
ζγκοιλα/καρςτ/ρωγμϊςεισ, αρχαιολογία, κ.ά.
‒ Θλεκτρομαγνθτικι διαςκόπθςθ: Ξζκοδοι ελεγχόμενθσ πθγισ πεδίου ςυχνότθτασ και πεδίου χρόνου για τθν απεικόνιςθ υπεδαφικισ δομισ, γεωλογικι χαρτογράφθςθ, υδρογεωλογικζσ εφαρμογζσ, ζρευνα ορυκτϊν πόρων, περιβαλλοντικζσ μελζτεσ (χαρτογράφθςθ μετϊπου μόλυνςθσ, υφαλμφρινςθσ), αρχαιολογικι διαςκόπθςθ, κλπ.
‒ Γεωραντάρ για τθν απεικόνιςθ τθσ ρθχισ υπεδαφικισ δομισ
και ρθχι γεωλογικι χαρτογράφθςθ, εντοπιςμό καμμζνων
αντικειμζνων και πυρομαχικϊν, ζλεγχο ακεραιότθτασ κατάςκευϊν, αρχαιολογικισ διαςκόπθςθ και εφαρμογζσ, περιβαλλοντικζσ μελζτεσ κ.λπ.
‒ Διαγραφίεσ ςε γεωτριςεισ: Επεξεργαςία, ερμθνεία και αξιολόγθςθ, παραδείγματα και εφαρμογζσ.
‒ Ξικροηωνικζσ μελζτεσ. Εφαρμογζσ γεωφυςικϊν μεκόδων
ςτα πλαίςια μικροηωνικϊν μελετϊν. Σαραδείγματα υπολογιςμοφ εδαφικισ απόκριςθσ, κακοριςμοφ ηωνϊν και ςφνταξθσ χαρτϊν.
‒ Υφγχρονεσ δορυφορικζσ τεχνικζσ για τθ μελζτθ και τθν παρακολοφκθςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων (πχ εδαφικι παραμόρφωςθ λόγω ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων). Εφαρμογζσ ςε κζματα διαχείριςθσ και διαχρονικισ παρακολοφκθςθσ
παραμορφϊςεων.
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Β. Αςκιςεισ πράξθσ:
 Ρργανολογία - Εργαςτθριακι εξοικείωςθ με τον φορθτό γεωφυςικό εξοπλιςμό πεδίου.
 Επεξεργαςία, ερμθνεία & γεωλογικι αξιολόγθςθ γεωφυςικϊν δεδομζνων.
 Υφνταξθ τεχνικϊν εκκζςεων.
Γ. Αςκιςεισ Ρεδίου (Υπαίκρου)
Εξοικείωςθ με το φορθτό εξοπλιςμό ςτο πεδίο και λιψθ μετριςεων.
Σοιοτικι επεξεργαςία – Υφνταξθ προκαταρκτικισ τεχνικισ ζκκεςθσ.








Φςελζντθσ, Γ-Α., και Σαραςκευόπουλοσ, Σ., Εφαρμοςμζνθ
Γεωφυςικι, *Μωδ. ΕΧΔΡΠΡΥ: 50659068+
Reynolds, J, M., 2011. An Introduction to Applied and
Environmental Geophysics, 2nd Edition, ISBN: 978-0-47148535-3.
Telford, W.M., Geldart, L.P. and Sheriff, R.E., Applied
Geophysics, 2nd Edition, Cambridge University Press.
Everett, M.K., 2013. Near Surface Applied Geophysics,
Cambridge University Press
Φηάνθσ,
Α.,
2016.
«Υτοιχεία
από
τον
Γεωθλεκτρομαγνθτιςμό», ανζκδοτο βιβλίο, 222 ςελ.,
διανζμεται δωρεάν.
Milsom, J., 1996. Field Geophysics, 2nd Edition, Wiley, ISBN
0-470-84347-0
Claerbout, J., 1996. Imaging the Earth’s interior,
http://sepwww.stanford.edu/sep/prof/iei2/
Claerbout, J., 1996. Fundamentals of Geopysical Data
Processing,
Blackwell,
ISBN
0-86542-305-9,
http://sepwww.stanford.edu/sep/prof/fgdp5.pdf
Daniels, D.J., 2004. Ground Penetrating Radar, 2nd Edition,
ISBN 0-86341-360-9

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:



ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο παραδόςεισ/διαλζξεισ.
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο αςκιςεισ πράξθσ & με χριςθ Θ/Χ (εξειδικευμζνα λογιςμικά).
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο αςκιςεισ πεδίου.
‒ Χριςθ δυνατοτιτων τθσ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ (περιοχζσ ςυηθτθςεων, blogging κ.ά.) για διάχυςθ πρόςκετθσ πλθροφορίασ, διανομι υλικοφ, επίλυςθ προβλθμάτων και αποριϊν
κ.λπ.



ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ξθ Διακζςιμθ





ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Υτισ Σαραδόςεισ/διαλζξεισ - Αςκιςεισ Σράξθσ - Αςκιςεισ πεδίου:
‒ Χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ (παρουςιάςεισ PowerPoint, ςχετικζσ εκπαιδευτικζσ βιντεοταινίεσ, αναρτιςεισ ςτθν
ιςτοςελίδα θ-τάξθ του ΕΜΣΑ βοθκθμάτων).
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Σζραν τθσ προςωπικισ επαφισ, χριςθ των δυνατοτιτων επικοινωνίασ και blogging τθσ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ για επικοινωνία, διανομι υλικοφ, επίλυςθ αποριϊν κ.ά.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Α. Σαραδόςεισ/Διαλζξεισ και
Β. Αςκιςεισ Σράξθσ
Γ. Αςκιςεισ πεδίου
Ματϋ οίκον εργαςία. Σεριλαμβάνει τθν προετοιμαςία (α) Αςκιςεων Σράξθσ και (β) τελικισ αξιολόγθςθσ (εξετάςεισ).
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
4ωρ × 13 εβδ
12ωρ × 1 εβδ
12ωρ × 13 εβδ
220 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ενϊ για άλλοδαποφσ φοιτθτζσ εξ Ευρϊπθσ (Erasmus) υπάρχει δυνατότθτα
αξιολόγθςθσ και ςτθν Αγγλικι.
Ρ τελικόσ βακμόσ διαμορφϊνεται κατά:




30% από τθ γραπτι ι τθν προφορικι (υποςτιριξθ εργαςίασ)
εξζταςθ επί τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ των Σαραδόςεων/
Διαλζξεων.
70% από τθ γραπτι κατάκεςθ τεχνικϊν εκκζςεων επί των Αςκιςεων πράξθσ και των Αςκιςεων πεδίου.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:
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ΕΓΓ-Ε02 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΕΔΑΥΟΜΗΦΑΝΙΚΗ-ΒΡΑΦΟΜΗΦΑΝΙΚΗ
Διδάςκοντεσ:

Ξ. Υταυροποφλου, Μ. Υοφκθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με
ιδιότθτεσ εδαφϊν και πετρωμάτων και τθν κατανόθςθ τθσ
μθχανικισ ςυμπεριφοράσ τουσ ςε διαφορετικζσ κλίμακεσ και
κάτω από διάφορεσ φορτίςεισ. Ματθγορίεσ, είδθ και ςυςτατικά
εδαφϊν, Χδραυλικζσ ιδιότθτεσ, Ξθχανικζσ ιδιότθτεσ (τάςεισ
και παραμορφϊςεισ, μετάδοςθ τάςεων ςτο ζδαφοσ,
ςυμπιεςτότθτα,
προφόρτιςθ,
ςτερεοποίθςθ
αργίλων,
ςυνκικεσ κραφςθσ, ςυμπφκνωςθ, ρευςτοποίθςθ), Ξθχανικι
ςυμπεριφορά άρρθκτου πετρϊματοσ, Αςυνζχειεσ και μθχανικι
ςυμπεριφορά
πετρωμάτων.
Φεχνικζσ
γεωτριςεων
δειγματολθψίασ,
Επιτόπιεσ δοκιμζσ, επεξεργαςία και
αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων γεωερευνθτικϊν εργαςιϊν.

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

ΕΓΓ-Ε03 ΕΙΜΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διδάςκοντεσ: Ι. Μαςςάρασ, Σ. Σαπαδθμθτρίου, Χ. Μράνθσ,Μ.
Σαφλου
ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Φεκτονικι Νικοςφαιρικϊν πλακϊν και Γεωμορφζσ μεγάλθσ
κλίμακασ. Νικοςφαιρικζσ πλάκεσ και κινιςεισ ςτθν Ανατολικι
Ξεςόγειο. Ξικροςειςμικότθτα και Ιςχυροί Υειςμοί. Φφποι
μθχανιςμϊν γζνεςθσ και μορφζσ κανονικϊν, ανάςτροφων και
ρθγμάτων οριηόντιασ ολίςκθςθσ. Σεδία τάςεων από
ςειςμολογικά, τεκτονικά, γεωφυςικά και γεωδαιτικά
δεδομζνα. Δυναμικότθτα ριγματοσ, περίοδοσ επανάλθψθσ
ιςχυρϊν ςειςμϊν. Διαςτάςεισ ριγματοσ και ςειςμικζσ
παράμετροι Αποτφπωςθ ςειςμοτεκτονικϊν ςτοιχείων και
καταςκευι ςειςμοτεκτονικϊν χαρτϊν. Υειςμογόνεσ ηϊνεσ και
ςειςμοτεκτονικι του ευρφτερου Ελλθνικοφ χϊρου.
Υειςμοτεκτονικζσ μελζτεσ για κακοριςμό ςειςμικά ενεργϊν
ρθγμάτων.
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ΕΓΓ-Ε04 ΓΕΨΛΟΓΙΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ

Διδάςκοντεσ:

ΕΓΓ-Ε05 ΤΓΦΡΟΝΑ ΘΕΜΑΣΑ
ΕΙΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Ξ. Υταυροποφλου, Μ. Υοφκθσ

Διδάςκοντεσ: Γ. Μαβφρθσ , Σ. Σαπαδθμθτρίου, Β. Μουςκουνά,
Ι. Μαςςάρασ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν
και των μεκόδων τθσ γεωλογίασ με γνϊμονα τθν εφαρμογι
τουσ ςτα τεχνικά ζργα. Υχεδιαςμόσ Φεχνικϊν Ζργων: Ανάλυςθ
βαςικϊν τεχνικο-γεωλογικϊν κριτθρίων για επιλογι κζςεων,
εφικτό καταςκευισ και επιλογι των βζλτιςτων εναλλακτικϊν
λφςεων, Σρογραμματιςμόσ και εκτζλεςθ γεωλογικϊν,
γεωφυςικϊν και γεωτεχνικϊν ερευνϊν, Αξιολόγθςθ γεωερευνθτικϊν προγραμμάτων, Υφνταξθ τεχνικο-γεωλογικϊν
χαρτϊν και μοντζλων ςτα πλαίςια τθσ μελζτθσ καταςκευισ
τεχνικϊν ζργων. Σαραδείγματα από ςθμαντικά τεχνικά ζργα
από τον Ελλαδικό χϊρο.

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδίκευςθσ, Ειδικοφ Χποβάκρου, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Παραδόςεισ/διαλζξεισ και Αςκήςεισ Πράξησ. Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του
μαθήματοσ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Φυπικά προαπαιτοφμενα μακιματα δεν
υπάρχουν, αλλά οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ αναμζνεται να
ζχουν επιτυχϊσ ολοκλθρϊςει προπτυχιακά μακιματα
Γεωλογίασ, Φυςικισ και Ξακθματικϊν ςτθ Υχολι προζλευςισ
τουσ. Ξεγάλθσ ςθμαςίασ και ςυνιςτϊμενεσ είναι γνϊςεισ που
ζχουν αποκτθκεί από επιτυχι παρακολοφκθςθ προπτυχιακϊν
μακθμάτων Υειςμολογίασ και Γεωφυςικισ.
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι
1
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: Ελλθνικι (Ε.Φ.
Αγγλικι)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα ζχει ωσ ςκοπό τθν
εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με εφαρμογζσ τθσ ςφγχρονθσ
ςειςμολογίασ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του εξαμινου, οι φοιτθτζσ
κα βρίςκονται ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν εξειδικευμζνα
ςειςμολογικά λογιςμικά και να ςυμμετάςχουν ςε ομάδεσ
ζρευνασ. Φο μάκθμα δίνει ζμφαςθ ςτο εφαρμοςμζνο ςκζλοσ
τθσ Επιςτιμθσ με τρόπο που να εφοδιάηει τουσ φοιτθτζσ με
δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για τισ ςφγχρονεσ αγορζσ εργαςίασ και
να ενιςχφει τθ δυνατότθτα επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Διενζργεια εργαςιϊν ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 Ματανόθςθ εξειδικευμζνων κεμάτων ςειςμολογικισ ζρευνασ
 Χριςθ λογιςμικϊν που ςχετίηονται με τθ κεματολογία του

μακιματοσ
 Χπολογιςμόσ





ςειςμολογικϊν παραμζτρων με ανάλυςθ
δεδομζνων
Εκτίμθςθ και ερμθνεία αποτελεςμάτων ςφγχρονων μεκόδων
ςειςμολογίασ
Υυγκριτικι και ςυνδυαςτικι εφαρμογι μεκοδολογιϊν
Αξιολόγθςθ κοινωνικά ευαίςκθτων πλθροφοριϊν (όπωσ θ
εκτίμθςθ του ςειςμικοφ κινδφνου) και διαχείριςθ αυτϊν
Εφαρμογι τθσ ςειςμολογίασ ςε επιχειρθςιακό πλαίςιο

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
A. Θεωρθτικι κατάρτιςθ (παραδόςεισ/ διαλζξεισ).
1
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‒ Μζκοδοι πρόγνωςθσ ςειςμϊν
‒ Ξζκοδοι πρόγνωςθσ ςειςμϊν (βραχυπρόκεςμεσ, μεςοπρόκεςμεσ, μακροπρόκεςμεσ), ςυγκριτικι αξιολόγθςθ και δυνατότθτεσ ζνταξισ τουσ ςε επιχειρθςιακό πλαίςιο.
‒ Συςτιματα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ ςειςμϊν
‒ Υχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ ςειςμολογικϊν δικτφων με ςτόχο
τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ, μζκοδοι ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ, ενςωμάτωςθ ςε επιχειρθςιακό ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ
ςειςμϊν, κοινωνικοοικονομικζσ επιπτϊςεισ
‒ Εφαρμογζσ πακθτικισ ςειςμικισ τομογραφίασ
‒ Ανάκτθςθ και επιλογι ςειςμολογικϊν δεδομζνων για τομογραφία, μζκοδοι ανάπτυξθσ κανάβου (μζκοδοι quadtree και
προςαρμοςτικϊν κελιϊν), ςειςμικι τομογραφία κυμάτων
χϊρου (τοπικζσ, περιφερειακζσ και τθλεςειςμικζσ επικεντρικζσ αποςτάςεισ), ςειςμικι τομογραφία περιβαλλοντικοφ
κορφβου, εφαρμογζσ ςειςμικισ τομογραφίασ (θφαιςτειακά
και τεκτονικά περιβάλλοντα, ζρευνα υδρογονανκράκων)
‒ Εφαρμογζσ επιφανειακϊν κυμάτων και ςυναρτιςεων
δζκτθ ςτθ διερεφνθςθ τθσ βακιάσ δομισ
‒ Χριςθ επιφανειακϊν κυμάτων για τθ διερεφνθςθ του φλοιοφ και του μανδφα, παραγωγι μοντζλων ταχυτιτων, μζκοδοι υπολογιςμοφ ςυναρτιςεων δζκτθ, μζκοδοι αποςυνζλιξθσ, προςδιοριςμόσ λόγου Vp/Vs και βάκουσ αςυνεχειϊν
‒ Εφαρμογζσ ςειςμικισ ανιςοτροπίασ
‒ Μριτιρια επιλογισ δεδομζνων για μελζτεσ ςειςμικισ ανιςοτροπίασ, ςχάςθ εγκαρςίων κυμάτων, εποπτικι μζκοδοσ,
μζκοδοσ περιςτροφισ-ετεροςυςχζτιςθσ, μζκοδοσ ιδιοτιμϊν,
μζκοδοσ ανάλυςθσ ςυςτάδων, χρονικζσ μεταβολζσ ωσ
πρόδρομα φαινόμενα ςειςμικϊν/θφαιςτειακϊν γεγονότων,
χωρικζσ μεταβολζσ και περιπτϊςεισ ςειςμικισ ανιςοτροπίασ,
χαρακτθριςμόσ μανδφα και ςειςμικι ανιςοτροπία, ςειςμικι
ανιςοτροπία και τεχνθτζσ πθγζσ, εφαρμογζσ ςτθν ζρευνα και
εκμετάλλευςθ υδρογονανκράκων
‒ Εφαρμογζσ μικροκορφβου ςτθν εκτίμθςθ δυναμικϊν
χαρακτθριςτικϊν των επιφανειακϊν ςχθματιςμϊν
‒ Ματαγραφζσ και ανάλυςθ μικροκορφβου, μζκοδοι εκτίμθςθσ
τοπικϊν εδαφικϊν ςυνκθκϊν, χριςθ δυναμικϊν χαρακτθριςτικϊν των επιφανειακϊν ςχθματιςμϊν ςτθ βελτίωςθ των
καταςκευϊν
‒ Τρωτότθτα καταςκευϊν
‒ Ματθγοριοποίθςθ κτιρίων και καταςκευϊν, μζκοδοι εκτίμθςθσ τρωτότθτασ, καμπφλεσ τρωτότθτασ, τρωτότθτα κτθριακοφ αποκζματοσ Ελλαδικοφ χϊρου
‒ Σειςμικόσ κίνδυνοσ
‒ Υειςμικι επικινδυνότθτα, μζκοδοι εκτίμθςθσ ςειςμικισ
επικινδυνότθτασ και ςειςμικοφ κινδφνου, αξιολόγθςθ και
εκτίμθςθ μοντζλων ςειςμικοφ κινδφνου, ενςωμάτωςθ ςε
επιχειρθςιακό επίπεδο
‒ Αντιςειςμικοί κανονιςμοί
‒ Ανάπτυξθ αντιςειςμικϊν κανονιςμϊν, Οζοσ Ελλθνικόσ
Αντιςειςμικόσ Μανονιςμόσ
Β. Αςκιςεισ πράξθσ: Ανάλυςθ ςειςμολογικϊν δεδομζνων με
ςφγχρονα λογιςμικά και ερμθνεία αποτελεςμάτων.
 Σροςδιοριςμόσ
ςχάςθσ
εγκαρςίων
κυμάτων
ςε
καταγραφζσ τοπικϊν ςειςμϊν
 Εκτίμθςθ χρονικϊν μεταβολϊν παραμζτρων ςχάςθσ
 Εφαρμογι ςυςτιματοσ ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ
 Σαραγωγι ςυνκετικϊν επιταχυνςιογραφθμάτων για τθν
αιτιοκρατικι εκτίμθςθ τθσ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ.

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

 Δθμιουργία χαρτϊν ςειςμικισ επικινδυνότθτασ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ.
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο αςκιςεισ πράξθσ ςτθν ανάλυςθ και
ερμθνεία ςειςμολογικϊν δεδομζνων με χριςθ Θ/Χ.
‒ Χριςθ δυνατοτιτων τθσ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ (περιοχζσ ςυηθτιςεων, blogging κ.ά.) για διάχυςθ πρόςκετθσ πλθροφορίασ,
διανομι υλικοφ, επίλυςθ προβλθμάτων και αποριϊν κ.λπ.
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Στθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ.
Στισ Αςκιςεισ Ρράξθσ
‒ Σαρουςιάςεισ PowerPoint για τo φροντιςτθριακό μζροσ
των Αςκιςεων Σράξθσ.
‒ Χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ για το πρακτικό μζροσ
των αςκιςεων.
Στθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Σζραν τθσ προςωπικισ επαφισ, χριςθ των δυνατοτιτων
επικοινωνίασ και blogging τθσ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ
(διακεςιμότθτα 24/7) για επικοινωνία, διανομι υλικοφ,
επίλυςθ αποριϊν κ.ά.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Αςκιςεισ πράξθσ
Ματϋ οίκον εργαςία – περιλαμβάνει τθν προετοιμαςία για
τελικι αξιολόγθςθσ (εξετάςεισ).
Υφνολο Ξακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
4ωρ × 13 εβδ
2ωρ × 13 εβδ
13ωρ × 13 εβδ
247 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ενϊ για αλλοδαποφσ φοιτθτζσ εξ Ευρϊπθσ (Erasmus) υπάρχει δυνατότθτα
αξιολόγθςθσ και ςτθν Αγγλικι.
Ρ τελικόσ βακμόσ διαμορφϊνεται από ςειρά δοκιμαςιϊν οι οποίεσ περιλαμβάνουν:
 Γραπτζσ εργαςίεσ πεπραγμζνων επί των αςκιςεων πράξθσ
με ποςοςτό 50% επί του τελικοφ βακμοφ
 Φελικι γραπτι εξζταςθ επί τθσ κεωρίασ ςτο τζλοσ του 3ου
εξαμινου (κφρια) ι/και κατά τον μινα Υεπτζμβριο (επαναλθπτικι) με ποςοςτό 50% επί του τελικοφ βακμοφ. Θ
κεματολογία περιλαμβάνει μίγμα ερωτιςεων πολλαπλισ
επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ και εκτενοφσ ανάπτυξθσ.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
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Introductory Overview. Seismological Research Letters, 81,
682-693.
 F. Bianco, L. Scarfı, E. Del Pezzo and D. Patane, 2006. Shear
wave splitting changes associated with the 2001 volcanic
eruption on Mt Etna. Geophys. J. Int., 167, 959–967.
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ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

ΕΓΓ-Ε06 ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ
ΓΕΨΣΑΣΙΣΙΚΗ
Διδάςκοντεσ: Α. Φηάνθσ, Σ. Σαπαδθμθτρίου, Ξ.
Υταυροποφλου, Υ. Νόηιοσ
ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ Χποβάκρου, Ειδίκευςθσ Γενικϊν
Γνϊςεων Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Παραδόςεισ/διαλζξεισ και Αςκήςεισ Πράξησ. Oι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του
μαθήματοσ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ, 2 ώρεσ αςκιςεων πράξθσ τθν
εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Φυπικά προαπαιτοφμενα δεν υπάρχουν. Αναμζνεται ότι οι φοιτθτζσ διακζτουν επαρκι κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν και αρχϊν των κεμάτων που κα αναπτυχκοφν ςτο
μάκθμα ΕΓΓ-Ε06, αποκτθκείςα μετά επιτυχι παρακολοφκθςθ
προπτυχιακϊν μακθμάτων Υτατιςτικισ και Ξακθματικϊν (κυρίωσ Γραμμικισ Άλγεβρασ και Νογιςμοφ).
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι
1
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: Ελλθνικι (Ε.Φ.
Αγγλικι)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Ρι γεωεπιςτιμεσ εξετάηουν τθν δομι και εξζλιξθ τθσ Γθσ, μελετϊντασ τα μεγζκθ, μεταβολζσ και
αλλθλεξαρτιςεισ των φαινομζνων που πθγάηουν από τθν δραςτθριότθτα και αλλθλεπίδραςθ του ςυνόλου των δυναμικϊν
υποςυςτθμάτων που απαρτίηουν τον Σλανιτθ. Επίςθσ εςτιάηουν ςτθν διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ φυςικϊν πόρων, ςτθν
πρόβλεψθ και αξιολόγθςθ φυςικϊν και ανκρωπογενϊν κινδφνων, ςτθν αξιολόγθςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με κατάςκευζσ και δομθμζνα περιβάλλοντα και ςτθν διερεφνθςθ/αξιολόγθςθ παντοίων περιβαλλοντικϊν επιβαρφνςεων και προβλθμάτων. Ρι γεωεπιςτιμεσ καλοφνται να αντιμετωπίςουν τζτοια ςφνκετα προβλιματα και να δϊςουν απαντιςεισ τεχνικά
άρτιεσ και ποςοτικά ακριβείσ, ϊςτε να ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν διαςφάλιςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.
Ξε βάςθ τισ ανωτζρω αρχζσ, το Ξάκθμα ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι,
ϊςτε να προςφζρει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ επί των κυριοτζρων αναλυτικϊν τεχνικϊν που εφαρμόηονται ςε ευρφ φάςμα
γεωεπιςτθμονικϊν προβλθμάτων. Ρλοκλθρϊνοντασ το μάκθμα οι φοιτθτζσ αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει:

ΡΕΙΟΔΙΚΑ:
 Bulletin of the Seismological Society of America, SSA Journals
 Geophysical Journal International, Oxford University Press
 Journal of Geophysical Research, AGU Publications
 Physics of the Earth and Planetary Interiors, Journal, Elsevier
 Tectonophysics, Journal, Elsevier

 Δεξιότθτα ςτθν χριςθ και προγραμματιςμό υπολογιςτικϊν

μθχανϊν (MATLAB και OCTAVE) και των ςχετικϊν εργαλειοκθκϊν ςτατιςτικισ ανάλυςθσ.
 Γνϊςθ των βαςικϊν εννοιϊν και ςτοιχείων Εφαρμοςμζνων
Ξακθματικϊν και Υτατιςτικισ ϊςτε να μποροφν με άνεςθ να

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL505/
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ενθμερϊνονται για τισ εξελίξεισ ςτουσ τομείσ τθσ ποςοτικισ
ανάλυςθσ δεδομζνων.
Δεξιότθτα με τισ γενικισ εφαρμογισ μεκόδουσ επεξεργαςίασ
και απεικόνιςθσ επιςτθμονικϊν δεδομζνων και επεξεργαςίασ εικόνασ.
Δεξιότθτα ςτθν φαςματικι ανάλυςθ και εξαγωγι ποιοτικισ
και ποςοτικισ πλθροφορίασ από χωρο-χρονικά επιςτθμονικά
δεδομζνα.
Δεξιότθτα ςτθν ςτατιςτικι ανάλυςθ χωρο-χρονικϊν επιςτθμονικϊν δεδομζνων.
Δεξιότθτα ςτθν αρικμθτικι προςομοίωςθ ι/και εξομοίωςθ
απλϊν φυςικϊν ι τεχνθτϊν φαινομζνων, π.χ. με τθν γενικι
μζκοδο ελαχίςτων τετραγϊνων.
Εξοικείωςθ με τθν δυναμικι εξζλιξθ φαινομζνων και ςυςτθμάτων, διά τθσ μελζτθσ απλϊν γραμμικϊν και μθ-γραμμικϊν
διαφορικϊν εξιςϊςεων.
Εξοικείωςθ με τθν κριτικι αξιολόγθςθ δεδομζνων και
αποτελεςμάτων.
Γνϊςθ για τισ δυνατότθτεσ/περιοριςμοφσ των αναλυτικϊν
τεχνικϊν και του λογιςμικοφ, προκειμζνου να ζχουν δυνατοτθτα επιλογισ των καταλλθλότερων για τθν εκάςτοτε εφαρμογι τουσ.
Ματανόθςθ του τρόπου με τον οποίο πρζπει να γράφεται μια
επιςτθμονικι ζκκεςθ πεπραγμζνων.
Φεχνικι κατάρτιςθ απαραίτθτθ ςτθν μελζτθ των πρακτικϊν
(οικονομικϊν, περιβαλλοντικϊν, τεχνικϊν και άλλων) προβλθμάτων.

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ, επαγωγικισ και







κριτικισ ςκζψθσ
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Σροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Αυτόνομθ Εργαςία
Ρμαδικι Εργαςία
Διεπιςτθμονικι Εργαςία
Νιψθ αποφάςεων.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Συνδυαςμζνθ κεωρθτικι κατάρτιςθ (παραδόςεισ/διαλζξεισ)
και αςκιςεισ πράξθσ με χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ
και ςφνταξθ ζκκεςθσ πεπραγμζνων.
1. Ειςαγωγι ςτο MATLAB/OCTAVE με παράλλθλθ πρακτικι
αναςκόπθςθ τθσ Γραμμικισ Άλγεβρασ.
2. Υτατιςτικι: Ζννοια τθσ πικανότθτασ και παραμετρικισ κατανομισ ςε μία και περιςςότερεσ διαςτάςεισ. Βαςικζσ κατανομζσ (κανονικι, Poisson, γ, Student, Fisher, χ2) και ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ πλθκυςμϊν δεδομζνων (t, F, χ2) και υποκζςεων. Ανάλυςθ διαςποράσ.
3. Ανάλυςθ Fourier, ςειρζσ Fourier, μεταςχθματιςμόσ Fourier.
Φάςματα ενζργειασ και φυςικι τουσ ερμθνεία. Δειγματολθψία και ψθφιοποίθςθ. Ξεταςχθματιςμόσ-z. Υυςχζτιςθ,
ςυνζλιξθ. Φαχφσ Ξεταςχθματιςμόσ Fourier. Σαραδείγματα
και εφαρμογζσ ςτθν ανάλυςθ φυςικϊν φαινομζνων.
4. Γραμμικά φίλτρα και ςυςτιματα. Υυναρτιςεισ μεταφοράσ,
αιτιότθτα. Μυματίδια και κυματιδιακοί μεταςχθματιςμοί. Εφαρμογζσ ςτθν περιγραφι φυςικϊν ςυςτθμάτων. Εξομά-
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λυνςθ και τονιςμόσ δεδομζνων. Εφαρμογζσ ςτθν ανάλυςθ
χρονοςειρϊν, χαρτϊν και εικόνασ.
5. Υυςτιματα ςυντεταγμζνων, ανυςματικοί και μετρικοί χϊροι. Ζννοια τθσ «μιτρασ» και ιδιότθτεσ. Ζννοια, ιδιότθτεσ
και χριςεισ των τανυςτϊν. Ιδιοτιμζσ/ιδιοδιανφςματα, Αποςφνκεςθ Ιδιαηουςϊν Φιμϊν και φυςικι τουσ ςθμαςία. Εφαρμογζσ ςτθν ανάλυςθ μθτρϊν και εικόνων. Εφαρμογζσ
ςε γεωφυςικά και γεωτεχνικά προβλιματα – ανάλυςθ τανυςτι τάςθσ και παραμόρφωςθσ.
6. Σροςομοίωςθ και εξομοίωςθ δεδομζνων και φυςικϊν διεργαςιϊν: Ξζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων (γραμμικά, γενικά και μθ-γραμμικά ελάχιςτα τετράγωνα). Σολλαπλι
γραμμικι παλινδρόμθςθ. Ειςαγωγι ςτο πρόβλθμα τθσ αντιςτροφισ. Εφαρμογζσ.
7. Ξερικζσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ (Laplace, κυματικι, διάχυςθσ): Ζννοιεσ, ιδιότθτεσ και επίλυςθ. Σαραδείγματα και εφαρμογζσ (π.χ. ςτατικά δυναμικά, μεταφορά κερμότθτασ,
διάχυςθ/διάδοςθ ςειςμικϊν και ΘΞ κυμάτων). Αρικμθτικι
επίλυςθ (πεπεραςμζνεσ διαφορζσ) με παραδείγματα εφαρμογϊν ςτισ γεωεπιςτιμεσ.
8. Αρικμθτικι παρεμβολι ςε μία διάςταςθ (παρεμβάλλον πολφϊνυμο, γραμμικι και μθ-γραμμικι παρεμβολι). Αρικμθτικι παρεμβολι ςε δφο διαςτάςεισ με ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ του τριγωνιςμοφ και τριπλευριςμοφ. Γεωςτατιςτικζσ μζκοδοι παρεμβολισ (π.χ. Kriging).
9. Υτατιςτικι ανάλυςθ πολυμεταβλθτϊν δεδομζνων: Ανάλυςθ ςυςτάδων, Σαραγοντικι ανάλυςθ.
10. Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του μορφοκλαςματικοφ (fractal) αντικειμζνου. Ξορφοκλαςματικζσ κατανομζσ και κλαςματικι
ομαδοποίθςθ. Δυναμικά ςυςτιματα και αυτοοργανωμζνθ
κριςιμότθτα· μθ-εκτατικι ςτατιςτικι μθχανικι. Σαραδείγματα από τθν γεωλογία και γεωφυςικι (ανάγλυφο, ςυςτιματα απορροισ, ακτογραμμζσ, κρυμματιςμόσ και πορϊδεσ,
τεκτονικι, ςειςμογζνεςθ, ςειςμικότθτα, εξόρυξθ και μετάλλευςθ, γεωμαγνθτικό πεδίο).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Αςκιςεισ πράξθσ με χριςθ επιςτθμονικϊν γενικϊν υπολογιςτικϊν μθχανϊν (π.χ. MATLAB).
‒ Χριςθσ δυνατοτιτων επικοινωνίασ τθσ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ
(περιοχζσ ςυηθτιςεων, blogging κ.ά.) για διάχυςθ πρόςκετθσ πλθροφορίασ, επίλυςθ προβλθμάτων και αποριϊν κ.λπ.
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ PowerPoint και επίδειξθ μεκόδων ανάλυςθσ,
προςομοίωςθσ και ερμθνείασ δεδομζνων (περιλαμβάνει ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ βιντεοταινίεσ διακζςιμεσ ςτουσ φοιτθτζσ).
Υτισ Αςκιςεισ Σράξθσ
‒ Για το φροντιςτθριακό μζροσ: Σαρουςιάςεισ PowerPoint και
ηωντανι (επί Θ/Χ) επίδειξθ μεκόδων ανάλυςθσ δεδομζνων
με χριςθ MATLAB ι OCTAVE.
‒ Για το πρακτικό μζροσ: Αςκιςεισ ανάλυςθσ δεδομζνων με
χριςθ MATLAB ι OCTAVE (διακζςιμων μζςω του υπολογιςτικοφ κζντρου του ΕΜΣΑ).
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
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‒ Σζραν τθσ προςωπικισ επαφισ, χριςθ των δυνατοτιτων επικοινωνίασ και blogging τθσ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ (διακεςιμότθτα
24/7) για επικοινωνία, διανομι υλικοφ, επίλυςθ αποριϊν
κ.ά.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Αςκιςεισ πράξθσ
Ματϋ οίκον εργαςία – περιλαμβάνει τθν προετοιμαςία για
τελικι αξιολόγθςθσ (εξετάςεισ).
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
4ωρ × 13 εβδ
2ωρ × 13 εβδ
12ωρ × 13 εβδ
234 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ




Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται με διαμορφωτικι μζκοδο ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα, ενϊ για αλλοδαποφσ φοιτθτζσ εξ Ευρϊπθσ
(Erasmus) υπάρχει δυνατότθτα αξιολόγθςθσ με τθν ίδια μεκοδο ςτθν Αγγλικι.
Ρ τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ ςχθματίηεται από τον μζςο
όρο των βακμϊν των εκκζςεων πεπραγμζνων επί των αςκιςεων πράξθσ. Ρι αςκιςεισ πράξθσ εκπονοφνται τόςο ςτο Εργαςτιριο, όςο και κατϋ οίκον.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Βεργάδοσ, Ι., «Ξακθματικζσ Ξζκοδοι Φυςικισ», Φόμοi Ι &
II, Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ.

Αναλυτικζσ Υθμειϊςεισ Διδαςκόντων (άνω των 140
ςελίδων) και φλθ αςκιςεων αναρτθμζνεσ ςτθν θ-Φάξθ

Arfken, G.B and Weber, H.J., 2005. Mathematical Methods
for Physicists, 6th Edition, Elsevier.

Snieder, R., 1997, “A guided tour of Mathematical Physics”,
Samizdat Press .

Hanselman, D. and Littlefield, B., «Ξάκετε το MATLAB 7»,
*Μωδ. ΕΧΔΡΠΡΥ: 13789+

Moller, C., 2004. «Numerical computing with MATLAB»,
MathWorks
Inc.
(https://www.mathworks.com/moler/chapters.html).

Trauth, M.H., 2007. MATLAB Recipes for Earth Scientists,
2nd Edition, Springer Verlag.

Scales, J.A. et al., 2001. Introductory Geophysical Inverse
Theory, Samizdat Press.

Claerbout, J., 1976. Fundamentals of Geophysical Data
Processing, Samizdat Press.

Claerbout, J., 1996, Imaging the Earth’s Interior, Samizdat
Press.

Turcotte, D.L., 1997. Fractals and Chaos in Geology and
Geophysics, Cambridge University Press.

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

ΕΓΓ-Ε07 ΣΕΚΣΟΝΙΚΕ ΔΟΜΕ ΚΑΙ ΤΠΟΓΕΙΟ
ΝΕΡΟ

Διδάςκοντεσ: Ε. Υκοφρτςοσ Ε. Ανδρεαδάκθσ
ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 10 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρι γεωλογικοί ςχθματιςμοί ωσ υδροφόροι ορίηοντεσ,
Χδρογεωλογικι
ζρευνα
επιφανείασ,
Χπεδαφικι
υδρογεωλογικι ζρευνα, Χδροφόροι ορίηοντεσ ςε ηϊνεσ πτυχϊν
και επωκιςεων, Χδροφόροι ορίηοντεσ ςε μονοκλινικζσ
ακολουκίεσ, Χδροφόροι ορίηοντεσ ςε μεταλπικζσ λεκάνεσ,
Χδροφόροι ορίηοντεσ ςε περιοχζσ με φςτερο ορογενετικό
εφελκυςμό, Χδροφόροι ορίηοντεσ ςε ςυμπλζγματα
μεταμορφικοφ πυρινα, Χπεδαφικοί χάρτεσ, Αποκζματα
υπόγειου νεροφ και εκμετάλλευςθ υδροφόρων οριηόντων,
Χδροκερμικά
φαινόμενα
και
γεωκερμικά
ρευςτά,
Χδρογεωλογία Ελλάδασ.

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL456/
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4.2. ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΟΡΤΚΣΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

4.2.1. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ
Α ΕΠΑΞΘΟΡ
Μακιματα Υποχρεωτικά

Διδ. ϊρεσ

1

ECTS

ΟΡΡ-Υ01 ΞΕΘΡΔΡΙ ΕΟΡΤΓΑΟΘΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ

4

7

ΟΡΡ-Υ02 ΜΤΧΥΦΑΝΝΡΧΘΞΕΙΑ ΜΑΙ ΡΤΧΜΦΡΓΕΟΕΥΘ-ΡΤΧΜΦΑ ΜΑΙ ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΦΩΟ ΧΝΙΜΩΟ

4

7

ΟΡΡ-Ε01 ΞΑΓΞΑΦΙΥΞΡΥ ΜΑΙ ΓΕΩΦΕΜΦΡΟΙΜΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ

4

8

ΟΡΡ-Ε02 ΞΕΘΡΔΡΙ ΓΕΩΧΘΞΙΜΘΥ ΔΙΑΥΜΡΣΘΥΘΥ

4

8

ΟΡΡ-Ε03 ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ ΞΕΦΑΝΝΕΧΦΙΜΘ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑ ΜΑΙ ΒΙΩΥΙΞΘ ΑΟΑΣΦΧΠΘ

4

8

ΟΡΡ-Ε04 ΘΣΕΙΤΩΦΙΜΘ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΘΦΑΙΥΦΕΙΡΦΘΦΑ-ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘ ΘΦΑΙΥΦΕΙΡΝΡΓΙΑ

4

8

16

30

Διδ. ϊρεσ¹

ECTS

4

7

ΟΡΡ-Ε05 ΓΕΟΕΥΘ-ΔΙΑΓΕΟΕΥΘ ΙΗΘΞΑΦΡΓΕΟΩΟ ΑΣΡΘΕΥΕΩΟ**

4

8

ΟΡΡ-Ε06 ΞΕΦΑΞΡΤΦΙΜΕΥ ΣΕΦΤΡΓΕΟΕΦΙΜΕΥ ΔΙΕΤΓΑΥΙΕΥ**

4

8

ΟΡΡ-Ε07 ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΑΣΡΒΝΘΦΩΟ*

4

8

ΟΡΡ-Ε08 ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΕΤΕΧΟΑΥ ΜΑΙ ΥΧΟΦΑΠΘ ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΩΟ ΜΕΙΞΕΟΩΟ*

4

8

ΟΡΡ-Ε09 ΕΜΦΙΞΘΥΘ ΕΣΙΜΙΟΔΧΟΡΦΘΦΑΥ ΤΧΣΑΟΥΘΥ*

4

7

ΟΡΡ-Ε10 ΞΕΦΑΝΝΡΓΕΟΕΥΘ ΕΝΝΑΔΑΥ ΜΑΙ ΕΧΤΩΣΘΥ ΜΑΙ ΡΤΧΜΦΕΥ ΣΤΩΦΕΥ ΧΝΕΥ ΜΤΙΥΙΞΘΥ
ΥΘΞΑΥΙΑΥ ΥΦΘΟ ΕΕ*

4

7

ΟΡΡ-Ε11 ΔΡΞΙΜΡΙ ΝΙΘΡΙ ΜΑΙ ΑΔΤΑΟΘ ΧΝΙΜΑ-ΓΕΞΡΝΡΓΙΑ**

4

7

ΟΡΡ-Ε12 ΞΕΦΑΥΩΞΑΦΙΜΕΥ/ΧΔΤΡΘΕΤΞΙΜΕΥ ΕΠΑΝΝΡΙΩΥΕΙΥ ΜΑΙ ΞΕΦΑΝΝΡΓΕΟΕΥΘ**

4

7

Μακιματα Επιλογισ – Επιλζγονται 2

Σύνολο

Β ΕΠΑΞΘΟΡ
Μακιματα Υποχρεωτικά
ΟΡΡ-Υ03 ΑΥΜΘΥΕΙΥ ΧΣΑΙΘΤΡΧ-ΧΑΤΦΡΓΤΑΦΘΥΘ
Μακιματα Επιλογισ
– Επιλζγονται 2 μακιματα των 8 ECTS και 1 μάκθμα των 7 ECTS.

ΟΡΡ-Ε13 ΡΙ ΝΙΘΡΝΡΓΙΕΥ ΦΩΟ ΣΕΦΤΕΝΑΛΜΩΟ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ**
Σύνολο

4

7

16

30

* Σροαπαιτοφμενα μακιματα: ΟΡΡ-Ε02 και ΟΡΡ-Ε03
** Σροαπαιτοφμενα μακιματα: ΟΡΡ-Ε01 και ΟΡΡ-Ε04

1
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Γ ΕΠΑΞΘΟΡ
1

Μακιματα Επιλογισ
– Επιλζγονται 2 μακιματα των 8 ECTS και 2 μακιματα των 7 ECTS.

Διδ. ϊρεσ

ΟΡΡ-Ε14 ΒΙΩΥΙΞΘ ΑΣΡΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΤΧΣΑΟΥΘΥ ΕΔΑΦΩΟ ΜΑΙ ΧΔΑΦΩΟ

4

8

ΟΡΡ-Ε15 ΕΙΔΙΜΑ ΜΕΦΑΝΑΙΑ ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑΥ ΙΗΘΞΑΦΡΓΕΟΩΟ ΣΕΦΤΩΞΑΦΩΟ

4

8

ΟΡΡ-Ε16 ΑΤΧΑΙΡΞΕΦΤΙΜΘ ΡΤΧΜΦΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ

4

8

ΟΡΡ-Ε17 ΕΙΔΙΜΑ ΜΕΦΑΝΑΙΑ ΓΕΩΧΘΞΕΙΑΥ

4

7

ΟΡΡ-Ε18 ΡΦΙΡΝΙΘΙΜΑ ΥΧΞΣΝΕΓΞΑΦΑ: ΑΣΡ ΦΘ ΓΕΟΕΥΘ ΩΥ ΦΘΟ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ ΦΡΧΥ

4

7

ΟΡΡ-Ε19 ΒΑΥΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ ΓΕΩΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑΥ ΞΕ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΥΦΘΟ ΜΡΙΦΑΥΞΑΦΡΝΡΓΙΑ
ΜΑΙ ΥΦΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ

4

7

ΟΡΡ- Ε20 ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘ ΡΤΧΜΦΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ-ΙΑΦΤΙΜΘ ΓΕΩΝΡΓΙΑ
Σύνολο

ECTS

4

7

16

30

Δ ΕΠΑΞΘΟΡ
Εκπόνθςθ Ξεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ

30
Σύνολο

1

30

Διδακτικζσ ϊρεσ ανά εβδομάδα
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4.2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ
4.2.2.Α. ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΟΠΠ-Τ01 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΤΗ

Διδάςκοντεσ:

Α. Αργυράκθ, Α. Γκοντελίτςασ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταππτυχιακό / Α’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Περιλαμβάνει διαλζξεισ, αςκήςεισ πράξησ, εργαςτηριακζσ αςκήςεισ. Oι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται
ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ.
4 ώρεσ διδαςκαλίασ, 7 πιςτωτικζσ μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα παρζχει εξειδικευ-








μενεσ γνϊςεισ ςχετικά με τεχνολογίεσ αιχμισ που χρθςιμοποιοφνται για τθ χθμικι και ορυκτολογικι ανάλυςθ γεωυλικϊν. Εςτιάηει ςτθν κατανόθςθ των αρχϊν λειτουργίασ
ςφγχρονων ενόργανων τεχνικϊν ανάλυςθσ με ςτόχο τθν
απόκτθςθ εξειδικευμζνων δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων χθμικισ ανάλυςθσ, οι οποίεσ απαιτοφνται ςτθν ζρευνα
ι/και ςτθν καινοτομία τθσ χριςθσ των γεω-υλικϊν. Σαρουςιάηονται μελζτεσ περιπτϊςεων με πειραματικά- ερευνθτικά
δεδομζνα των διδαςκόντων.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ
/τρια κα είναι ικανόσ/θ:
Οα επιλζγει κατάλλθλεσ αναλυτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ
για τθ μελζτθ τθσ ςφςταςθσ των γεω-υλικϊν (π.χ. πετρϊματα, φυςικά φδατα, ιηιματα, εδάφθ, αιωροφμενα ςωματίδια
κλπ.).
Οα εφαρμόηει κατάλλθλθ μεκοδολογία για τον ποιοτικό ζλεγχο γεωχθμικϊν αναλφςεων.
Οα επεξεργάηεται και να αξιολογεί τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων χθμικϊν αναλφςεων γεω-υλικϊν.
Οα αναλαμβάνει τθν ευκφνθ και το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό
των πειραμάτων και των απαιτοφμενων αναλφςεων για τθν
επίλυςθ ορυκτολογικϊν/πετρολογικϊν προβλθμάτων, εντοπιςμοφ ΡΣΧ και περιβαλλοντικϊν ερευνϊν.

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Νιψθ αποφάςεων
1
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Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Α. Ραραδόςεισ (Διαλζξεισ) του μακιματοσ
Φο μάκθμα διαρκρϊνεται ςε δφο μζρθ. Υτο πρϊτο μζροσ εξετάηονται μζκοδοι χθμικισ ανάλυςθσ τθσ ςυνολικισ μάηασ του
δείγματοσ, ενϊ ςτο δεφτερο τεχνικζσ ςθμειακισ ανάλυςθσ ςτερεϊν δειγμάτων. Εξετάηεται θ αρχι λειτουργίασ και οι δυνατότθτεσ ςφγχρονων ενόργανων καταςτρεπτικϊν και μθ καταςτρεπτικϊν αναλυτικϊν τεχνικϊν, μεκοδολογίεσ υπαίκριασ
δειγματολθψίασ, προετοιμαςίασ των δειγμάτων για ανάλυςθ
και μζκοδοι ποιοτικοφ ελζγχου των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ.
Β. Αςκιςεισ Ρράξθσ
Σεριλαμβάνει πρακτικι εξάςκθςθ με βάςθ τισ διακζςιμεσ αναλυτικζσ τεχνικζσ του Φμιματοσ. Ξελζτεσ περιπτϊςεων
όπου οι φοιτθτζσ καλοφνται να επιλζξουν κατάλλθλθ αναλυτικι τεχνικι για ανάλυςθ γεωλογικϊν υλικϊν με δεδομενο ςτόχο τθσ ζρευνασ. Εξάςκθςθ ςτον υπολογιςμό παραμζτρων ποιοτικοφ ελζγχου αναλφςεων με Θ/Χ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΦΤΡΣΡΥ ΣΑΤΑΔΡΥΘΥ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ και εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία μζςω τθσ πλατφόρμασ e-class
‒ Αςκιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων με χριςθ Θ/Χ
‒ Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ- επίδειξθ αναλυτικϊν τεχνικϊν
ΧΤΘΥΘ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΩΟ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΜΑΙ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ ppt των παραδόςεων των μακθμάτων κακϊσ
και ςχετικό βιβλιογραφικό υλικό βρίςκονται αναρτθμζνα
ςτθν ςελίδα του μακιματοσ ςτθ ςελίδα θ-τάξθ του ΕΜΣΑ.
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Ρι παραπάνω θλεκτρονικζσ ςελίδεσ δίνουν δυνατότθτα επικοινωνίασ με τουσ φοιτθτζσ, υποβολισ εργαςιϊν, αςκιςεων
κ.α.
ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑΥ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ και αςκιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων με H/Y
Ματ' οίκον εργαςία- μελζτθ βιβλιογραφίασ για παράδοςθ
εργαςιϊν και παρουςιάςεισ
Σαρουςιάςεισ φοιτθτϊν για
τθν αξιολόγθςθ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
4h x 10 = 40
100

2h x 3 = 60
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Σφνολο Μακιματοσ

200 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρ
τελικόσ βακμόσ διαμορφϊνεται από ςειρά δοκιμαςιϊν οι οποίεσ περιλαμβάνουν:

ΟΠΠ-Τ02 ΚΡΤΣΑΛΛΟΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΟΡΤΚΣΟΓΕΝΕΗ-ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ

Ι. Σροφορικι παρουςίαςθ

Δίδεται κζμα ςχετικό με τθν εφαρμογι ενόργανων
τεχνικϊν ανάλυςθσ ςτισ γεωεπιςτιμεσ (35% του
τελικοφ βακμοφ)

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Α’

ΙΙ. Γραπτι εργαςία

Επεξεργαςία και αξιολόγθςθ ποιότθτασ αναλφςεων
(35% του τελικοφ βακμοφ)

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.

ΙΙΙ. Ερωτθματολόγια και αςκιςεισ

Ξετά το πζρασ των παραδόςεων κα ακολουκοφν
ερωτθματολόγια ι/και αςκιςεισ (30% του τελικοφ
βακμοφ)

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Σροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Modern Analytical Geochemistry: An Introduction to
Quantitative Chemical Analysis Techniques for Earth,
Environmental and Materials Scientists 1st Edition

Robin Gill Routledge Published May 28, 1997 Textbook 342 Pages ISBN 9780582099449

Διδάςκοντεσ:

Σ. Βουδοφρθσ, Α. Γκοντελίτςασ

Σρωτογενι και δευτερογενι ορυκτά. Δομικά και χθμικά
χαρακτθριςτικά πυριτικϊν και μθ πυριτικϊν ορυκτϊν.
Σεριγραφι τθσ κρυςταλλικισ δομισ και χθμιςμοφ των
ορυκτϊν ςε ςχζςθ με ςυνκετικά υλικά και βιομθχανικά
προϊόντα και εφαρμογζσ. Μεραμικά και πορςελάνεσ – ειδικζσ
εφαρμογζσ των ορυκτϊν ςτθ βιομθχανία των κεραμικϊν.
Ξικρο- και Οάνο-ορυκτολογία (Γιινα και εξωγιινα υλικά ςε
νανο-κλίμακα). Ξικρο- και Οανο-δομζσ: εγκλείςματα,
απομίξεισ, ηϊνωςθ, πόροι, επικαλφψεισ ορυκτϊν. Ξελζτθ
νανο-ορυκτϊν
και
νανο-ςωματιδίων.
Διεπιφανειακζσ
αντιδράςεισ ορυκτϊν ςε υγρά και αζρια μζςα.

Υυναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Geostandards and Geoanalytical Research, Wiley

Analyst, Royal Society of Chemistry

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL451

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γισ και Περιβάλλον» - ΡΔΘΓΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ

 Ματανοεί και εφαρμόηει ςτθν φπαικρο τον τρόπο με τον ο-

ποίο γίνεται θ λιψθ μετριςεων, θ ςυλλογι δειγμάτων κ.λπ.
για μεταγενζςτερθ επεξεργαςία και ανάλυςθ ςτο Εργαςτιριο.

ΟΠΠ-Τ03 ΑΚΗΕΙ ΤΠΑΙΘΡΟΤΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

Διδάςκοντεσ:

Ξ. Υταματάκθσ, Υ. Μίλιασ, Α. Αργυράκθ, Ι.
Ξιτςθσ, Χ. Υτουραϊτθ, Χ. Βαςιλάτοσ, Ε.
Μελεπερτηισ, Σ. Βουδοφρθσ, Ξ. Ματι, Α.
Ξαγκανάσ, Μ. Μυριακόπουλοσ,Σ. Σομϊνθσ, Α.
Γκοντελίτςασ, Ξ. Βλάχου, Δ. Μωςτόπουλοσ, Ε.
Ξουςτάκα, Ε. Υκοφρτςοσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιςτθμονικισ Σεριοχισ,
υποβάκρου, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Γενικοφ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Α) Παραδόςεισ (Διαλζξεισ), Β) Αςκήςεισ Πράξησ, Γ)
Αςκήςεισ Πεδίου
4 ώρεσ διδαςκαλίασ, 7 πιςτωτικζσ μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Αποτελεί ζνα ςυνκετικό μάκθμα
που διαπραγματεφεται τθν εργαςία ςτθν φπαικρο τισ μεκόδουσ υπαίκριασ κοιταςματολογικισ και περιβαλλοντικισ χαρτογράφθςθσ, τθν ανάλυςθ και χαρτογράφθςθ μαγματικϊν και
μεταμορφωμζνων πετρωμάτων, τθ γεωμετρία κρυςταλλικϊν
ςωμάτων και ιηθματογενϊν αποκζςεων, τθν αναγνϊριςθ των
ιηθματογενϊν λικολογιϊν και καταςκευι γραφικοφ log
ιηθματογενοφσ ςειράσ και τισ παραμορφωτικζσ δομζσ ςε
μαγματικά και μεταμορφωμζνα πετρϊματα.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ:
 Αναγνωρίηει, περιγράφει και ταξινομεί τισ διάφορεσ κατθγο-

ρίεσ πετρωμάτων και γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν, βαςιηόμενοσ ςτα χαρακτθριςτικά και τα ςτοιχεία που παρουςιάηουν
αυτά ςτθν φπαικρο (παλαιοντολογικά, ςτρωματογραφικά, ιηθματολογικά, ορυκτολογικά, πετρολογικά, τεκτονικά κ.λπ.).
 Αναγνωρίηει, περιγράφει και ταξινομεί τισ διάφορεσ κατθγορίεσ γεωλογικϊν επαφϊν με βάςθ τα χαρακτθριςτικά και τα
ςτοιχεία που παρουςιάηουν ςτθν φπαικρο.
 Αναγνωρίηει και περιγράφει ςτισ τρεισ διαςτάςεισ ςτο χϊρο
(3D), τθ γεωλογικι δομι και τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ διάφορεσ χαρτογραφικζσ μονάδεσ, γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ και
γεωτεκτονικζσ ενότθτεσ.
 Αναγνωρίηει, περιγράφει, προςδιορίηει και ταξινομεί τισ τεκτονικζσ δομζσ (κραυςιγενείσ ι όλκιμεσ), που δθμιουργοφνται από τθν παραμόρφωςθ των πετρωμάτων και του ςτερεοφ φλοιοφ ςε διάφορα βάκθ τθσ λικόςφαιρασ και ςε όλεσ τισ
κλίμακεσ εμφάνιςθσ (από τθ μικροκλίμακα μζχρι τθ μακροκλίμακα).
1
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ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
Αυτόνομθ εργαςία.
Ρμαδικι εργαςία.
Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων.
Νιψθ αποφάςεων.
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ
 Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον.






ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Α. Ραραδόςεισ (Διαλζξεισ) του μακιματοσ, που ςυνοδεφονται
από Αςκιςεισ Ρράξθσ
Σεριγράφονται και αναλφονται μζκοδοι υπαίκριασ, κοιταςματολογικισ και περιβαλλοντικισ χαρτογράφθςθσ. Ξεταλλοφόρα ςυςτιματα αλλά και ρυπαςμζνεσ περιοχζσ εξετάηονται ςε
τοπικι κλίμακα, εντόσ του ευρφτερου γεωλογικοφ πλαιςίου,
με ζμφαςθ ςτθ χριςθ τθσ χαρτογράφθςθσ για τθν κατανόθςθ
και ερμθνεία ηωνϊν εξαλλοίωςθσ, χωροχρονικϊν ςχζςεων των
υπαίκριων δομϊν κακϊσ και των αρχϊν τθσ χθμικισ ιςορροπίασ ορυκτολογικϊν φάςεων.
Σεριβαλλοντικι χαρτογράφθςθ για τισ ανάγκεσ ζργων αποκατάςταςθσ ρυπαςμζνων περιοχϊν και ςτο πλαίςιο περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων. Σεριλαμβάνει διαλζξεισ των
διδαςκόντων αλλά και ςυνεργατϊν εκτόσ ΕΜΣΑ με εμπειρία ςε
ςχετικά κζματα.
Εργαςία υπαίκρου και χαρτογράφθςθ κρυςταλλικϊν πετρωμάτων και ιηθματογενϊν αποκζςεων. Ξεγάλθσ και μικρισ
κλίμακασ δομζσ ςτθν φπαικρο. Φεκτονικά χαρακτθριςτικά και
παραμορφωτικζσ φάςεισ μαγματικϊν και μεταμορφωμζνων
πετρωμάτων.
Θφαιςτειακζσ μορφζσ και θ ανάλυςι τουσ.
Φεχνικζσ δειγματολθψίασ.
Ξελζτθ των ιηθματογενϊν πετρωμάτων ςτθν φπαικρο: Ανάλυςθ φάςεων (μελζτθ ςφςταςθσ-ορυκτολογίασ / λικολογίασ, ιςτϊν, ιηθματοδομϊν και ανάλυςθ παλαιορευμάτων), πλευρικζσ αλλαγζσ φάςεων, χαρτογράφθςθ φάςεων, αναγνϊριςθ ακολουκιϊν απόκεςθσ.
Β. Αςκιςεισ Ρεδίου (Υπαίκρου)
Άςκθςθ χαρτογράφθςθσ ςτθν μεταλλευτικι περιοχι του
Ναυρίου και αςκιςεισ υπαίκρου ςε περιοχζσ ενδιαφζροντοσ, π.χ Ζργα τθσ Ελλθνικόσ Χρυςόσ ςτθν μεταλλευτικι περιοχι τθσ Μαςςάνδρασ Χαλκιδικισ, μεταλλοφόρεσ και
μεταλλευτικζσ περιοχζσ τθσ Ο. μιλου, περιοχζσ τθσ Μεντρικισ και Δυτικισ Ξακεδονίασ (Ηιδάνι Μοηάνθσ, Στολεμαΐδα).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο (ςτισ Σαραδόςεισ, ςτισ Αςκιςεισ
Σράξθσ και ςτισ Αςκιςεισ Σεδίου).
‒ Ξε τθ χριςθ Θ/Χ, tablets, smartphones και εξειδικευμζνου
λογιςμικοφ (ςτισ Σαραδόςεισ, ςτισ Αςκιςεισ Σράξθσ και
ςτισ Αςκιςεισ Σεδίου).

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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‒ Ξε τθν επίδειξθ χριςθσ χαρτϊν, εξειδικευμζνων οργάνων
και ςυςκευϊν λιψθσ ςτοιχείων, μετριςεων και δειγμάτων (ςτισ Αςκιςεισ Σεδίου).
‒ Ξε τθν επίδειξθ του τρόπου εργαςίασ και των τεχνικϊν
που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εργαςία υπαίκρου (ςτισ Αςκιςεισ Σεδίου).





ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ με πολυμεςικό περιεχόμενο (εικόνεσ, animation, video).
‒ Εξειδικευμζνα λογιςμικά για Γεωλογικι Χαρτογράφθςθ με
χριςθ τόςο ςτο εργαςτιριο όςο και ςτθν άςκθςθ υπαίκρου.
‒ Υυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων.
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-Class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα, εργαςίεσ, ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, θμερολόγιο, ομάδεσ χρθςτϊν, πολυμζςα, ςφνδεςμοι, βακμολόγιο, θλεκτρονικό βιβλίο κ.λπ.).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Σαραδόςεισ (Διαλζξεισ)
Αςκιςεισ Σράξθσ
Αςκιςεισ Σεδίου (Χπαίκρου)
Ξθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ
Σροετοιμαςία αξιολόγθςθσ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου










Υφνδεςμοσ
Ελλθνικϊν
Ακαδθμαϊκϊν
Βιβλιοκθκϊν
(kallipos.gr), 280 ςελ.
BENNISON, M., G., OLVER, A., P. & MOSELEY, A., K., C.,
2011, Introduction to Geological Structures and Maps,
168p., Routlege.
COE, L. A. (editor), ARGLES, W. T., ROTHERY, A. D., SPICER,
A. R., 2010, Geological Field Techniques, 323p., WileyBlackwell.
FRY, N., 1997, The Field Description of Metamorphic Rocks,
128p., John Wiley & Sons.
JERAM, D. & PETFORD, N., 2011, The Field Description of
Igneous Rocks (Geological Field Guide), 238p., WileyBlackwell.
LISLE, J. R., BRABHAM, P., BARNES, J., 2011, Basic Geological
Mapping, 217p., Wiley-Blackwell.
Mc CLAY, K., 1991, The Mapping of Geological Structures,
168p., Wiley-Blackwell.
ΦΤΑΟOΥ Ξ., 2011, Γεωλογικζσ χαρτογραφιςεισ –
Γεωλογικοί χάρτεσ και τομζσ, 306ςελ., University Studio
Press.
TUCKER, E. M., 2011, Sedimentary Rocks in the Field: A
Practical Guide (Geological Field Guide), 275p., WileyBlackwell.

IΙ. ΡΕΙΟΔΙΚΑ

Journal of Maps, Editor-in-Chief: Dr Mike Smith, Taylor &
Francis Group.
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL290/

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (υπάρχει θ δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα για τουσ φοιτθτζσ του Erasmus), είτε με προόδουσ ςε χωριςτά τμιματα τθσ
φλθσ είτε με τελικι εξζταςθ ςτο ςφνολο τθσ φλθσ και περιλαμβάνει:
Ι. ΣΑΤΑΔΡΥΕΙΥ -ΔΙΑΝΕΠΕΙΥ (10%)

Σροφορικι Εξζταςθ ι/και

Γραπτι Εξζταςθ με Ερωτιςεισ Υφντομθσ Απάντθςθσ
και Δοκιμαςία Σολλαπλισ Επιλογισ ι/και

Γραπτι Εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ
Απάντθςθσ
ΙΙ. ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΕΥ ΑΥΜΘΥΕΙΥ (10%)

Γραπτι εξζταςθ με
Σροβλθμάτων

Επίλυςθ

Αςκιςεων

και

ΙΙΙ. ΑΥΜΘΥΕΙΥ ΣΕΔΙΡΧ (80%)

Σροφορικι εξζταςθ ςτθν φπαικρο με παράδοςθ
Φετραδίου Χπαίκρου, Εργαςίασ και Ζκκεςθσ
Φα κριτιρια αξιολόγθςθσ του μακιματοσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ περιγράφονται ςτον Ρδθγό Υπουδϊν και βοθκθτικό υλικό (ερωτιςεισ, αςκιςεισ κ.λπ.) για τισ εξετάςεισ είναι αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-Class
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
I. ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

ΝΡΗΙΡΥ, Υ., ΥΡΧΜΘΥ, Μ. & ΑΟΦΩΟΙΡΧ, Β., 2015, Γεωλογικι
Χαρτογράφθςθ και Αςκιςεισ Χπαίκρου, Ελλθνικά
Ακαδθμαϊκά Θλεκτρονικά Υυγγράμματα και Βοθκιματα,

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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4.2.2.B. MΑΘHMΑTΑ ΕΠIΛΟΓH

ΟΠΠ-Ε01 ΜΑΓΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΓΕΨΣΕΚΣΟΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Νιψθ αποφάςεων.
 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ

ςκζψθσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ

Σετροτεκτονικά ακροίςματα (π.χ. μεςοωκεάνιασ ράχθσ, υποβφκιςθσ, μανδυακϊν ςτθλϊν, ςτρωμζνων ςυμπλεγμάτων, αλκαλικϊν ςυμπλεγμάτων). Ωκεάνια ςυμπλζγματα πυρινα. Εκταφζντα μανδυακά υλικά και ςυνοδά ιηιματα οφιολικικϊν ακολουκιϊν – οφιταςβεςτίτεσ. Διαγράμματα φάςεων, Θερμοδυναμικι τθγμάτων, Σετρολογικζσ αντιδράςεισ, μαγματικά ςυςτατικά, απόμιξθ πτθτικϊν ςυςτατικϊν μάγματοσ, αμικτότθτα
τθγμάτων, γεωκερμοβαρόμετρα μαγματικϊν ςυςτθμάτων, μεταφορά κερμότθτασ ςε μάγματα και πετρϊματα. Ξαγματικζσ
επαρχίεσ ελλαδικοφ χϊρου. Ειδικζσ μελζτεσ (case studies) μαγματιτϊν ςε περιοχζσ του ελλαδικοφ χϊρου, π.χ. Τοδόπθσ, Μεντρικισ Ξακεδονίασ, Μεντρικισ Ελλάδασ, Αιγαίου, Μυκλάδων,
Μριτθσ.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

Διδάςκοντεσ:

Α. Ξαγκανάσ, Μ. Μυριακόπουλοσ,Σ.
Σομϊνθσ, Χ. Υτουραϊτθ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Α’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ, 8 πιςτωτικζσ μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα αναφζρεται ςτισ μαγματικζσ διεργαςίεσ που ςυνδζονται με τα διάφορα γεωτεκτονικά περιβάλλοντα και ειδικότερα ςτθν παροχι γνϊςθσ που
εμβακφνει ςτθ γεωλογικι, πετρολογικι και γεωχθμικι ζρευνα
προζλευςθσ μαγμάτων και μαγματικϊν πετρωμάτων ςε παγκόςμια κλίμακα. Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ
ο φοιτθτισ/τρια κα είναι ςε κζςθ:
 Οα γνωρίηει τισ διεργαςίεσ μερικισ τιξθσ του μανδφα, τα εί









δθ των πρωτογενϊν μαγμάτων και των μαγματικϊν εςτιϊν.
Οα κατανοιςει το ρόλο τθσ μαγματικισ διαφοροποίθςθσ ςτα
διαφορετικά γεωτεκτονικά περιβάλ-λοντα.
Οα γνωρίηει τθν εξζλιξθ τθσ μαγματικισ δραςτθριότθτασ ςτο
γεωλογικό χρόνο.
Οα κατανοιςει τισ μαγματικζσ διεργαςίεσ των γεωτεκτονικϊν περιβαλλόντων που ςυνδζονται με ηϊνεσ υποβφκιςθσ.
Οα γνωρίηει για τισ διεργαςίεσ γρανιτογζνεςθσ ςε θπειρωτικά περικϊρια και ςυγκρουςιακά πεδία.
Οα ζχει αποκτιςει γνϊςθ για τον μαγματιςμό ςε ενδοπλακϊδθ πεδία κακϊσ και ςε εςτρωμζνα και αλκαλικά
ςυμπλζγματα
Οα γνωρίηει τισ μεκόδουσ μοντελλοποίθςθσ των μαγματικϊν
διεργαςιϊν.
Οα γνωρίηει τισ μαγματικζσ επαρχίεσ του ελλαδικοφ χϊρου.
Οα κατανοιςει και να εφαρμόςει τισ μεκόδουσ ζρευνασ πεδίου που ςχετίηονται με τθ μελζτθ μαγματικϊν εμφανίςεων.

Γενικζσ Ικανότθτεσ: Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχουν αποκτιςει οι φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
 Αυτόνομθ εργαςία.
 Ρμαδικι εργαςία.
 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων.
1

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)
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ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Σρακτικζσ αςκιςεισ με χριςθ δειγμάτων ορυκτϊν και πετρωμάτων, οπτικϊν μικροςκοπίων, θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου και ςυςκευισ περικλαςιμετρίασ ακτίνων X
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ με
animation, video).

πολυμεςικό

περιεχόμενο

(εικόνεσ,

Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-Class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, εργαςίεσ).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Αςκιςεισ υπαίκρου
Ξελζτθ και ανάλυςθ βιβλιογραφίασ
Υυγγραφι εργαςιϊν
Σροετοιμαςία φοιτθτϊν για
τθν αξιολόγθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
40
12
20
78
39
26
215 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει γραπτι εργαςία με
κζμα το οποίο προτείνεται από τουσ διδάςκοντεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευόμενουσ και προφορικι εξζταςθ με παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ ςε powerpoint ενϊπιον των διδαςκόντων. Ρ τελικόσ βακμόσ προκφπτει από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ τθσ γραπτισ εργαςίασ και τθσ βακμολογίασ τθσ παρουςίαςθσ.

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

Θ βαρφτθτα κα είναι 60% για τθν προφορικι παρουςίαςθ και
40% για τθ γραπτι εργαςία.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Best, M.G. (2002): Igneous and Metamorphic Petrology
(2nd Edition), p. 752.

Philpotts, A. & Ague, J.J. (2009): Principles of Igneous
and Metamorphic Pe-trology (2nd Edition), p. 684.

Wilson, B.M. (1989): Igneous Petrogenesis A Global
Tectonic Approach., Springer Science & Business Media, p.
466.

Winter, J.D. (2009): Principles of Igneous and Metamorphic
Petrology (2nd Edition), p. 720.

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

ΟΠΠ-Ε02 ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΨΦΗΜΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΠΗΗ
Διδάςκοντεσ:

Α. Αργυράκθ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Α’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Περιλαμβάνει διαλζξεισ, αςκήςεισ πράξησ, εργαςτηριακζσ αςκήςεισ. Oι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται
ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ.
4 ώρεσ διδαςκαλίασ, 8 πιςτωτικζσ μονάδεσ.

http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL446

Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα παρζχει εξειδικευμζνεσ
γνϊςεισ ςχετικά με μεκοδολογίεσ αιχμισ που χρθςιμοποιοφνται ςτον εντοπιςμό γεωχθμικϊν ανωμαλιϊν οι οποίεσ ςυνδζονται με τθν παρουςία κοιταςμάτων ΡΣΧ ι πθγϊν ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα
είναι ικανόσ/θ:
 Οα εφαρμόηει κατάλλθλεσ ςτατιςτικζσ μεκόδουσ για τθν

επεξεργαςία γεωχθμικϊν δεδομζνων με ςτόχο τθν αποτφπωςθ του γεωχθμικοφ ανάγλυφου περιοχϊν ενδιαφζροντοσ.
 Οα ςυνεκτιμά τουσ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ που κακορίηουν το γεωχθμικό υπόβακρο περιοχϊν ενδιαφζροντοσ και
να διακρίνει μεταξφ ςθμαντικϊν και μθ ςθμαντικϊν γεωχθμικϊν ανωμαλιϊν.
 Οα εφαρμόηει κατάλλθλεσ μεκόδουσ γεωςτατιςτικισ οι οποίεσ κα επιτρζπουν τθ γεωχθμικι χαρτογράφθςθ ςε ποικίλεσ
χωρικζσ κλίμακεσ.
 Οα αναλαμβάνει τθν ευκφνθ και το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό
γεωχθμικϊν διαςκοπιςεων εντοπιςμοφ ΡΣΧ και περιβαλλοντικϊν ερευνϊν.
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο







1

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Βαςικζσ αρχζσ τθσ εφαρμοςμζνθσ γεωχθμείασ για τθν αναγνϊριςθ και χαρακτθριςμό γεωχθμικϊν ανωμαλιϊν (λόγω μεταλλοφορίασ ι ρφπανςθσ). Σρωτογενι και δευτερογενι πρότυπα
διαςποράσ χθμικϊν ςτοιχείων. Υτατιςτικι επεξεργαςία γεωχθμικϊν δεδομζνων- προςδιοριςμόσ γεωχθμικοφ υποβάκρου και
εντοπιςμόσ ςθμαντικϊν γεωχθμικϊν ανωμαλιϊν. Γεωχθμικι
χαρτογράφθςθ από τοπικι ζωσ παγκόςμια κλίμακα. Σεριλαμβάνει πρακτικζσ αςκιςεισ με χριςθ Θ/Χ και δεδομζνα από τθ
βιβλιογραφία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

Pages III-VIII, 3-351 (2009) ISBN: 978-0-444-51325-0 ISSN:
1874-2734
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Journal of Geochemical Exploration, Elsevier

Applied Geochemistry, Elsevier

Geochemistry:
Exploration
Environment
Geoscience World

Analysis,

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL452

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ και εξ αποςτάςεωσ
διδαςκαλία μζςω τθσ πλατφόρμασ e-class
‒ Αςκιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων με χριςθ Θ/Χ
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ ppt των παραδόςεων των μακθμάτων κακϊσ
και ςχετικό βιβλιογραφικό υλικό βρίςκονται αναρτθμζνα
ςτθν ςελίδα του μακιματοσ ςτθ ςελίδα θ-τάξθ του ΕΜΣΑ.
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Θ θλεκτρονικι ςελίδα δίνουν δυνατότθτα επικοινωνίασ με
τουσ φοιτθτζσ, υποβολισ εργαςιϊν, αςκιςεων κ.α.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ και αςκιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων με H/Y
Ματ' οίκον εργαςία- μελζτθ
βιβλιογραφίασ για παράδοςθ
εργαςιϊν και παρουςιάςεισ
Σαρουςιάςεισ φοιτθτϊν για
τθν αξιολόγθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
40(4x10)
100
60(2x3)
200 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρ
τελικόσ βακμόσ διαμορφϊνεται από ςειρά δοκιμαςιϊν οι οποίεσ περιλαμβάνουν:
Ι. Σροφορικι παρουςίαςθ

Δίδεται κζμα ςχετικό με τον εντοπιςμό γεωχθμικϊν
ανωμαλιϊν (35% του τελικοφ βακμοφ)
ΙΙ. Γραπτι εργαςία

Εςτιάηει ςτθν επεξεργαςία και αξιολόγθςθ
γεωχθμικϊν δεδομζνων (35% του τελικοφ βακμοφ)
ΙΙΙ. Ερωτθματολόγια και αςκιςεισ

Ξετά το πζρασ των παραδόςεων κα ακολουκοφν
ερωτθματολόγια ι/και αςκιςεισ (30% του τελικοφ
βακμοφ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Handbook of Exploration and Environmental Geochemistry.
Geochemical Anomaly and Mineral Prospectivity Mapping
in GIS. Edited by Emmanuel John M. Carranza. Volume 11,
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

ΟΠΠ-Ε03 ΟΡΤΚΣΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΒΙΨΙΜΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Διδάςκοντεσ:

Υ. Μίλιασ, Χ. Βαςιλάτοσ, Ξ. Υταματάκθσ, Ι.
Ξιτςθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Α’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ, 8 πιςτωτικζσ μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Ενϊ τυπικά δεν υπάρχουν προ απαιτοφμενα
μακιματα, απαραίτθτεσ προ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ κεωροφνται αυτζσ που οι φοιτθτζσ αποκτοφν μετά τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ των Ξακθμάτων του προπτυχιακοφ Σρογράμματοσ
Υπουδϊν του Φμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ,
ειδικότερα τα Ξακθματα:
Μοιταςματολογία (ΥΦ' Εξάμθνο), Γζνεςθ Μοιταςμάτων (Η’
Εξάμθνο), Υυςτθματικι Ρρυκτολογία‐ Ρρυκτοδιαγνωςτικι (Β’
Εξάμθνο), Συριγενι Σετρϊματα ‐ Ξαγματικζσ διεργαςίεσ (Γ’
Εξάμθνο), και Γεωχθμεία (Δ’ Εξάμθνο).
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: STOCKHOLM
UNIVERSITY (Erasmus code: S STOCKHO01) NATIONAL AND
KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (Erasmus code: G
ATHINE01).
Σλθροφορίεσ ςτον ακαδθμαϊκό υπεφκυνο: Μακθγθτισ Υτζφανοσ
Μίλιασ, Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ, Φομζασ
Ρικονομικισ Γεωλογίασ και Γεωχθμείασ, Σανεπιςθμιόπολθ,
Ηωγράφου, 15784, Ακινα. Φθλ.: 0030-210-7274211
e-mail: kilias@geol.uoa.gr
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα εςτιάηει ςε ςφγχρονεσ
διεπιςτθμονικζσ ζννοιεσ, και γεωπεριβαλλοντικζσ και οικονομοτεχνικζσ ςτρατθγικζσ για τθν βιϊςιμθ εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ των κοιταςμάτων ορυκτϊν πόρων (ΡΣ) με ςτόχο τθν
κατανόθςθ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ τθσ εξόρυξθσ ορυκτϊν πρϊτων υλϊν με τθν παγκόςμια βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται: (1) ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ γζνεςθσ και ζρευνασ
εντοπιςμοφ ΡΣ ςτθν ξθρά και ςτθ κάλαςςα, (2) ςτα γεωπεριβαλλοντικά μοντζλα των ορυκτϊν και μεταλλικϊν πόρων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των κρίςιμων) τα οποία ενοποιοφν όλα
τα ςτοιχεία/δεδομζνα του “κφκλου ηωισ” ενόσ κοιτάςματοσ,
από τθν ζρευνα εντοπιςμοφ μζχρι τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ, (3) ςτο κεςμικό και οικονομοτεχνικό πλαίςιο για
τθν ζρευνα εντοπιςμοφ, τθν εξόρυξθ/εκμετάλλευςθ, και τουσ
κανόνεσ και ςτρατθγικζσ προςταςίασ του περι-βάλλοντοσ, ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και ςτθν Ελλάδα, (4) προγράμματα ςπουδϊν για τθν εκπαίδευςθ των ςφγχρονων “κοιταςματολόγων /
1

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)
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ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

γεωεπιςτθμόνων ορυκτϊν πόρων”. Σαρουςιάηονται μελζτεσ
περιπτϊςεων με πραγματικά δεδομζνα από διάφορεσ περιοχζσ του ευρωπαϊκοφ και ελλθνικοφ χϊρου. Εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ ςυμπεριλαμβάνουν τεχνικζσ οπτικισ μικροςκοπίασ
ςτο ανακλϊμενο φωσ.
Υε ςχζςθ με τα γνωςτικά πεδία που διδάςκονται (βλ. παρακάτω), με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/ρια κα:
 Διακζτει ςφγχρονεσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ (βλζπε γνωςτικά

πεδία παρακάτω), και μεκόδουσ ζρευνασ, που ςυμπεριλαμβάνουν κριτικι κατανόθςθ κεωριϊν και αρχϊν, και τουσ παρζχουν τθ βάςθ για πρωτοτυπία ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ιδεϊν, τόςο ςτο πλαίςιο ερευνθτικισ όςο και επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ.
 Ματζχει προχωρθμζνεσ δεξιότητεσ επίλυςθσ ςφνκετων προβλθμάτων, εντόσ ευρφτερου (ι διεπιςτθμονικοφ) πλαιςίου,
ςυναφοφσ προσ τα διδαςκόμενα γνωςτικά πεδία, και, τισ απαραίτθτεσ μακθςιακζσ δεξιότθτεσ ςυνζχιςθσ των ςπουδϊν
τουσ.
 Ζχει τθν ικανότητα για επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ προςζγγιςθ ςφγχρονων ςυναφϊν προβλθμάτων, και κοινοποίθςθ
με ςαφινεια και κακαρότθτα τα ςυμπεράςματά του/τθσ,
αλλά και τθ γνϊςθ και το ςκεπτικό ςτο οποίο αυτά βαςίηονται, τόςο ςε εξειδικευμζνο όςο και ςε μθ εξειδικευμζνο κοινό.
Γνωςτικά πεδία
 Ξελλοντικοί παγκόςμιοι ορυκτοί πόροι (μεταλλεφματα,

βιομθχανικά ορυκτά, ag-gregates) και βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
 Μρίςιμοι ορυκτοί και μεταλλικοί πόροι και ςτρατθγικζσ

τεχνολογίεσ.
 Γζνεςθ, ζρευνα εντοπιςμοφ και εκμετάλλευςθ υποκαλάς-

ςιων ΡΣ.
 Γεωπεριβαλλοντικά μοντζλα κοιταςμάτων ορυκτϊν και με-

ταλλικϊν πόρων Θ προςζγγιςθ “Life Cycle Assessment
(LCA)”.
 Θεςμικό και οικονομοτεχνικό πλαίςιο για τθν ζρευνα εντοπιςμοφ, εκμετάλλευςθ ΡΣ, και τθ ςχετικι προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο





ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Νιψθ αποφάςεων
Σαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Α. Ραραδόςεισ (Διαλζξεισ) του μακιματοσ
Ρι παρουςιάςεισ του μακιματοσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ των ακόλουκων κεματικϊν πεδίων:
‒ Σαγκόςμιοι μελλοντικοί ορυκτοί πόροι (ΡΣ)—Ξζταλλα και
ορυκτά, ςτο παρόν και ςτο μζλλον.
‒ Ξια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτθν περιβαλλοντικι γεωλογία και γεωχθμεία ΡΣ—Γεωπεριβαλλοντικά μοντζλα κοιταςμάτων ΡΣ—Μινθτικότθτα, βιοδιακεςιμότθτα, και τοξικότθτα μετάλλων.
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ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γισ και Περιβάλλον» - ΡΔΘΓΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ

‒ Should we mine mineral resources from the deep seafloor?
Ρφζλθ, κόςτοσ, και αβεβαιότθτεσ.
‒ Φιλικι προσ το περιβάλλον εκμετάλλευςθ κρίςιμων ορυκτϊν
και μεταλλικϊν πόρων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και βαςικζσ
ςτρατθγικζσ ζρευνασ εντοπιςμοφ ςτθν ξθρά και ςτον καλάςςιο πυκμζνα.
‒ Ζρευνα Εντοπιςμοφ: Φεχνικζσ, ςτάδια, χρθματοδότθςθ και
προχπολογιςμόσ, ςτρατθγικζσ και επιτυχία, Ματθγορίεσ απόκεμάτων ΡΣ, Σροςδιοριςμόσ των βαςικϊν ποιοτικϊν και ποςοτικϊν παραμζτρων του κοιτάςματοσ, Ξζτρθςθ αποκεμάτων. Ρικονομοτεχνικι αξιολόγθςθ κοιταςμάτων ΡΣ.
‒ Η κεςμικι διάςταςθ των ΟΡΥ ςτθν Ευρϊπθ—Θ Σρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ για τισ ΡΣΧ—Ξεταλλευτικι Βιομθχανία και Βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο: Σαρόν και Ξζλλον—Ρρίηοντασ 2020 (Horizon 2020)—Γαλάηια
Ανάπτυξθ (Blue growth)—X-MINE Project {Real-time mineral
X-Ray analysis for efficient and sustainable mining}.
‒ Η κεςμικι διάςταςθ των ΟΡΥ ςτθν Ελλάδα—Εκνικι
Σολιτικι για τθν Διαχείριςθ των ΡΣΧ --Σεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ερευνθτικϊν και εξορυκτικϊν ζργων-- Μανονιςμόσ
μεταλλευτικϊν και λατομικϊν εργαςιϊν (ΜΞΝΕ).
‒ Θ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ του γεωλόγου των
ορυκτϊν πόρων (re-source geologist).
‒ Βιομθχανικζσ χριςεισ ΡΣΧ και θ περιβαλλοντικι διάςταςθ:
‒ Raw materials used in pozzolanic cements –Benefits and
drawbacks of pozzolanas
‒ The role of major and trace elements of cement raw
materials in the quality assur-ance of cementitious
compounds [Hg, Tl, Cr, Mg, K+Na]
‒ Environmentally friendly fire retardants [magnesium and
aluminum compounds]
‒ Industrial absorbents for oil spills, olive oil mill wastes,
contaminated lands
‒ Raw materials used in insulation and refractories
‒ Θ περίπτωςθ του αμιάντου.
Β. Εργαςτιρια:
Ρρυκτολογικόσ και ιςτολογικόσ χαρακτθριςμόσ μεταλλικϊν
ορυκτϊν και εφαρμογζσ και εφαρμογζσ ςτον κφκλο ηωισ
και διαχείριςθσ μεταλλικϊν ΡΣΧ - Φεχνικζσ οπτικισ μικροςκοπίασ ςτο ανακλϊμενο φωσ - Σροςδιοριςμόσ μεταλλικϊν ορυκτϊν ςτο μεταλλογραφικό μικροςκόπιο.
 Σρωτογενι μεταλλεφματα - Δευτερογενι μεταλλεφματα –
Ρρυκτά του χρυςοφ και φυςικά κράματα – Χπομικροςκοπικόσ (αόρατοσ) χρυςόσ - Ιςτοί και υφζσ
μεταλλευμάτων - Ιςτολογικι πολυπλοκότθτα Ιδιόμορφοι κρφςταλλοι – Υυμφφςεισ – Εγκλείςματα –
Φλεβίδια - Σολφμεικτοι κόκκοι.
 Ρρυκτά ςε “Υυμπαγι Θειοφχα Ξεταλλεφματα” ,Υιδθροπυρίτθσ,
Υφαλερίτθσ,
Γαλθνίτθσ,
Χαλκοπυρίτθσ,
Ξαρκαςίτθσ, Αρςενοπυρίτθσ-.
 Ρρυκτά ςε “Ρρκομαγματικά Μοιτάςματα” ,Χρωμίτθσ, Ξαγνθτίτθσ, Ιλμενίτθσ-.
 Ρρυκτά ςε “Σορφυρικά Μοιτάςματα” ,Χαλκοπυρίτθσ, Βορνίτθσ,
Χαλκοςίνθσ,
Μοβελίνθσ,
Ξολυβδαινίτθσ,
Αηουρίτθσ, Ξαλαχίτθσ-.
 Ρρυκτά ςε” Επικερμικά Μοιτάςματα” ,Αυτοφυισ ΧρυςόσΘλεκτρο,
Εναργίτθσ—Νουηονίτθσ,
Φετραεδρίτθσ—
Φεναντίτθσ-.
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Εφαρμογζσ τθσ μεταλλογραφικθσ μικροςκοπίασ ςτθν γζνεςθ,
τθν ζρευνα εντοπιςμοφ, ςτο μεταλλουργικό εργοςτάςιο,
και ςτο περιβάλλον.
Γ. Αςκιςεισ Ρεδίου (Υπαίκρου)
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε ενεργά μεταλλεία και εγκαταςταςεισ μεταλλουργικϊν εργοςταςίων, και χϊρουσ αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ μεταλλείων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ μεταλλογραφικοφ μικροςκοπίου
‒ Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ενεργοφ μεταλλείου και εγκαταςτάςεων μεταλλουργικισ επεξεργαςίασ , και χϊρων περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ.
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ ppt των παραδόςεων των μακθμάτων κακϊσ
και ςχετικό βιβλιογραφικό υλικό βρίςκονται αναρτθμζνα
ςτθν ςελίδα του μακιματοσ ςτθ ςελίδα θ-τάξθ του ΕΜΣΑ.
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Ρι παραπάνω θλεκτρονικζσ ςελίδεσ δίνουν δυνατότθτα επικοινωνίασ με τουσ φοιτθτζσ, υποβολισ εργαςιϊν, αςκιςεων
κ.α.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ και ςεμινάρια
Εργαςτθριακι Αςκθςθ μεταλλογραφικοφ μικροςκοπίου
Ξελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ
Άςκθςθ Σεδίου /Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ
Δθμόςια παρουςίαςθ
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project)
Υυγγραφι ςθμειϊςεων κατά
τθν παράδοςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
36 (4x9)
16 (4x4)
50
40
20
60
10
232 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ρ τελικόσ
βακμόσ διαμορφϊνεται από ςειρά δοκιμαςιϊν οι οποίεσ περιλαμβάνουν:
Ι. Ρι φοιτθτζσ επιλζγουν ζνα κζμα για Δημόςια Παρουςίαςη
(ppt) από δεξαμενι κεμάτων ςχετικϊν με μια από τισ παρακάτω
κεματικζσ ενότθτεσ: (1) Σαγκόςμιοι ορυκτoί πόροι (ΡΣ) και βιϊςιμθ ανάπτυξθ. (2)Μρίςιμοι ορυκτοί και μεταλλικοί πόροι για
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) και Ζρευνα Εντοπιςμοφ (ΕΕ) ςτθν
ξθρά και ςτθ κάλαςςα. (3) Γεωπεριβαλλοντικά μοντζλα κοιταςμάτων ΡΣΧ. (4) Θεςμικό και οικονομοτεχνικό πλαίςιο για τθν
ζρευνα εντοπιςμοφ και εκμετάλλευςθ των ορυκτϊν πόρων,
ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(40% του τελικοφ βακμοφ).
ΙΙ. Εργαςτηριακή Εργαςία/Γραπτή εργαςία ςφνταξθσ του γεωπεριβαλοντικοφ μοντζλλου και προτάςεισ για τθν βζλτιςτθ με-

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

κοδο ανάκτθςθσ μετάλλων βάςει, μελζτθσ και αξιολόγθςθσ λεπτϊν τομϊν ςτο διερχόμενο και ανακλϊμενο φωσ, και του
χθμιςμοφ, δειγμάτων από ελλθνικά πολυμε-ταλλικά κοιτάςματα
(40% του τελικοφ βακμοφ).
ΙΙΙ. Eκθζςεισ/Αναφορζσ, ςχετικά με τισ επιςκζψεισ ενεργοφ μεταλλείου, εγκαταςτάςεων μεταλλουργικισ επεξεργαςίασ, και
χϊρων περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ
(20% του τελικοφ βακμοφ).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Revuelta, M.B., 2017. Mineral Resources: From Exploration
to Sustainability Assessment. Springer.

Plumlee, G.S., 1999, The environmental geology of mineral
deposits, in Plumlee, G.S., and Logsdon, M.J., eds., The
Environmental Geochemistry of Mineral Deposits-Part A;
Processes, methods, and health issues: Society of Economic
Geologists-Reviews in Economic Geology, Volume 6A.
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Economic Geology, Elsevier

Mineralium Deposita, Springer

Journal of Geochemical Exploration, Elsevier
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL455

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

ΟΠΠ-Ε04 ΗΠΕΙΡΨΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΑ
ΗΥΑΙΣΕΙΟΣΗΣΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΗΥΑΙΣΕΙΟΛΟΓΙΑ

Διδάςκοντεσ:

Μ. Μυριακόπουλοσ, Α. Ξαγκανάσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Α’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ματανομι θφαιςτειακισ δράςθσ και διαχρονικι τθσ εξζλιξθ.
Ξορφολογικά χαρακτθριςτικά λαβϊν. Θφαιςτειότθτα, υγεία
και οικολογία (ςχζςθ με τον άνκρωπο, τον πολιτιςμό και το
περιβάλλον). Ξορφζσ θφαιςτειακισ δραςτθριότθτασ ςε
άλλουσ πλανιτεσ. Επικινδυνότθτα ςε θφαιςτειογενείσ
περιοχζσ και διαχείριςι τθσ. Υυςτθματικι παρακολοφκθςθ
θφαιςτειακϊν περιοχϊν. Ναςποροζσ, ςχθματιςμοί Lahars.
Θφαιςτειακά αζρια και άλλα μετα-θφαιςτειακά φαινόμενα.
Ιαματικζσ πθγζσ – λουτρά αζρια ςχετιηόμενα με θφαιςτειακι
δράςθ. Θφαιςτειακι τζφρα και περιβάλλον. Χριςεισ
θφαιςτειακϊν εδαφϊν - τζφρασ (αγροκαλλιζργειεσ –
βιομθχανία).
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 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ΟΠΠ-Ε05 ΓΕΝΕΗ-ΔΙΑΓΕΝΕΗ
ΙΖΗΜΑΣΟΓΕΝΨΝ ΑΠΟΘΕΕΨΝ
Διδάςκοντεσ:

Ξ. Ματι, Ι. Ξεγρζμθ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γενικοφ υποβάκρου, Ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλζξεισ, Αςκήςεισ Πράξησ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ,
Άςκηςη Πεδίου
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΣΣ-Ε01 και ΡΣΣ-Ε04
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα εςτιάηει ςε προχωρθμζνα κζματα πετρογζνεςθσ ιηθματογενϊν αποκζςεων με ζμφαςθ ςτθν προζλευςθ, τουσ μθχανιςμοφσ γζνεςθσ, τα αποκετικά ςυςτιματα και τισ διαγενετικζσ μεταβολζσ τουσ ςτο χϊρο
και ςτο χρόνο.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ είναι
ςε κζςθ:
 Οα ερμθνεφει τισ διεργαςίεσ και τα περιβάλλοντα απόκεςισ












τουσ μζςα από τθ μελζτθ τθσ ςφςταςθσ, των ιςτϊν και των
δομϊν τουσ.
Οα ζχει αντίλθψθ τθσ τεκτονικισ κζςθσ των ιηθματογενϊν
λεκανϊν μζςα ςτισ οποίεσ ςχθματίςτθκαν οι διάφορεσ απόκζςεισ.
Οα ερμθνεφει τισ ιηθματογενείσ ςειρζσ μζςα από τθν ανάλυςθ φάςεων, τισ ακολουκίεσ φάςεων και τα μοντζλα φάςεων.
Οα κατανοεί το ρόλο του κλίματοσ, του ευςτατιςμοφ και τθσ
τεκτονικισ κατά τθν ανάπτυξθ των ιηθματογενϊν φάςεων.
Οα ερμθνεφει τα διαγενετικά περιβάλλοντα μζςα ςτα οποία
ζχουν λάβει χϊρα οι διάφορεσ μεταποκετικζσ μεταβολζσ μεςα από τθ μελζτθ των προϊόντων των διαγενετικϊν διεργαςιϊν.
Οα καταςκευάηει παραγενετικζσ ακολουκίεσ και να ςυμπεραίνει για τθν εξζλιξθ του πορϊδουσ.
Οα ςυνδυάηει και να αξιολογεί τα αποκετικά και διαγενετικά
χαρακτθριςτικά των ιηθματογενϊν πετρωμάτων ςτθ διερεφνθςθ και εκμετάλλευςθ των φυςικϊν ορυκτϊν πόρων, ςε
βιομθχανικζσ εφαρμογζσ, κακϊσ επίςθσ ςε παλαιογεωγραφικζσ, παλαιοκλιματολογικζσ και αρχαιομετρικζσ μελζτεσ.
Οα εφαρμόηει ορυκτολογικζσ, πετρογραφικζσ και γεωχθμικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ
ςτθν ζρευνα και τισ χριςεισ των ιηθματογενϊν πετρωμάτων.

Γενικζσ Ικανότθτεσ:

ριϊν με τθ χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Νιψθ αποφάςεων
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ
 Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον







ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Α. Διαλζξεισ
Ρι διαλζξεισ του μακιματοσ περιλαμβάνουν τισ εξισ κφριεσ κεματικζσ ενότθτεσ:
‒ Σροζλευςθ, παράγοντεσ και μθχανιςμοί γζνεςθσ των
ιηθματογενϊν αποκζςεων
‒ Ιηθματογενείσ λεκάνεσ και οι κφριοι τφποι πετρωμάτων τουσ
‒ Μλαςτικά και ανκρακικά αποκετικά ςυςτιματα
‒ Ερμθνεία ιηθματογενϊν ςειρϊν – Ανάλυςθ φάςεων, Ξοντζλα φάςεων
‒ Μλαςτικά, βιολογικά και χθμικά πρότυπα φάςεων
‒ Διαγενετικά ςτάδια και φυςικοχθμικζσ ςυνκικεσ των πεδίων
διαγζνεςθσ
‒ Διαγενετικζσ ακολουκίεσ και πρότυπα.
‒ Εξζλιξθ πορϊδουσ.
‒ Γεωχθμικι ζρευνα και διαγζνεςθ
‒ Ματανομι των κυριοτζρων ιηθματογενϊν αποκζςεων και
ςχθματιςμϊν ςτισ Ελλθνίδεσ και
‒ οι χριςεισ αυτϊν.
Β. Αςκιςεισ Ρράξθσ και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Μζροσ Α': Ξεκοδολογία και εφαρμογι τθσ πετρογραφικισ
ανάλυςθσ ςτθν ερμθνεία των αποκετικϊν και διαγενετικϊν χαρακτιρων των ιηθματογενϊν πετρωμάτων.
Μζροσ Β': Ξεκοδολογία και εφαρμογι εργαςτθριακϊν τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθν ζρευνα των
ιηθματογενϊν πετρωμάτων.
Γ. Άςκθςθ Ρεδίου
Εξάςκθςθ ςτθν ανάλυςθ φάςεων, τθν καταςκευι γραφικϊν
αρχείων και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςτθ μελζτθ ιηθματογενϊν ςειρϊν. Ξεκοδολογία χαρτογράφθςθσ φάςεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ.
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο ςτισ πρακτικζσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ χρθςιμοποιϊντασ δείγματα ιηθμάτων και ιηθματογενϊν πετρωμάτων, οπτικά μικροςκόπια, όργανο περικλαςιμετρίασ ακτίνων Χ και άλλα εξειδικευμζνα όργανα
και υλικά.
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο ςτθν άςκθςθ υπαίκρου
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ διαλζξεων μζςω PowerPoint, χριςθ video.
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:

1

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, εργαςίεσ).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Αςκιςεισ
Σράξθσ
και
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Ατομικζσ Εργαςίεσ εξάςκθςθσ
Άςκθςθ Σεδίου
Σροετοιμαςία φοιτθτϊν για
τθν αξιολόγθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
52 (4h x 13 εβδ)




ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

Tucker, M.E. (2011). Sedimentary Rocks in the field (4th
edition). Wiley & Sons Ltd, 275 p.
Umber-Scholle, D.S., Scholle, P.A., Schieber J. & Raine R.
(2014). A color guide to the Petrography of Sandstones,
Siltstones, Shales and Associated Rocks. Memoir 109,
American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, OK.,
526 p.

30 (3h x 10 εβδ)
40
12

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL460

60
194 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ πραγματοποιείται ςτθν ελλθνικι ι
αγγλικι γλϊςςα (για αλλοδαποφσ φοιτθτζσ ι φοιτθτζσ του
προγράμματοσ Erasmus). Ρ τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από εξετάςεισ που περιλαμβάνουν προφορικι παρουςίαςθ και γραπτι εργαςία, ςε ζνα κζμα το οποίο προτείνεται
από τισ διδάςκουςεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευόμενουσ
και με τθν εξισ βαρφτθτα:

Σροφορικι παρουςίαςθ (60% του τελικοφ βακμοφ)

Γραπτι εργαςία (40% του τελικοφ βακμοφ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Blatt, H. & Tracy R.J. (1996). Sedimentary Rocks. In:
Petrology: Igneous, Sedimentary, and Metamorphic (2nd
edition). Freeman and Company, New York, 514 p.

Boggs, S.Jr. (2009). Petrology of sedimentary rocks (2nd
edition). Cambridge University Press, Cambridge, 600 p.

Burley, S. & Worden, R. (2003). Sandstone Diagenesis:
Recent and Ancient. Reprint Series of the IAS, Vol. 4,
Blackwell Publishing, 649 p.

Catuneanu, O. (2006). Principles of Sequence stratigraphy.
Elsevier, 375 p.

Coe, A. (2003). The sedimentary Record of Sea-Level
Change. Cambridge University Press, 279 p.

Einsele, G. (2000). Sedimentary Basins (2nd edition).
Springer, 792 p.

James, N.P. & Dalrymple, R.W. (2010). Facies Models 4.
GEOtext 6, Geological Association of Canada, 586 p.

James, N.P. & Jones, B. (2016). The origin of carbonate
sedimentary rocks. John Wiley and Sons Ltd, UK, 446 p.

Mackenzie, F.T. (2005). Sediments, Diagenesis, and
Sedimentary Rocks. Treatise on Geochemistry, Vol. 7,
Elsevier, 425 p.

MacIlreath, I.A. & Morrow D.W. (1990). Diagenesis.
Geoscience Canada Reprint series vol. 4, 338 p.

Morad, S., Ketzer, J.M. & De Ros, L.F. (2012). Linking
Diagenesis to Sequence Stratigraphy. Special Publication of
the IAS, no 45, Wiley-Blackwell, 522 p.

Scholle, P.A. & Umber-Scholle, D.S. (2003). A color guide to
the Petrography of Carbonate Rocks. Memoir 77, American
Association of Petroleum Geologists, Tulsa, OK., 474 p.

Tucker, M.E. (2001). Sedimentary Petrology (3rd edition).
Blackwell Science, 262 p.
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Ξετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα
είναι ςε κζςθ:

ΟΠΠ-Ε06 ΜΕΣΑΜΟΡΥΙΚΕ ΠΕΣΡΟΓΕΝΕΣΙΚΕ
ΔΙΕΡΓΑΙΕ

 Οα περιγράψουν με ςαφινεια τουσ μθχανιςμοφσ ορυκτολο-



Διδάςκοντεσ:

Δ. Μωςτόπουλοσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Παραδόςεισ (διαλζξεισ), Αςκήςεισ Πράξησ και Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.





Ρροαπαιτιςεισ: Φυπικά δεν υπάρχουν. Ρυςιαςτικά όμωσ, το περιεχόμενο και θ φφςθ του μακιματοσ απαιτοφν οι φοιτθτζσ να
ζχουν εμπεδϊςει τισ γνϊςεισ που τουσ προςφζρκθκαν ςτο
προπτυχιακό επίπεδο ςτα μακιματα τθσ ορυκτολογίασ, πετρολογίασ, φυςικισ, χθμείασ και μακθματικϊν. Επαρκισ χειριςμόσ
του λογιςμικοφ Microsoft Excel κεωρείται επίςθσ απαραίτθτοσ.
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα προςφζρει προχωρθμζνεσ γνϊςεισ ςτο πεδίο των μεταμορφωμζνων πετρωμάτων
που, ςυμπεριλαμβανομζνου του μανδφα, αποτελοφν το 99,5%
τθσ Γθσ. Σροχποκζτει ζνα ςτζρεο υπόβακρο ςε ορυκτολογία,
πετρολογία, μακθματικά, φυςικι και χθμεία κακόςον αςχολείται ιδιαίτερα με προβλιματα που θ επίλυςι τουσ απαιτεί τθν
χριςθ τθσ κερμοδυναμικισ. Υτθν πορεία του μακιματοσ μελετϊνται οι φυςικοχθμικζσ διεργαςίεσ που προκαλοφν ορυκτολογικοφσ μεταςχθματιςμοφσ ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ κερμοκραςίασ, τθσ πίεςθσ, του χρόνου και τθσ παραμόρφωςθσ. Από τθν μελζτθ αυτι προκφπτουν κεμελιϊδεισ
γνϊςεισ για τθν ςφςταςθ του λικοςφαιρικοφ μανδφα κάτω
από θπείρουσ και ωκεανοφσ, τθν κατάςταςθ οξείδωςθσ του
μανδφα κάτω από μεςο-ωκεάνιεσ ράχεσ και νθςιϊτικα τόξα,
τισ αλλαγζσ που υφίςταται ο ωκεάνιοσ φλοιόσ ςε ηϊνεσ κατάδυςθσ λικοςφαιρικϊν πλακϊν και πωσ αυτζσ επθρεάηουν τθν
δθμιουργία μάγματοσ αλλά και τθ γζνεςθ ςειςμικϊν εςτιϊν
και τθν ταχφτθτα διάδοςθσ ςειςμικϊν κυμάτων, τισ αλλαγζσ
που υφίςταται ο θπειρωτικόσ φλοιόσ ςε ηϊνεσ ςφγκρουςθσ λικοςφαιρικϊν πλακϊν ςτον χρόνο και ςτον χϊρο, τουσ τρόπουσ
μεταφοράσ του νεροφ και του διοξειδίου του άνκρακα ςτο βακφ εςωτερικό τθσ Γθσ και από εκεί πίςω ςτθν επιφάνεια του
πλανιτθ επθρεάηοντασ το κλίμα, τισ πλθροφορίεσ που μεταφζρουν τα διαμάντια για τον τόπο και τον τρόπο ςχθματιςμοφ
τουσ, τθν ςυμβολι των μεταμορφικϊν διεργαςιϊν ςτθν δθμιουργία αβιοτικϊν υδρογονανκράκων και πρωτεϊνϊν ςτα ςκοτεινά βάκθ των ωκεανϊν και ςτθν προζλευςθ τθσ ηωισ ςτθ Γθ.
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γικϊν μεταςχθματιςμϊν ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ όταν μεταβάλλονται οι φυςικοχθμικζσ ςυνκικεσ.
Οα εκτιμιςουν τισ ςυνζπειεσ των αντιδράςεων που ςυμβαίνουν ςτα πετρϊματα ςτθν ρεολογία του φλοιοφ και του μανδφα, ςτον μαγματιςμό, ςτο κλίμα και ςτθν ςειςμικότθτα.
Οα υπολογίςουν με ακρίβεια τισ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και
πίεςθσ που καταγράφουν τα πετρϊματα κατά τθν πορεία
τουσ ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ κακϊσ και τουσ χρόνουσ που απαιτοφνται για να ςυμβοφν κερμο-τεκτονικά γεγονότα τόςο
ςε μακροκλίμακα (π.χ. ηϊνεσ λικοςφαιρικισ υπαγωγισ και
ςφγκρουςθσ) όςο και ςε μικροκλίμακα (π.χ. χθμικι ηϊνωςθ
ςε ορυκτά).
Οα ςυνδυάςουν φυςικοχθμικζσ πλθροφορίεσ από ορυκτά
και να προτείνουν τθν χωροχρονικι εξζλιξθ των πετρωμάτων
που τα περιζχουν, να υποςτθρίξουν τθν πικανότθτα ανακφκλωςθσ ελαφρϊν ςτοιχείων και πτθτικϊν μζςω των ηωνϊν
κατάδυςθσ ωκεάνιων λικοςφαιρικϊν πλακϊν, να ςυνταιριάςουν τισ ζννοιεσ τθσ μεταμόρφωςθσ, ςειςμογζνειασ και μαγματιςμοφ, να τεκμθριϊςουν τθν επιχειρθματολογία τουσ, να
ανακεωριςουν ιςχφουςεσ απόψεισ και να παράγουν
καινοφργια γνϊςθ.
Οα αξιολογιςουν τθν ςυμβολι των φυςικοχθμικϊν
διαδικαςιϊν που ςυμβαίνουν ςτα πετρϊματα του ωκεάνιου
μανδφα ςτθν δθμιουργία τθσ ηωισ ςτον πλανιτθ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ
 Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον






ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Α. Ραραδόςεισ μακιματοσ
Φο περιεχόμενο των παραδόςεων περιλαμβάνει τζςςερισ κεματικζσ ενότθτεσ:
1. ΘΕΤΞΙΜΘ ΤΡΘ ΥΦΘΟ ΓΘ (Σθγζσ κερμότθτασ ςτον φλοιό και
ςτον μανδφα, μθχανιςμοί παραγωγισ και μεταφοράσ
κερμότθτασ, κερμικι ροι, κερμικι κατάςταςθ φλοιοφ,
μανδφα και πυρινα. Γεϊκερμεσ θπειρωτικοφ και ωκεάνιου φλοιοφ, αδιαβατικι γεϊκερμθ μανδφα, ορυκτολογικι ςτρωμάτωςθ του ανϊτερου μανδφα, κερμικό περιβάλλον θπειρωτικισ ςφγκρουςθσ και κερμικι εξζλιξθ πεπαχυςμζνου φλοιοφ. Νικοςτατικι πίεςθ, κερμοδυναμικι
πίεςθ και τεκτονικι υπερπίεςθ, χωρικι κατανομι πίεςθσ
και κερμοκραςίασ ςε ηϊνεσ διάτμθςθσ κλίμακασ φλοιοφ,
γεωτεκτονικά περιβάλλοντα και γεωκερμικζσ βακμίδεσ).
2. ΕΟΔΡΜΤΧΥΦΑΝΝΙΜΘ ΔΙΑΧΧΥΘ ΙΡΟΦΩΟ, ΘΕΤΞΡΜΤΑΥΙΑ ΜΝΕΙΥΙΞΑΦΡΥ ΔΙΑΧΧΥΘΥ ΜΑΙ ΨΧΠΘ ΡΤΡΓΕΟΩΟ (Οόμοι του Fick,
διαχυτικότθτα, βακμίδεσ ςυγκζντρωςθσ, ιεραρχία διαχυτικοτιτων ςε μεταμορφικά ορυκτά, επίδραςθ χθμικισ ςφςταςθσ ορυκτοφ και πτθτικότθτασ οξυγόνου ςτθν διαχυτικότθτα. Χθμικι ηϊνωςθ και ςτοιχειακοί χάρτεσ ορυκτϊν,
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αξιολόγθςθ δυναμικοφ ορυκτϊν ςτθν χριςθ τουσ ωσ
χρονόμετρα και κερμόμετρα ιχνοςτοιχείων, κερμοκραςία
κλειςίματοσ διάχυςθσ, επίδραςθ γεωμετρίασ ορυκτϊν και
ρυκμοφ ψφξθσ ορογενοφσ).
3. ΗΩΟΕΥ ΩΜΕΑΟΙΑΥ ΝΙΘΡΥΦΑΙΤΙΜΘΥ ΜΑΦΑΔΧΥΘΥ (Οεαρι /
γεραςμζνθ λικόςφαιρα, ταχεία/αργι κατάδυςθ, ξθρι /
νωπι / υγρι ρεολογία, χωρικι κατανομι ιςόκερμων,
παγκόςμιοσ ρυκμόσ ροισ νεροφ ςε ηϊνεσ υπαγωγισ. Ξεταμορφικζσ φάςεισ και παραγενζςεισ ςε ξθρό / ενυδατωμζνο /εμπλουτιςμζνο/αφαιμαγμζνο μανδυακό περιδοτίτθ, ςε υδροκερμικά εξαλλοιωμζνα θφαιςτειακά, ςε αργιλικά / πυριτικά/ανκρακικά ιηιματα. Αφυδατωτικζσ αντιδράςεισ και τιξθ, μεταμόρφωςθ και θλεκτρικι αγωγιμότθτα μανδυακισ ςφινασ, χωρικι κατανομι μεταμορφικϊν φάςεων, πυκνότθτασ και ταχφτθτεσ διάδοςθσ ςειςμικϊν κυμάτων).
4. ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΘΕΤΞΡΔΧΟΑΞΙΜΘΥ ΥΦΘΟ ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ (Οόμοι κερμοδυναμικισ, ενκαλπία, εντροπία, κερμοχωρθτικότθτα, ςυμπιεςτότθτα, εκτατικότθτα, χθμικό δυναμικό,
ελεφκερθ ενζργεια Gibbs και Helmholtz, καταςτατικζσ εξιςϊςεισ, εξίςωςθ Clausius-Clapeyron, περίςςεια ελεφκερθσ ενζργειασ, κερμοδυναμικά πρότυπα ορυκτϊν, όρια
μεταμορφικϊν αντιδράςεων, ςτακερά ιςορροπίασ, διάγραμμα φάςεων νεροφ, πυκνότθτα και ςχετικι διθλεκτρικι ςτακερά νεροφ ςε γεωλογικζσ ςυνκικεσ, μεταμορφικζσ αντιδράςεισ ωσ γεωλογικά κερμόμετρα και βαρόμετρα).
Β. Αςκιςεισ πράξθσ
Φο περιεχόμενο των αςκιςεων πράξθσ περιλαμβάνει τρεισ
κεματικζσ ενότθτεσ:
ΜΕΟΣ Αϋ: Αςκιςεισ κερμικισ ροισ ςτον φλοιό και ςτον
μανδφα. Χπολογιςμόσ ρυκμοφ ραδιογενοφσ παραγωγισ
κερμότθτασ και περιεκτικότθτασ ραδιενεργϊν ιςοτόπων
ςτον φλοιό και ςτον μανδφα, υπολογιςμόσ αδιαβατικισ
γεϊκερμθσ μανδφα, υπολογιςμόσ γεϊκερμθσ ωκεάνιασ
λικόςφαιρασ, υπολογιςμόσ γεϊκερμθσ θπειρωτικισ λικόςφαιρασ ςτακερισ κατάςταςθσ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ
επιφανειακισ κερμικισ ροισ.
ΜΕΟΣ Β’: Αςκιςεισ ενδοκρυςταλλικισ διάχυςθσ ιόντων και
κερμοκραςίασ κλειςίματοσ. Επίδραςθ τθσ γεωμετρίασ και
χθμικισ ςφςταςθσ των ορυκτϊν, τθσ πτθτικότθτασ οξυγόνου και του ρυκμοφ ψφξθσ ορογενοφσ. Χπολογιςμόσ χθμικισ ηϊνωςθσ ςε ορυκτά και διερεφνθςθ καταλλθλότθτασ
ορυκτϊν-χρονομζτρων και κερμομζτρων.
ΜΕΟΣ Γ’: Αςκιςεισ κερμοδυναμικισ. Χπολογιςμόσ ορίων
μεταμορφικϊν αντιδράςεων (ιδεατά ακραία μζλθ και ςτερεά διαλφματα, αντιδράςεισ με ι χωρίσ τθν παρουςία νεροφ, διερεφνθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ςυμπιεςτότθτασ και
κερμοχωρθτικότθτασ ςτουσ υπολογιςμοφσ), όρια και τριπλό ςθμείο αργιλοπυριτικϊν, όρια φάςεων ανϊτερου
μανδφα, όριο μεταμόρφωςθσ υπερφψθλων πιζςεων, όριο
φάςεων υψθλϊν πιζςεων, επίλυςθ και εφαρμογζσ γεωκερμοβαρομζτρων ςτον φλοιό και ςτον μανδφα.

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

Β. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ:
Εφαρμογι μεκόδων οπτικισ μικροςκοπίασ διερχομζνου/πολωμζνου φωτόσ για τθν αναγνϊριςθ μεταμορφικϊν ορυκτϊν και
μεταμορφωμζνων πετρωμάτων του ελλαδικοφ χϊρου (Τοδόπθ, Μυκλάδεσ) και των Υκωτικϊν Χψιπζδων προερχομζνων από
διαφορετικοφσ πυριγενείσ και ιηθματογενείσ πρωτόλικουσ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο (ςτισ Σαραδόςεισ, ςτισ Αςκιςεισ
Σράξθσ και ςτισ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ).
‒ Ξε τθ χριςθ Θ/Χ (ςτισ Σαραδόςεισ και ςτισ Αςκιςεισ Σράξθσ).
‒ Ξε τθν επίδειξθ τθσ μεκοδολογίασ αναγνϊριςθσ ορυκτϊν,
πετρολογικϊν τφπων και μεταμορφικϊν ιςτϊν ςτο πολωτικό μικροςκόπιο διερχομζνου φωτόσ (ςτισ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ).
‒ Ξε τθν επίδειξθ τθσ μεκοδολογίασ ανάλυςθσ ορυκτϊν με
τθν χριςθ θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου ςάρωςθσ εξοπλιςμζνο με ςφςτθμα διαςποράσ ενζργειασ (ςτισ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ).
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ των παραδόςεων (διαλζξεων) των μακθμάτων
με πολυμεςικό περιεχόμενο (εικόνεσ, animation, video) ςε
μορφι PowerPoint Presentation.
‒ Επίλυςθ των αςκιςεων πράξθσ και καταςκευι διαγραμμάτων με τθν βοικεια κατάλλθλου λογιςμικοφ (Microsoft
Excel).
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class (το περιεχόμενο των παραδόςεων
και οι αςκιςεισ πράξθσ βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν ςελίδα
του μακιματοσ ςτθν ςελίδα «θ-τάξθ» του ΕΜΣΑ ςε μορφι
Portable Document Format).
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Υτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-class δίνεται θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με τουσ φοιτθτζσ με πολλαπλοφσ τρόπουσ (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα, εργαςίεσ, ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, θμερολόγιο, ομάδεσ χρθςτϊν, πολυμζςα, ςφνδεςμοι, βακμολόγιο, θλεκτρονικό βιβλίο κ.λπ.).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ (παραδόςεισ)
Αςκιςεισ πράξθσ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Ματ’ οίκον εργαςίεσ, μελζτθ
και ανάλυςθ βιβλιογραφίασ
Σροετοιμαςία τελικισ εξζταςθσ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
26 (2×13)
18 (2×9)
8 (2×4)
75 (5×13)
40 (8×5)
167 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (υπάρχει δυνατότθτα αξιολόγθςθσ ςτθν αγγλικι για φοιτθτζσ Erasmus).
Θ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ μζςω τθσ οποίασ διαμορφϊνεται ο τελικόσ βακμόσ περιλαμβάνει μία ςειρά από δοκιμαςίεσ ωσ εξισ:
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Ι. ΣΑΤΑΔΡΥΕΙΥ -ΔΙΑΝΕΠΕΙΥ (40%)

Σροφορικι Εξζταςθ που περιλαμβάνει και
παρουςίαςθ κζματοσ από τουσ φοιτθτζσ με
PowerPoint και/ι

Γραπτι Εξζταςθ με Ερωτιςεισ Υφντομθσ Απάντθςθσ
και Δοκιμαςία Σολλαπλισ Επιλογισ και/ι

Γραπτι Εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ
Απάντθςθσ
ΙΙ. ΑΥΜΘΥΕΙΥ ΣΤΑΠΘΥ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΕΥ ΑΥΜΘΥΕΙΥ (60%)

Γραπτι εξζταςθ με Επίλυςθ Αςκιςεων και
Σροβλθμάτων ςτισ Αςκιςεισ Σράξθσ (50%) και
Σροφορικι Εξζταςθ ςτισ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
(10%)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Frank S. Spear, 1993. Metamorphic Phase Equilibria and
Pressure-Temperature-Time
Paths.
Monograph,
Mineralogical Society of America

Anthony R. Philpotts & Jay J. Ague, 2009. Principles of
Igneous and Metamorphic Petrology (2nd Edition)
Cambridge University Press

Irina M. Artemieva, 2011. The Lithosphere: an
interdisciplinary approach. Cambridge University Press

John D. Winter, 2014. Principles of Igneous and
Metamorphic Petrology (2nd Edition) Pearson Education
Limited

Bruce Fegley, 2013. Practical Chemical Thermodynamics for
Geoscientists. Academic Press

Jibamitra Ganguly, 2008. Thermodynamics in Earth and
Planetary Sciences. Springer-Verlag

Roger Powell, 1978. Equilibrium thermodynamics in
Petrology. An introduction. Harper & Row Ltd.

Richard A. Robie & Bruce S. Hemingway, 1995.
Thermodynamic Properties of Minerals and Related
Substances at 298.15 K and 1 Bar (105 Pascals) Pressure and
at Higher Temperatures. US Geological Survey Bulletin 2131

Shun-ichiro Karato, 2008. Deformation of Earth Materials.
Cambridge University Press

Kurt Stüwe, 2007. Geodynamics of the Lithosphere (2nd
Edition) Springer

Donald L. Turcotte & Gerald Schubert, 2014. Geodynamics
(3rd Edition). Cambridge University Press
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά

Journal of Petrology (Oxford University Press)

Journal of Metamorphic Geology (Wiley)

Lithos (Elsevier)

Earth and Planetary Science Letters (Elsevier)

Geochimica et Cosmochimica Acta (Elsevier)

Nature Geoscience (Nature Publishing Group)

Scientific Reports (Nature Research)

Contributions to Mineralogy and Petrology (Springer Link)

ΟΠΠ-Ε07 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ

Διδάςκοντεσ:

Χ. Υτουραϊτθ, Ι. Ξεγρζμθ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιςτθμονικισ Σεριοχισ, Ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Α) Παραδόςεισ (Διαλζξεισ), Β) Αςκήςεισ Πράξησ, Γ)
Αςκήςεισ Πεδίου
4 ώρεσ διδαςκαλίασ, 8 πιςτωτικζσ μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Σεριβαλλοντικι Γεωχθμεία
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα παρζχει εφαρμοςμζνθ
και εξειδικευμζνθ γνϊςθ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων και εςτιάηει ςτα απόβλθτα τθσ εξορυκτικισ
βιομθχανίασ.
Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με το
αντικείμενο τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και τισ βαςικζσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ χαρακτθριςμοφ τουσ. Φο μάκθμα αποτελείται και από διαλζξεισ που κα ειςάγουν ςτα ηθτοφμενα τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ που κα ακολουκιςει, ενϊ
ςτθ ςυνζχεια κα γίνεται παρουςίαςθ των βαςικϊν αναλυτικϊν
οργάνων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν άςκθςθ.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ:
 Αποκτά εμπειρία ςτθν δειγματολθψία των εξορυκτικϊν από-

βλιτων ςτθν φπαικρο και ςτθν επεξεργαςία και ανάλυςθ
των δειγμάτων ςτο Εργαςτιριο.
 Αναγνωρίηει, περιγράφει και ταξινομεί τισ διάφορεσ κατθγορίεσ ςτερεϊν αποβλιτων βαςιηόμενοσ ςτα γεωχθμικά, ορυκτολογικά, μακροςκοπικά χαρακτθριςτικά που παρουςιάηουν αυτά.
 Αποκτά εξοικίωςθ ςτθν μεκοδολογία ταξινόμθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ματαλόγου Αποβλιτων, αναλφοντασ παραδείγματα
εξορυκτικϊν αποβλιτων από τθν ελλθνικό εξορυκτικό κλάδο.
 Αναλφει και εφαρμόηει τθν ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία
για τα απόβλθτα μζςω αςκιςεων και εργαςιϊν.
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο




ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
Αυτόνομθ εργαςία.
Εργαςτθριακι εμπειρία.
Νιψθ αποφάςεων.
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL399
1
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Α. Ραραδόςεισ (Διαλζξεισ) του μακιματοσ, που ςυνοδεφονται
από Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Σραγματεφεται τον περιβαλλοντικό χαρακτθριςμό και τθν ταξινόμθςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε κατθγορίεσ αποβλιτων ςφφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ματάλογοσ Αποβλιτων. Γίνεται εκτεταμζνθ αναφορά ςτθν Ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία που διζπει τθν διαχείριςθ των αποβλιτων και ειδικότερα των αποβλιτων τθσ εξορυκτικισ βιομθχανίασ.
Αναλφνται διεξοδικά οι εργαςίεσ διαχείριςθσ αποβλιτων (Διάκεςθ – D, Αξιοποίθςθ – R). XYTA αςτικϊν - βιομθχανικϊν
αποβλιτων - αδρανϊν αποβλιτων. Διαχείριςθ ειδικϊν ρευμάτων αποβλιτων (εξορυκτικά, μεταλλουργικά απόβλθτα,
τζφρεσ, ραδιενεργά απόβλθτα) και τεχνολογίεσ διαχείριςθσ.
Φεχνολογίεσ αποκατάςταςθσ ρυπαςμζνων χϊρων. Σεριβαλλοντικι παρακολοφκθςθ (monitoring). Εφαρμογι των Γεωγραφικϊν Υυςτθμάτων Σλθροφοριϊν (GIS) ςτθν χωροκζτθςθ
ζργων διαχείριςθσ αποβλιτων (ΧΧΦΑ).
‒ Ξεκοδολογία περιβαλλοντικοφ χαρακτθριςμοφ αποβλιτων.
Σεριγράφονται και αναλφονται παραδείγματα ρεφματα απόβλιτων τθσ ελλθνικισ εξορυκτικισ βιομθχανίασ: λιγνιτικά απόβλθτα, τζφρεσ, ερυκρά ιλφσ, κειοφχα απόβλθτα και όξινθ
απορροι μεταλλείων.
‒ Ρι Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ χαρακτθριςμοφ περιλαμβάνουν
ςτατικζσ και κινθτικζσ δοκιμζσ για τον χαρακτθριςμό τθσ
επικινδυνότθτασ του αποβλιτου κακϊσ και τον χαρακτθριςμό ρυπαςμζνων εδαφϊν. Ρι δοκιμζσ περιλαμβάνουν πρότυπα τζςτ ζκπλυςθσ: Δοκιμι ζκπλυςθσ ςτερεοφ αποβλιτου για
τον προςδιοριςμό βαρζων μετάλλων ςτο ζκπλυμα ςφμφωνα
με τθν ςτθν απόφαςθ 2003/33/ΕΜ (ΕΟ 12457). Δοκιμι τοξικότθτασ TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure κατά US/EPA). Σρότυπθ δοκιμι πρόβλεψθσ Δυναμικοφ Γζνεςθσ
ξινθσ Απορροισ Ξεταλλείων - Acid-Base Accounting (EN
15875).
‒ Σαρουςίαςθ και μοντελοποίθςθ γεωχθμικϊν δεδομζνων με
χριςθ εξειδικευμζνου γεωχθμικοφ λογιςμικοφ.
Β. Αςκιςεισ Ρεδίου (Υπαίκρου)
Άςκθςθ δειγματολθψίασ και χαρτογράφθςθσ ςτθν μεταλλευτικι περιοχι τθσ Βόρειασ Αττικισ, Ξιλεςι (λιγνιτικζσ αποκζςεισ) και Γραμματικό (αποκζςεισ ςιδθρομεταλλευμάτοσ).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο (ςτισ Σαραδόςεισ, ςτισ Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ Σράξθσ και ςτισ Αςκιςεισ Σεδίου).
‒ Ξε τθ χριςθ Θ/Χ, tablets, smartphones και εξειδικευμζνου
λογιςμικοφ (ςτισ Σαραδόςεισ, ςτισ Αςκιςεισ Σράξθσ και
ςτισ Αςκιςεισ Σεδίου).
‒ Ξε τθν επίδειξθ χριςθσ χαρτϊν, εξειδικευμζνων οργάνων
και ςυςκευϊν λιψθσ ςτοιχείων, μετριςεων και δειγμάτων (ςτισ Αςκιςεισ Σεδίου).
‒ Ξε τθν επίδειξθ του τρόπου εργαςίασ και των τεχνικϊν
που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εργαςία υπαίκρου (ςτισ Αςκιςεισ Σεδίου).
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

‒ Εξειδικευμζνα λογιςμικά για παρουςίαςθ γεωχθμικϊν δεδομζνων και μοντελοποίθςθ γεωχθμικων δεδομζνων
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-Class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα, εργαςίεσ, ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, θμερολόγιο, ομάδεσ χρθςτϊν, πολυμζςα, ςφνδεςμοι, βακμολόγιο, θλεκτρονικό βιβλίο κ.λπ.).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Σαραδόςεισ (Διαλζξεισ)
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Αςκιςεισ Σεδίου (Χπαίκρου)
Ξθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ
Σροετοιμαςία αξιολόγθςθσ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (υπάρχει θ δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα για τουσ φοιτθτζσ του Erasmus), είτε με προόδουσ ςε χωριςτά τμιματα τθσ
φλθσ είτε με τελικι εξζταςθ ςτο ςφνολο τθσ φλθσ και περιλαμβάνει:
Ι. ΣΑΤΑΔΡΥΕΙΥ -ΔΙΑΝΕΠΕΙΥ (80%)

Σροφορικι Εξζταςθ ι/και

Γραπτι Εξζταςθ με Ερωτιςεισ Υφντομθσ Απάντθςθσ
και Δοκιμαςία Σολλαπλισ Επιλογισ ι/και

Γραπτι Εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ
Απάντθςθσ
ΙΙ. ΑΥΜΘΥΕΙΥ ΣΤΑΠΘΥ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΕΥ ΑΥΜΘΥΕΙΥ (10%)

Γραπτι εξζταςθ με Επίλυςθ Αςκιςεων
Σροβλθμάτων

και

ΙΙΙ. ΑΥΜΘΥΕΙΥ ΣΕΔΙΡΧ (10%)

Σροφορικι εξζταςθ ςτθν φπαικρο με παράδοςθ
Φετραδίου Χπαίκρου, Εργαςίασ και Ζκκεςθσ
Φα κριτιρια αξιολόγθςθσ του μακιματοσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ περιγράφονται ςτον Ρδθγό Υπουδϊν και βοθκθτικό
υλικό (ερωτιςεισ, αςκιςεισ κ.λπ.) για τισ εξετάςεισ είναι αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-Class
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Misra, K. (2017) Ειςαγωγι ςτθν Γεωχθμεία: Αρχζσ και
Εφαρμογζσ (Επιμζλεια μετάφραςθσ Α. Αργυράκθ, Χ.
Υτουραϊτθ). Εκδόςεισ Σεδίο.
(πρωτότυπθ ζκδοςθ ςτθν Αγγλικι: Misra K. (2012)
Introduction to Geochemistry: principles and applications.
Wiley- Blackwell)
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Waste Management, Elsevier

Journal of Hazardous Materials, Elsevier

Chemosphere, Elsevier
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL299

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

77

ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γισ και Περιβάλλον» - ΡΔΘΓΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ

Γενικζσ Ικανότθτεσ:

ΟΠΠ-Ε08 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΤΝΣΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΨΝ
ΚΕΙΜΕΝΨΝ

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Αυτόνομθ εργαςία
 Νιψθ αποφάςεων
 Σαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Διδάςκοντεσ:

Υ. Μίλιασ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: STOCKHOLM
UNIVERSITY (Erasmus code: S STOCKHO01)
NATIONAL AND
KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (Erasmus code: G
ATHINE01).
Σλθροφορίεσ ςτον ακαδθμαϊκό υπεφκυνο: Μακθγθτισ Υτζφανοσ
Μίλιασ, Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ, Φομζασ
Ρικονομικισ Γεωλογίασ και Γεωχθμείασ, Σανεπιςθμιόπολθ,
Ηωγράφου,
15784,
Ακινα.
Φθλ.:
0030-210-7274211
e-mail: kilias@geol.uoa.gr
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: O ςτόχοσ του Ξακιματοσ είναι να
διδάξει ςτουσ/ισ φοιτθτζσ/τριεσ ικανοφσ/ζσ πωσ να διατυπϊςουν ερευνθτικζσ ιδζεσ, αναπτφξουν αυτζσ τισ ιδζεσ ςε επιςτθμονικά προγράμματα, και να προγραμματί-ςουν και εκτελζςουν τθν επιςτθμονικι τουσ ζρευνα, ςτα πλαίςια των μεταπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν, κακϊσ και να αξιολογιςουν κριτικά
τθν ζρευνα άλλων. Υυγκεκριμζνα να εφοδιάςει τουσ/ τισ
φοιτθτζσ/τριεσ με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και δεξιότητεσ για
να επιδιϊξουν να αςχολθκοφν με ακαδθμαϊκι (ι βιομθχανικι)
ζρευνα αναπτφςςοντασ ικανότητεσ προγραμματιςμοφ και ςχεδιαςμοφ ζρευνασ, ςυγγραφισ επιςτθμονικϊν κειμζνων / δοκιμίων, εργαςτθριακισ ανάλυςθσ, ανάλυςθσ και ερμθνείασ δεδομζνων, και προφορικισ παρουςίαςθσ/κοινοποίθςθσ δεδομζνων και αποτελεςμάτων ζρευνασ.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/ρια κα
μπορεί να:
 Αναλφει

και ερμθνεφει δεδομζνα χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλεσ αρικμθτικζσ τεχνικζσ και λογιςμικό (software).
 Υχεδιάηει, προγραμματίηει και φζρει εισ πζρασ ερευνθτικά
προγράμματα (projects).
 Υυντάςςει επιςτθμονικά δοκίμια ι δοκίμια παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν (consultancy reports).
 Χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά επιςτθμονικζσ βάςεισ δεδομζνων και βιβλιογραφίασ.
1

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)

Α. Ραραδόςεισ (Διαλζξεισ) του μακιματοσ
Ρι παραδόςεισ του μακιματοσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ
των ακόλουκων κεμάτων:
‒ Ξεκοδολογία επιςτθμονικισ προςζγγιςθσ τθσ ζρευνασ βάςει
“Ερευνθτικισ Χπόκεςθσ”(Hypothesis). Impact factor και o
δείκτθσ “H”. Νογοκλοπι. Επιςτθμονικι εξαπάτθςθ. Βιβλιογραφικι ζρευνα τθσ “Ερευνθτικισ Χπόκεςθσ”. Υυγγραφι δοκιμίου βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ.
‒ Θ διεξαγωγι και διαχείριςθ τθσ ζρευνασ--Θεμελιϊδεισ αρχζσ. Υχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ ζρευνασ. Υυγγραφι
και κοςτολόγθςθ ερευνθτικισ πρόταςθσ. Υχεδιαςμόσ δειγματολθψίασ, Υχεδιαςμόσ πειραμάτων, Υυλλογι δεδομζνων,
Σειραματικζσ προςεγγίςεισ. Υτατιςτικι Επεξεργαςία δεδομζνων (Data analysis. Types of variables: Descriptive Statistics,
Correlation and Regression Analysis, Test-ing for Differences
between data sets, Multivariate Analysis, Use of Excel and
SPSS for these statistical analyses). Χριςθ βάςεων δεδομζνων (Web of Science). Διαχείριςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων.
‒ Ειςαγωγι ςτθ “Εναρκτιρια Ζκκεςθ - “Project Inception
Report (PIR)”-– Μακοδθγθτικά βιματα για τθν παραγωγι τθσ
“Εναρκτιριασ Ζκκεςθσ”.
‒ Σαρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ. Επιςτθμονικζσ Εργαςίεσ(Papers). Μρίςθ εργαςιϊν για δθμοςίευςθ (Peer
review). Ειςαγωγι ςτον τρόπο ςυγγραφισ ακαδθμαϊκοφ δοκιμίου/ερευνθτικισ εργαςίασ. Θ Διπλωματικι Εργαςία (ΔΕ)
(Thesis)-- Σολφτιμεσ ςυμβουλζσ--Δομι τθσ ΔΕ, Ξζκοδοι,
Αναφορζσ, Εικόνεσ.
‒ Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων ςτο ακαδθμαϊκό / ερευνθτικό περιβάλλον. Δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων
τθσ ζρευνασ. Σαρουςίαςθ Διπλωματικισ εργαςίασ. Επιςτθμονικά ςυνζδρια και θ ςθμαςία τουσ---Σροφορικζσ παρουςιάςεισ, Posters. Μριτικι Υκζψθ --- Ανάλυςθ των διακεκριμενων ςτοιχείων που ςυνιςτοφν τθν κριτικι ςκζψθ: Χπόκεςθ,
Ερμθνεία, Επαγωγι, Υυμπζραςμα, Αξιολόγθςθ επιχειρθμάτων.
‒ Μανόνεσ αςφάλειασ ςτο Εργαςτιριο (Control of Substances
Hazardous to Health Regulations—COSHH).
‒ Χαρακτθριςτικά παραδείγματα από τθν διεκνι βιβλιογραφία
και εμπειρία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ ppt των παραδόςεων των μακθμάτων κακϊσ
και ςχετικό βιβλιογραφικό υλικό βρίςκονται αναρτθμζνα
ςτθν ςελίδα του μακιματοσ ςτθ ςελίδα θ-τάξθ του ΕΜΣΑ.
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

‒ Ρι παραπάνω θλεκτρονικζσ ςελίδεσ δίνουν δυνατότθτα επικοινωνίασ με τουσ φοιτθτζσ, υποβολισ εργαςιϊν, αςκιςεων
κ.α.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ και ςεμινάρια
Ξελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project)
Σροφορικι παρουςίαςθ (ςυμπεριλαμβάνει προετοιμαςία)
Mθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ
Μακοδθγοφμενθ τιρθςθ ςθμειϊςεων διαλζξεων
Εργαςτιριο
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
40 (4x10)
40
50



ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

A Guide to Writing Scientific Essays https://www.standrews.ac.uk/media/school-of-psychology/teachingdocs/
currentstudents/A_Guide_To_Writing_Scientific_Essays.pdf

Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Educational Research-Taylor and Francis

Science & Education - Springer
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL454

10
50
25
12(4×3)
227 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ρ τελικόσ
βακμόσ διαμορφϊνεται από ςειρά δοκιμαςιϊν οι οποίεσ
περιλαμβάνουν:
Ι. Γραπτή ζκθεςη. Ζχει ςτόχο τθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με
τθν διαδικαςία τθσ “δθμοςίευςθσ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν μετά από κρίςθ” (peer review), βιβλιογραφικζσ αναφορζσ
(literature citation) και ζρευνα ςτα πλαίςια του μακιματοσ
(course research activity) (1500-2000 λζξεισ)
(25% του τελικοφ βακμοφ).
ΙΙ. Γραπτή εργαςία/Ερευνητική πρόταςη. “Εναρκτιρια Ζκκεςθ“Project Inception Report” για τθν Διπλωματικι Εργαςία (~ 5
ςελίδεσ)
(50% του τελικοφ βακμοφ).
ΙΙΙ. Δημόςια Παρουςίαςη (ppt). Σροφορικι παρουςίαςθ διάρκειασ 15’ –περιλθπτικι ςφνδεςθ με τθν ερευνθτικι πρόταςθ
(“Εναρκτιρια Ζκκεςθ”) για τθν Διπλωματικι Εργαςία
(25% του τελικοφ βακμοφ).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ACADEMIC
INTEGRITY, A HANDBOOK FOR STUDENTS. 2013 Why and
what
to
cite.
http://integrity.mit.edu/citing-yoursources/avoiding-plagiarism-cite-your-source.

NATURE, NATURE GEOSCIENCE, GUIDE TO AUTHORS. 2013.
Editorial policies, including the guide for referees.
http://www.nature.com/authors/gta.pdf.

NIELSEN, K. H. 2012. Scientific Communication and the
Nature of Science. Science & Education, 1-20.

GRAUE, B. 2006. The transformative power of reviewing.
Educational Researcher, 36-41.

ARMSTRONG, J. S. 1997. Peer review for journals: Evidence
on quality control, fairness, and innova-tion. Science and
engineering ethics, 3(1), 63-84.

COMITTEE ON PUBLICATION ETHICS, RESOURCES, CODE OF
CONDUCT.
2011.
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_jou
rnal_editors_1.pdf.
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 Οα επεξεργάηεται γεωχθμικά δείγματα ςτο εργαςτιριο με

ςκοπό τον περιβαλλοντικό χαρακτθριςμό τουσ και τθν εκτίμθςθ τθσ περιβαλλοντικισ διακεςιμότθτασ δυνθτικά τοξικϊν
ςτοιχείων.

ΟΠΠ-Ε09 ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ
ΡΤΠΑΝΗ

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

Διδάςκοντεσ:

Ε. Μελεπερτηισ, Ι. Ξεγρζμθ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Περιλαμβάνει διαλζξεισ, αςκήςεισ πράξησ, εργαςτηριακζσ αςκήςεισ, άςκηςη πεδίου. Oι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ.
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: α) Ξζκοδοι γεωχθμικισ διαςκόπθςθσ, β) Ρρυκτοί πόροι - μεταλλευτικι δραςτθριότθτα και βιϊςιμθ ανάπτυξθ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι
1
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: Ελλθνικι (Ε.Φ.
Αγγλικι)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα εςτιάηει ςτθν κατανόθςθ τθσ αλλθλοεπίδραςθσ μεταξφ ανκρωπογενϊν δραςτθριοτθτων και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ςτθ μεκοδολογία εκτίμθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ που ςυνδζεται με τθν ρφπανςθ του
γεωπεριβάλλοντοσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτα εδαφικά και
υδάτινα ςυςτιματα και ςτθ ςθμαςία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ρφπανςθσ αυτϊν για τα φυτά και τον άνκρωπο. Σαρουςιάηονται
μελζτεσ περιπτϊςεων με περιβαλλοντικά δεδομζνα από διάφορεσ περιοχζσ του ελλθνικοφ χϊρου ςτοχεφοντασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ των φοιτθτϊν και ςτθν επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ προςζγγιςθ ςφγχρονων γεωπεριβαλλοντικϊν προβλθμάτων.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα
είναι ικανόσ/θ:
 Οα εφαρμόηει κατάλλθλεσ μεκόδουσ προκειμζνου να κακο-

ρίηει τισ φυςικζσ και τισ ανκρωπογενείσ πθγζσ εμπλουτιςμοφ
χθμικϊν ςτοιχείων ςε περιβαλλοντικά δείγματα.
 Οα επεξεργάηεται και να αξιολογεί περιβαλλοντικά δεδομζνα με ςκοπό τθν εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ τθσ ρφπανςθσ.
 Οα ςυνδυάηει γνϊςεισ ορυκτολογίασ και γεωχθμείασ για τθν
πλθρζςτερθ κατανόθςθ και εκτίμθςθ τθσ κινθτικότθτασ και
διακεςιμότθτασ χθμικϊν ςτοιχείων ςτο επιφανειακό περιβάλλον.
 Οα εφαρμόηει κατάλλθλθ μεκοδολογία για τθν ποςοτικοποίθςθ του κινδφνου που απορρζει από τθν παρουςία δυνθτικά τοξικϊν ςτοιχείων ςε περιβαλλοντικά δείγματα.

1

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)
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ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
A. Ραραδόςεισ (διαλζξεισ) του μακιματοσ.
Ρι παρουςιάςεισ του μακιματοσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ
των ακόλουκων κεματικϊν πεδίων:
‒ Ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ ςχετικζσ με τθν περιβαλλοντικι
ρφπανςθ
‒ Εμφάνιςθ χθμικϊν ςτοιχείων ςε εδαφικά και υδάτινα ςυςτιματα
‒ Φυςικζσ και ανκρωπογενείσ πθγζσ εμπλουτιςμοφ
‒ Γεωχθμικζσ μορφζσ εμφάνιςθσ ιχνοςτοιχείων
‒ Μινθτικότθτα και περιβαλλοντικι διακεςιμότθτα ιχνοςτοιχείων ςτο επιφανειακό περιβάλλον
‒ Αναλυτικζσ μζκοδοι προςδιοριςμοφ περιβαλλοντικισ διακεςιμότθτασ
‒ Αςτικι γεωχθμεία
‒ Τφπανςθ υδάτινων ςυςτθμάτων από N,P
‒ Ξεκοδολογία αξιολόγθςθσ κινδφνου ςφμφωνα με το
μοντζλο τθσ U.S.EPA
‒ Μρίςιμα φορτία και όρια περιβαλλοντικισ ποιότθτασ χθμικϊν
ςτοιχείων ςε εδάφθ και νερά
‒ Αλλθλεπίδραςθ χθμικϊν ςτοιχείων ςτο ςφςτθμα πζτρωμα –
ζδαφοσ - φυτά
Επιπλζον, εξετάηονται μελζτεσ περιπτϊςεων αξιολόγθςθσ τθσ
ρφπανςθσ ςε αςτικά εδάφθ από τθν ευρφτερθ περιοχι των
Ακθνϊν κακϊσ και ςε αγροτικά εδάφθ από τισ περιοχζσ τθσ
Θιβασ, Άργουσ και Οεμζασ. Ζμφαςθ δίδεται ςτθν περιβαλλοντικι εμφάνιςθ του εξαςκενοφσ χρωμίου ςε διάφορα υδάτινα
ςυςτιματα από τον ελλθνικό χϊρο.
Β. Αςκιςεισ πράξθσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Μζροσ Α': Αςκιςεισ επεξεργαςίασ εδαφογεωχθμικϊν και
υδρογεωχθμικϊν δεδομζνων με χριςθ κατάλλθλου ςτατιςτικοφ προγράμματοσ με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ ρφπανςθσ.
Μζροσ Β': Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςτο Χθμείο του Εργαςτθρίου Ρικονομικισ Γεωλογίασ και Γεωχθμείασ: επεξεργαςία γεωχθμικϊν δειγμάτων (ζδαφοσ, φυτά), διαλυτοποιιςεισ με αςκενι χθμικά αντιδραςτιρια, μετριςεισ ςυγκεντρϊςεων ιχνοςτοιχείων με φαςματοςκοπία ατομικισ
απορρόφθςθσ.
Γ. Άςκθςθ πεδίου
Εξάςκθςθ ςτθ δειγματολθψία εδάφουσ και επιφανειακοφ
φδατοσ.

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:



ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Αςκιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων με χριςθ Θ/Χ
‒ Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςτο χθμείο
‒ Άςκθςθ πεδίου

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

Environmental Pollution, Elsevier

https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL449

ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ ppt των παραδόςεων των μακθμάτων κακϊσ
και ςχετικό βιβλιογραφικό υλικό βρίςκονται αναρτθμζνα
ςτθν ςελίδα του μακιματοσ ςτθ ςελίδα θ-τάξθ του ΕΜΣΑ.
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Ρι παραπάνω θλεκτρονικζσ ςελίδεσ δίνουν δυνατότθτα επικοινωνίασ με τουσ φοιτθτζσ, υποβολισ εργαςιϊν, αςκιςεων
κ.α.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ και αςκιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων με H/Y
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςτο
χθμείο
Ματϋ οίκον εργαςία
Άςκθςθ πεδίου
Σροετοιμαςία φοιτθτϊν για
τθν αξιολόγθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
32 (4ωρ × 8 εβδ)
16 (4ωρ × 4 εβδ)
70
8
70
196 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ρ τελικόσ
βακμόσ διαμορφϊνεται από ςειρά δοκιμαςιϊν οι οποίεσ περιλαμβάνουν:
Ι. Ρροφορικι παρουςίαςθ
Δίδεται κζμα ςχετικό με τθν περιβαλλοντικι εμφάνιςθ και ςυμπεριφορά δυνθτικά τοξικϊν ςτοιχείων (35% του τελικοφ
βακμοφ)
ΙΙ. Γραπτι εργαςία
Επεξεργαςία και αξιολόγθςθ δεδομζνων γεωχθμικϊν δειγμάτων
(εδαφϊν, φυτϊν κ.α.) (35% του τελικοφ βακμοφ)
III. Ερωτθματολόγια και αςκιςεισ
Ξετά το πζρασ των παραδόςεων ακολουκοφν δοκιμαςίεσ πολλαπλισ επιλογισ, ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ ι/και αςκιςεισ (30% του τελικοφ βακμοφ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Brian J. Alloway (2013). Heavy metals in soils: Trace metals
and metalloids in soil and their bioavailability. Third Edition,
Springer.
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Applied Geochemistry, Elsevier

Journal of Exploration Geochemistry, Elsevier

Science of the Total Environment, Elsevier
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ΟΠΠ-Ε10 ΜΕΣΑΛΛΟΓΕΝΕΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΟΡΤΚΣΕ ΠΡΨΣΕ
ΤΛΕ ΚΡΙΙΜΗ ΗΜΑΙΑ ΣΗΝ ΕΕ

ΟΠΠ-Ε11 ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

Διδάςκοντεσ:
Διδάςκοντεσ:

Υ. Μίλιασ, Σ. Βουδοφρθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρρυκτζσ Σρϊτεσ Ψλεσ κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν ΕΕ:
Μοιταςματολογικά χαρακτθριςτικά, Ζρευνα εντοπιςμοφ,
Αποκζματα,
Ξεταλλουργικζσ
διεργαςίεσ/Εξορυκτικι
βιομθχανία, Ευρωπαϊκι παραγωγι και Εμπορικζσ ςυναλλαγζσ
ςτθν Ε.Ε., Χριςθ/Εφαρμογζσ, Φιμι.
Ρι κφριεσ
μεταλλογενετικζσ επαρχίεσ τθσ ΕΕ. Μρίςιμεσ Ρρυκτζσ Σρϊτεσ
Ψλεσ και Μυκλικι Ρικονομία. Ελλθνικόσ Ρρυκτόσ ΣλοφτοσΜρίςιμεσ Ρρυκτζσ Σρϊτεσ Ψλεσ ςτθν Ελλάδα. Θ ςθμαςία του
εξορυκτικοφ κλάδου για τθν ελλθνικι οικονομία.

Σ. Σομϊνθσ, Ξ. Ματι, Σ. Βουδοφρθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ:
ΡΣΣ-Ε01 Ξαγματιςμόσ και Γεωτεκτονικό Σεριβάλλον
ΡΣΣ-Ε04 Θπειρωτικι και Θαλάςςια Θφαιςτειότθτα – Σεριβαλλοντικι Θφαιςτειολογία
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα αναφζρεται ςε εφαρμογζσ και χριςεισ ορυκτϊν και πετρωμάτων και ειδικότερα
ςτθν παροχι γνϊςθσ που άπτεται ςτθν ζρευνα φφςικϊν και
τεχνθτϊν αδρανϊν υλικϊν, δομικϊν λίκων κακϊσ και πολφτιμων – θμιπολφτιμων λίκων. Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του
μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα είναι ςε κζςθ:
 Οα αναγνωρίηει τα φυςικά και τεχνθτά αδρανι υλικά.
 Οα κατανοιςει το ρόλο τθσ πετρογραφίασ ςτθ μθχανικι ςυμ-

περιφορά των δομικϊν λίκων και των αδρανϊν υλικϊν.
 Οα γνωρίηει τισ εργαςτθριακζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ των

δομικϊν πρϊτων υλϊν.
 Οα ζχει τθν απαραίτθτθ ςχετικι γνϊςθ για τουσ χϊρουσ εξό-







ρυξθσ και τα περιβαλλοντικά προβλιματα που δθμιουργοφνται.
Οα ζχει πλθροφόρθςθ για τισ προδιαγραφζσ και τθ νομοκεςία εκμετάλλευςθσ.
Οα αναγνωρίηει τουσ κυριότερουσ φυςικοφσ πολφτιμουσ και
θμιπολφτιμουσ λίκουσ κακϊσ και τον τρόπο γζνεςισ τουσ.
Οα γνωρίηει τισ μεκόδουσ διάγνωςθσ και ταυτοποίθςθσ των
πολφτιμων λίκων.
Οα γνωρίηει μεκόδουσ παραγωγισ ςυνκετικϊν πολφτιμων
λίκων.
Οα γνωρίηει τισ τεχνικζσ επεξεργαςίασ και βελτιςτοποίθςθσ
πολφτιμων λίκων.

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχουν αποκτιςει οι φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
 Αυτόνομθ εργαςία.
 Ρμαδικι εργαςία.
1
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων.
 Νιψθ αποφάςεων.
 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ

ςκζψθσ.
 Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενο:
Αςβεςτόλικοι, μάρμαρα, οφιταςβεςτίτεσ, γρανίτεσ, περιδοτίτεσ,
θφαιςτίτεσ, κλαςτικά ιηθματογενι πετρϊματα, γφψοσ, κεραμικά, κ.ά. πετρϊματα ωσ δομικά και διακοςμθτικά υλικά. Φυςικζσ ιδιότθτεσ, χαρακτθριςτικζσ χριςεισ. Ιςτορικι αξία. Φεχνικά
– μθχανικά χαρακτθριςτικά και ςυμπεριφορά των υλικϊν ςτθ
χριςθ και ςτο χρόνο. Επιβλαβι ςτοιχεία ςε δομικοφσ λίκουσ,
μετρα ελζγχου και προςταςίασ. Σροδιαγραφζσ και νομικό κακεςτϊσ εξόρυξθσ, εμπορίασ και χριςθσ. Φεχνικι Ρρυκτολογία
– Σετρογραφία και Ξθχανικι πετρωμάτων. Ελλθνικοί λατομικοί χϊροι και περιβαλλοντικά προβλιματα. Γεωλογικό πλαίςιο
γζνεςθσ δομικϊν και διακοςμιτικϊν Νίκων. Ιςτορικι και ςφγχρονθ χριςθ λίκων. Ξεκοδολογία αξιολόγθςθσ – ανακφκλωςθ
ςτείρων υλικϊν. Ρρυκτολογία ςθμαντικό-τερων πολφτιμων –
θμιπολφτιμων, γεωλογικό πλαίςιο γζνεςθσ, μεκοδολογία ζρευνασ – εκτίμθςθσ. λίκων. Υυνκετικοί πολφτιμοι λίκοι. Σροςδιοριςμόσ λίκων από: δείκτθ διάκλαςθσ, φάςμα απορρό-φθςθσ, ειδικό βάροσ, ςχετικι πυκνότθτα, ακτινοςκοπία. Φα εγκλείςματα ωσ ζνδειξθ τθσ προζλευςθσ λίκων. Φεχνθτι επεξεργαςία και βελτιςτοποίθςθ. Διαμάντι, ςμαράγδι, ρουμπίνι, ηαφείρι, μαργαρι-τάρια και τουρμαλίνθσ: προςδιοριςμόσ, ποικιλίεσ και ποιότθτεσ. Ρι πολφτιμοι λίκοι του Ελλαδικοφ χϊρου.
Σροοπτικζσ μελλοντικζσ εκμετάλλευςθσ. Αιςκθτικά ορυκτά,
ςυλλογζσ, εμπόριο και μουςειακι ανάδειξθ. Σολφτιμοι λίκοι
και ςφραγιδόλικοι. Χρθςιμότθτα-ςθμαςία από τθν Αρχαιότθτα
μζχρι ςιμερα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

τθν αξιολόγθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

177 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει γραπτι εργαςία με
κζμα το οποίο προτείνεται από τουσ διδάςκοντεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευόμενουσ και προφορικι εξζταςθ με παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ ςε powerpoint ενϊπιον των διδαςκόντων. Ρ τελικόσ βακμόσ προκφπτει από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ τθσ γραπτισ εργαςίασ και τθσ βακμολογίασ τθσ παρουςίαςθσ.
Θ βαρφτθτα κα είναι 60% για τθν προφορικι παρουςίαςθ και
40% για τθ γραπτι εργαςία.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Φα ελλθνικά μάρμαρα & άλλα διακοςμθτικά πετρϊματα
(Φςιραμπίδθσ Α. , University Studio Press, 1996).

Ρδοποιία (Οικολαϊδθσ, Α., University Studio Press, 2011).

Stone Conservation: Principles and Practice (Henry, A.,
Routledge, 2006).

Aggregates (Smith, M.R. & Collis, L., Geological Society of
London, Special Publication No. 17, 2001).

Petrographic Atlas: Characterisation of Aggregates
Regarding Potential Reactivity to Alkalis (Fernandes, I.,
Ribeiro, M., Maarten A T M Broekmans & Ian Sims,
Springer, 2016).

Gemstones of the World (Schumann, W., Sterling Publishing
Co., Inc, 1997).

Geology of Gems (E. Ia Kievlenko, Ocean Pictures Ltd.,
2003).
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL446

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Σρακτικζσ αςκιςεισ με χριςθ δειγμάτων ορυκτϊν και πετρωμάτων, οπτικϊν μικροςκοπίων, θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου και ςυςκευισ περικλαςιμετρίασ ακτίνων X
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ με
animation, video).

πολυμεςικό

περιεχόμενο

(εικόνεσ,

Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ,
μθνφματα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, εργαςίεσ).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ
Ξελζτθ
και
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Υυγγραφι εργαςιϊν
Σροετοιμαςία φοιτθτϊν για

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
40
12
8
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39
39
39
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ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γισ και Περιβάλλον» - ΡΔΘΓΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ

ΟΠΠ-Ε12 ΜΕΣΑΨΜΑΣΙΚΕ/ΤΔΡΟΘΕΡΜΙΚΕ
ΕΞΑΛΛΟΙΨΕΙ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΛΛΟΓΕΝΕΗ

ΟΠΠ-Ε13 ΟΙ ΛΙΘΟΛΟΓΙΕ ΣΨΝ ΠΕΣΡΕΛΑΪΚΨΝ
ΤΣΗΜΑΣΨΝ

Διδάςκοντεσ:
Διδάςκοντεσ:

Δ. Μωςτόπουλοσ, Σ. Βουδοφρθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Φφποι υδροκερμικϊν εξαλλοιϊςεων που ςυνδζονται με
μεταλλογζνεςθ και γεωτεκτονικά περιβάλλοντα. Μυκλοφορία
υδροκερμικϊν
ρευςτϊν
ςε
μεςο-ωκεάνιεσ
ράχεσ,
μεταςωμάτωςθ και μεταφορά μάηασ ςτον ωκεάνιο φλοιό,
επιδοςίτεσ, μαφρεσ καπνοδόχοι, πρόοδοσ αντίδραςθσ και
καταβφκιςθ μεταλλικϊν ορυκτϊν. Διεργαςίεσ ςχθματιςμοφ
ηϊνωςθσ πυριτικϊν και μεταλλικϊν ορυκτϊν ςε πορφυρικά
και επικερμικά περιβάλλοντα, ςφνδρομα και μεταλλικά
ορυκτά-δείκτεσ ςτθ διερεφνθςθ κοιταςμάτων, χθμικζσ
ςυνκικεσ
μεταςωμάτωςθσ,
κερμοδυναμικι
ανάλυςθ
αντιδράςεων ρευςτοφ-ςτερεοφ και ςφςταςθ υδροκερμικϊν
διαλυμάτων – ποςοτικόσ υπολογιςμόσ υδροκερμικϊν
διεργαςιϊν.

Ξ. Ματι

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδίκευςθσ, Ειδικοφ υποβάκρου, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλζξεισ, Αςκήςεισ Πράξησ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ,
Άςκηςη Πεδίου
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΣΣ-Ε01 και ΡΣΣ-Ε04
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα είναι ςχεδιαςμζνο να
προςφζρει εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ ιηθματογενϊν λικολογιϊν οι οποίεσ αποτελοφν κφρια
ςτοιχεία των πετρελαϊκϊν ςυςτθμάτων ωσ προσ τθ γζνεςθ,
ςυςςϊρευςθ και αποκικευςθ των υδρογονανκράκων.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα
είναι ςε κζςθ:
 Οα κατανοεί τα ιδιαίτερα γνωρίςματα διαφόρων τφπων πε-








τρωμάτων με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ μθτρικϊν πετρωμάτων,
ταμιευτιρων και καλυμμάτων.
Οα περιγράφει και να ταξινομεί τα ανεξάρτθτα τμιματα
ενόσ πετρελαϊκοφ ςυςτιματοσ .
Οα ερμθνεφει τθν επίδραςθ των αποκετικϊν και διαγενετικϊν γνωριςμάτων κλαςτικϊν και ανκρακικϊν πετρωμάτων
ςτθν τροποποίθςθ του πορϊδουσ τουσ και να αξιολογεί τθν
ποιότθτά τουσ ωσ ταμιευτιρεσ πετρελαίου.
Οα ερμθνεφει τα ορυκτολογικά, πετρογραφικά, γεωχθμικά
και πετροφυςικά χαρακτθριςτικά μθτρικϊν πετρωμάτων και
να εκτιμά το δυναμικό τουσ μζςω τθσ ποςότθτασ και
ποιότθτασ του οργανικοφ υλικοφ περιεχομζνου τουσ.
Οα εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ για τον
προςδιοριςμό των ιδιοτιτων των πετρωμάτων κατά τθν αξιολόγθςι τουσ ςτθν ζρευνα και εκμετάλλευςθ του πετρελαίου.

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο




1
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ριϊν με τθ χριςθ των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Νιψθ αποφάςεων

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ

ςκζψθσ
 Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Α. Διαλζξεισ
Ρι διαλζξεισ του μακιματοσ αφοροφν τα εξισ κζματα:
‒ Φο ςφςτθμα πετρελαίου (κφρια τμιματα και διεργαςίεσ)
‒ Διαγζνεςθ του οργανικοφ υλικοφ και ο ςχθματιςμόσ πετρελαίου
‒ Φφποι κθρογόνου και δυναμικό υδρογονανκράκων
‒ Σετρελαιοφχοι ςχιςτοπθλοί, πλοφςιοι ςε οργανικό υλικό πθλόλικοι και άλλεσ λικολογίεσ ωσ μθτρικά πετρϊματα (ςφςταςθ, λικοφάςεισ, χαρακτθριςτικά οργανικοφ περιεχομζνου)
‒ Μλαςτικά και ανκρακικά πετρϊματα ταμιευτιρεσ (ςφςταςθ,
λικοφάςεισ, πετροφυςικζσ ιδιότθτεσ, διαγενετικζσ μετατροπζσ, εξζλιξθ πορϊδουσ)
‒ Θ επίδραςθ τθσ διαγζνεςθσ ςτθν ποιότθτα ενόσ ταμιευτιρα.
‒ Αποκετικοί και διαγενετικοί ταμιευτιρεσ
‒ Εβαπορίτεσ και πθλόλικοι ωσ πετρϊματα καλφμματα (τφποι
και χαρακτθριςτικά)
‒ Χαρακτθριςτικά των κυριοτζρων πετρελαιοφόρων πεδίων
παγκοςμίωσ.
Β. Αςκιςεισ Ρράξθσ και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Μζροσ Α': Ξεκοδολογία και εφαρμογι τθσ ορυκτολογικισ
και πετρογραφικισ ανάλυςθσ ςτθν ζρευνα και εκμετάλλευςθ των υδρογονανκράκων.
Μζροσ Β': Ξεκοδολογία και εφαρμογι διαφόρων εργαςτθριακϊν τεχνικϊν και ερμθνεία γεωχθμικϊν και πετροφυςικϊν δεδομζνων ςτθν αποτίμθςθ χαρακτιρων πετρωμάτων ωσ κφρια τμιματα των πετρελαϊκϊν ςυςτθμάτων.
Γ. Άςκθςθ Ρεδίου
Επίςκεψθ ςε κζςεισ τθσ Δυτικισ Ελλάδασ για αναγνϊριςθ και
μελζτθ ιηθματογενϊν πετρωμάτων και ςχθματιςμϊν που κεωροφνται ότι ζχουν διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτον ςχθματιςμό και τθν αποκικευςθ υδρογονανκράκων ςτθν ευρφτερθ
περιοχι.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ.
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο ςτισ πρακτικζσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ χρθςιμοποιϊντασ δείγματα ιηθμάτων και ιηθματογενϊν πετρωμάτων, οπτικά μικροςκόπια, όργανο περικλαςιμετρίασ ακτίνων Χ και άλλα εξειδικευμζνα όργανα και
υλικά.
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο ςτθν άςκθςθ υπαίκρου
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ διαλζξεων μζςω PowerPoint, χριςθ video.
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ θ-τάξθσ του ΕΜΣΑ (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, εργαςίεσ).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
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Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Αςκιςεισ Σράξθσ και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Ατομικζσ Εργαςίεσ εξάςκθςθσ
Άςκθςθ Σεδίου
Σροετοιμαςία φοιτθτϊν για
τθν αξιολόγθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
52 (4h x 13 εβδ)
36 (3h x 12 εβδ)
30
12
40
170 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ πραγματοποιείται ςτθν ελλθνικι ι
αγγλικι γλϊςςα (για αλλοδαποφσ φοιτθτζσ ι φοιτθτζσ του προγράμματοσ Erasmus). Ρ τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από εξετάςεισ που περιλαμβάνουν προφορικι παρουςίαςθ
και γραπτι εργαςία, ςε ζνα κζμα το οποίο προτείνεται από τισ
διδάςκουςεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευόμενουσ και με
τθν εξισ βαρφτθτα:

Σροφορικι παρουςίαςθ (60% του τελικοφ βακμοφ)

Γραπτι εργαςία (40% του τελικοφ βακμοφ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Berg R.R. (1985). Reservoir Sandstones. Prentice-Hall, Inc.,
NJ, 481 p.

Bjørlykke K. (2015). Petroleum Geoscience - From
Sedimentary Environments to Rock Physics (2nd edition),
Springer, 662 p.

Emery D. & Robinson A. (1993). Inorganic Geochemistry –
Applications to Petroleum Geology. Black well Scientific
Publications, 254 p.

Magoon L.B. & Dow W.G. 91994). The Petroleum System –
From Source to Trap. AAPG Memoir vol. 60, Tulsa, OK., 639
p.

Moore C.H. & Wade W.J. (2013). Carbonate Reservoirs Porosity and Diagenesis in a Sequence Stratigraphic
Framework. Developments in Sedimentology, v. 67,
Elsevier, 374 p.

Russell P.L. (1990). Oil shales of the word: their origin,
occurrence, and exploration. Oxford, England, 753p.

Scholle P.A. & Umber-Scholle D.S. (2003). A color guide to
the Petrography of Carbonate Rocks. Memoir 77, American
Association of Petroleum Geologists, Tulsa, OK., 474 p.

Scott R. A., Smyth H. R., Morton A.C. & Richardson N.
(2014). Sediment Provenance Studies in Hydrocarbon
Exploration and Production. Geological Society, London, Sp.
Publ., v. 386, 476 pp.

Selley R.C. & Sonnenberg S.A. (2014). Elements of
Petroleum Geology (3rd edition). Elsevier, 515 p.

Shanmugam G. (2006). Deep-Water Processes and Facies
Models - Implications for Sandstone Petroleum Reservoirs.
Elsevier, 476 p.

Tucker M.E. (2001). Sedimentary Petrology (3rd edition).
Blackwell Science, 262 p.

Tucker M.E. (2011). Sedimentary Rocks in the field (4th
edition). Wiley & Sons Ltd, 275 p.

Umber-Scholle D.S., Scholle P.A., Schieber J. & Raine R.
(2014). A color guide to the Petrography of Sandstones,
Siltstones, Shales and Associated Rocks. Memoir 109,
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American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, OK.,
526 p.
Warren J.K. (2016). Evaporites: A Geological Compendium
(2nd edition). Springer, 1813 p.

ΟΠΠ-Ε14 ΒΙΨΙΜΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΡΤΠΑΝΗ ΕΔΑΥΨΝ ΚΑΙ ΤΔΑΣΨΝ

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL461

Διδάςκοντεσ:

Α. Αργυράκθ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Περιλαμβάνει διαλζξεισ, αςκήςεισ πράξησ, εργαςτηριακζσ αςκήςεισ. Oι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται
ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ.
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα παρζχει εξειδικευμζνεσ
γνϊςεισ ςχετικά με τεχνολογίεσ αιχμισ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν αποκατάςταςθ ρυπαςμζνων εδαφϊν και υδάτων με
ζμφαςθ ςτουσ μθ βιοδιαςπόμενουσ ρφπουσ όπωσ δυνθτικά
τοξικά ςτοιχεία μετάλλων.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα
είναι ικανόσ/θ:
 Οα αξιολογεί μεκόδουσ και τεχνικζσ αποκατάςταςθσ τθσ ρφ-

πανςθσ με κριτιριο τθ βιωςιμότθτά τουσ και τισ δυνατότθτεσ
εφαρμογισ τουσ ςε διαφορετικά ςενάρια ρφπανςθσ.
 Οα αναλαμβάνει τθν ευκφνθ και τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό
καινοτόμων χριςεων γεωυλικϊν ςτθν υπθρεςία τθσ βιϊςιμθσ αποκατάςταςθσ τθσ ρφπανςθσ.
 Οα επεξεργάηεται και να αξιολογεί τα αποτελζςματα δοκιμϊν αποκατάςταςθσ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο







ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Αντιπαράκεςθ κλαςικϊν πρακτικϊν αποκατάςταςθσ ρυπαςμζνων εδαφϊν (π.χ. εκςκαφι και απομάκρυνςθ) και υδάτων (π.χ.
άντλθςθ και επεξεργαςία) και βιϊςιμων ςτρατθγικϊν αποκα1
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

τάςταςθσ τθσ ρφπανςθσ με βάςθ τθν κυκλικι οικονομία και
τθν προςταςία τθσ ατμόςφαιρασ των υδάτων και του εδάφουσ, μζςω τθσ ελάττωςθσ των εκπομπϊν και των αποβλιτων.
Ξεκοδοι ςτακεροποίθςθσ ανόργανων, μθ βιοδιαςπόμενων
ρφπων ςε εδάφθ. Ξελζτεσ περιπτϊςεων εφαρμογισ γεωυλικϊν ωσ μζςα ςτακεροποίθςθσ τθσ ρφπανςθσ ςε εδάφθ και νερά και θ πρόκλθςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ αποκατάςταςθσ ςε βάκοσ χρόνου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:






ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

Remediation, Wiley
Journal of Geochemical Exploration, Elsevier
Applied Geochemistry, Elsevier
Geochemistry:
Exploration
Environment
Geoscience World

Analysis,

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL453

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ και εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία μζςω τθσ πλατφόρμασ e-class
‒ Αςκιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων με χριςθ Θ/Χ
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ ppt των παραδόςεων των μακθμάτων κακϊσ
και ςχετικό βιβλιογραφικό υλικό βρίςκονται αναρτθμζνα
ςτθν ςελίδα του μακιματοσ ςτθ ςελίδα θ-τάξθ του ΕΜΣΑ.
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Θ θλεκτρονικι ςελίδα δίνουν δυνατότθτα επικοινωνίασ με
τουσ φοιτθτζσ, υποβολισ εργαςιϊν, αςκιςεων κ.α.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ και αςκιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων με H/Y
Ματ' οίκον εργαςία- μελζτθ βιβλιογραφίασ για παράδοςθ
εργαςιϊν και παρουςιάςεισ
Σαρουςιάςεισ φοιτθτϊν για
τθν αξιολόγθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
40(4x10)
100
60(2x3)
200 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ρι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρ
τελικόσ βακμόσ διαμορφϊνεται από ςειρά δοκιμαςιϊν οι οποίεσ περιλαμβάνουν:
Ι. Σροφορικι παρουςίαςθ

Δίδεται κζμα ςχετικό με τον εντοπιςμό γεωχθμικϊν
ανωμαλιϊν (35% του τελικοφ βακμοφ)
ΙΙ. Γραπτι εργαςία

Εςτιάηει ςτθν επεξεργαςία και αξιολόγθςθ
γεωχθμικϊν δεδομζνων (35% του τελικοφ βακμοφ)
ΙΙΙ. Ερωτθματολόγια και αςκιςεισ

Ξετά το πζρασ των παραδόςεων κα ακολουκοφν
ερωτθματολόγια ι/και αςκιςεισ (30% του τελικοφ
βακμοφ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Soil Remediation and Rehabilitation Treatment of
Contaminated and Disturbed Land. Authors: Meuser,
Helmut. eBook ISBN: 978-94-007-5751-6. DOI:10.1007/97894-007-5751-6. 2013 , Springer.
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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ΟΠΠ-Ε15 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΑ
ΙΖΗΜΑΣΟΓΕΝΨΝ ΠΕΣΡΨΜΑΣΨΝ

ραγωγισ (οργανοϊηθµατονενείισ µικροβιακζσ αποκζςεισ). Σθλόλικοι πλοφςιοι ςε οργανικό υλικό (παλαιογεωγραφικι και
οικονοµικι ςθµαςία). Βιοχθµικά (βιοςτοιχειακά) αποκετικά
ςυςτιµατα. Σετρολογία/πετρογραφία γαιανκράκων – κφριοι
γαιάνκρακεσ του Ελλαδικοφ χϊρου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

Διδάςκοντεσ:

Ξ. Ματι, Ξ. Υταματάκθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα αφορά ςτθν εξειδικευμενθ μελζτθ ιηθματογενϊν αποκζςεων με ζμφαςθ ςτθν προζλευςθ, τισ ςυνκικεσ γζνεςθσ και τα ςυςτιματα απόκεςθσ
τουσ.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:
 Οα διερευνοφν τθν πθγι προζλευςθσ των κλαςτικϊν αποκζ-

ςεων και να τθ ςυςχετίηουν με τθν τεκτονικι εξζλιξθ τθσ περιοχισ.
 Οα μελετοφν τισ ςυνκικεσ ςχθματιςμοφ μικροβιακϊν χθμικϊν και βιοχθμικϊν αποκζςεων και τθν οικονομικι ςθμαςία
αυτϊν.
 Οα γνωρίηει τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ ςε διάφορεσ
εφαρμογζσ τουσ
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχουν αποκτιςει οι
φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
 Αυτόνομθ αλλά και ομαδικι εργαςία.
 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων

και λιψθ αποφάςεων.
 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ

ςκζψθσ.
 Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενο:
Ξελζτθ προζλευςθσ κλαςτικϊν ςχθματιςμϊν. Ιηθματολογία αργίλων: δοµι, οµάδεσ, ςχθµατιςµόσ, ςε διαφορετικά περιβάλλοντα και διαγζνεςθ. Διεργαςίεσ ςχθµατιςµοφ εδάφουσ, υπολειμματικζσ αποκζςεισ. Θπειρωτικά ανκρακικά πετρϊµατα
(ανόργανθ ανκρακικι κακίηθςθ, γεωχθµεία, διαγζνεςθ, παλαιοκλιµατικζσ ερµθνείεσ). Ξικροβιακό ςφςτθµα ανκρακικισ πα1
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ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Σρακτικζσ αςκιςεισ με χριςθ δειγμάτων πετρωμάτων, ςτερεοςκοπίου, οπτικοφ, θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου και ςυςκευισ περικλαςιμετρίασ ακτίνων XRD
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ με
animation, video).

πολυμεςικό

περιεχόμενο

(εικόνεσ,

Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκ-τρονικισ πλατφόρμασ e-class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, εργαςίεσ).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Άςκθςθ πεδίου
Ξελζτθ και ανάλυςθ βιβλιογραφίασ
Υυγγραφι εργαςιϊν
Σροετοιμαςία φοιτθτϊν για
τθν αξιολόγθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
52
15
8
40
40
40
195 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει γραπτι εργαςία με
κζμα το οποίο προτείνεται από τουσ διδάςκοντεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευόμενουσ και προφορικι εξζταςθ με παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ ςε powerpoint ενϊπιον των διδαςκόντων. Ρ τελικόσ βακμόσ προκφπτει από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ τθσ γραπτισ εργαςίασ και τθσ βακμολογίασ τθσ παρουςίαςθσ.
Θ βαρφτθτα κα είναι 60% για τθν προφορικι παρουςίαςθ και
40% για τθ γραπτι εργαςία.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Carbonate Sedimentology, Maurice E. Tucker, Blackwell,
2008

Carbonates in Continental Settings, A.M. Alonso-Zarza &
L.H. Tanner, Elsevier, 2010

Evaporites, John K. Warren, Springer, 2006.

Facies Models 4, Ed. Noel P. James& Robert W. Dalrymple,
Canadian Sedimentology, 2010

Petrology of Sedimentary Rocks, Sam Boggs, 2nd Edition
Cambridge University Press, 2009

Provenance of Arenites, G. G. Zuffa, Springer, 1985

Sand and sandstone, Francis J. Pettijohn, Springer, 1972

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/




Sandstone diagenesis : Recent and ancient, Stuart D.
Burley& R.H. Worden, IAS, 2003
Sedimentary Petrology: An Introduction to the Origin of
Sedimentary Rocks 3rd Edition, Maurice E. Tucker, Kindle
Edition, 2001

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

ΟΠΠ-Ε16 ΑΡΦΑΙΟΜΕΣΡΙΚΗ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Διδάςκοντεσ:

http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL463

Ξ. Ματι, Σ. Σομϊνθσ, Α. Ξαγκανάσ, Ξ.
Υταματάκθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα:
Ξετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα
αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά με:
 Φθν αναγνϊριςθ των δομικϊν λίκων μνθμείων τθσ πολιτιςτι-

κισ μασ κλθρονομιάσ
 Φον βακμό και τα αίτια φκοράσ-αλλοίωςθσ των μνθμείων
 Φον προςδιοριςμό τθσ προζλευςθσ των αρχαίων και ιςτορι-

κϊν δομικϊν λίκων.
 Φισ αναλυτικζσ τεχνικζσ ελζγχου των υλικϊν και επεμβά-

ςεων.
 Φθν ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ μνθμείων, γλυπτϊν, δια-

κοςμθτικϊν ζργων, παπφρων, υφαςμάτων, ςφραγιδόλικων.
 Φουσ ορυκτολογικοφσ και πετρολογικοφσ γεϊτοπουσ προζ-

λευςθσ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει οι
φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
 Αυτόνομθ αλλά και ομαδικι εργαςία.
 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων

και λιψθ αποφάςεων.
 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ

ςκζψθσ.
 Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενο:
Ειςαγωγι ςτθν ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ δομικϊν λίκων
μνθμείων. Χαρακτθριςμόσ λίκου. Σεριγραφι, αίτια και μθχανιςμοί αλλοίωςθσ. Φεχνικζσ ελζγχου ζκταςθσ και ςοβαρότθτασ
τθσ αλλοίωςθσ. Αρχαία δομικά υλικά. Ξζκοδοι και τεχνικζσ
ταυτοποίθςθσ, ταυτοποίθςθ ανκρακικϊν λίκων. Αρχαία κονιά1
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ματα. Υυντιρθςθ προλθπτικι και κεραπευτικι. Ξθ καταςτροφικζσ τεχνικζσ επιφανειακισ ανάλυςθσ και φαςματοςκοπικζσ
τεχνικζσ χαρακτθριςμοφ. Εφαρμογζσ μεκόδων κερμικισ ανάλυςθσ. Υχεδιαςμόσ επεμβάςεων ςυντιρθςθσ και ζλεγχοσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ αυτϊν ςε δομικοφσ λίκουσ, κονιάματα,
ζργα ηωγραφικισ, παπφρουσ, υφάςματα και. Αρχαία λατομεία
- τρόποι εξόρυξθσ. Ξελζτθ περιπτϊςεων αρχαίων μνθμείων.
Ρρυκτολογία και πολιτιςτικι κλθρονομιά. Ρρυκτολογικοί και
πετρολογικοί γεϊτοποι, ορυκτολογικζσ διαδρομζσ - γεωπάρκα
και περιβαλλοντικά προβλιματα. Ανάδειξθ με εφαρμογι GIS.
Γεϊτοποι Ελλαδικοφ χϊρου-προτάςεισ ανάδειξθσ.






García-Talegón, Materials Science Forum Vols. 514516,2006.
Decay and preservation of stone in modern environments,
K. Lal Gauri, Springer, 1990 Building Stone Decay"
Introduction to stone in historic buildings: characterization
and performance J. Cas-sar, M. G. Winter, B. R. Marker, N.
R. G. Walton, D. C. Entwisle, E. N. Bromhead and J. W. N.
Smith Geological Society, London, Special Publications,
2014.
Processes of Urban Stone Decay by B.J. Smith (Editor), P.A.
Warke (Editor) Routledge, 1996.
Stucture and failure of natural bulding stone-Application in
the Restoration of An-cient Monuments, Editor Stavros K.
Koutkoulis, 2018.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:



ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Σρακτικζσ αςκιςεισ ταυτοποίθςθσ δειγμάτων πετρωμάτων,
με χριςθ, οπτικοφ μικροςκοπίου, θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου και ςυςκευισ περικλαςιμετρίασ ακτίνων Χ (XRD).

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL446

ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ με
animation, video).

πολυμεςικό

περιεχόμενο

(εικόνεσ,

Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ,
μθνφματα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, εργαςίεσ).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Ξελζτθ
και
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Άςκθςθ πεδίου
Υυγγραφι εργαςιϊν
Σροετοιμαςία φοιτθτϊν για
τθν αξιολόγθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
39
15
40
20
40
40
194 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει γραπτι εργαςία με
κζμα το οποίο προτείνεται από τουσ διδάςκοντεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευόμενουσ και προφορικι εξζταςθ με παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ ςε powerpoint ενϊπιον των διδαςκόντων.
Ρ τελικόσ βακμόσ κα προκφπτει από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ τθσ γραπτισ εργαςίασ και τθσ βακμολογίασ τθσ παρουςίαςθσ.
Θ βαρφτθτα κα είναι 60% για τθν προφορικι παρουςίαςθ και
40% για τθ γραπτι εργαςία.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Building Stone Decay From Diagnosis to Conservation
EDITED BYR. PI~IKRYL & B. J. SMITH, GSSP 271, 2007.

Decay and Conservation of Building Stones on Cultural
Heritage Monuments Vicen-te Rives,1,3,a and Jacinta
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ

ΟΠΠ-Ε17 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΓΕΨΦΗΜΕΙΑ

Διδάςκοντεσ:

Χ. Υτουραϊτθ, Ε. Μελεπερτηισ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιςτθμονικισ Σεριοχισ,
Χποβάκρου, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Γενικοφ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Α) Παραδόςεισ (Διαλζξεισ), Β) Αςκήςεισ Πράξησ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ, 7 πιςτωτικζσ μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Γεωχθμεία,
Ρρυκτολογία,
Σετρολογία Συριγενϊν Σετρωμάτων
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα παρζχει εφαρμοςμζνθ
γνϊςθ για τθν επίλυςθ πετρογενετικϊν και μεταλλογενετικϊν
διεργαςιϊν. Θ κεωρία του καλφπτει ευρφ φάςμα: κερμοδυναμικα δεδομζνα ορυκτϊν και τθγμάτων, γεωχθμεία των ιχνοςτοιχείων, χριςθ ςτακερϊν ιςοτόπων C, H, O, S και ραδιενεργϊν ιςοτόπων (U-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, Ar-Ar) ςτον τομζα τθσ
πετρογζνεςθσ πυριγενϊν πετρωμάτων και τθσ ραδιοχρονολόγθςθσ μαγματικϊν και μεταμορφικϊν διεργαςιϊν.
Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ πρακτικϊν δεξιοτιτων
και περιλαμβάνει επεξεργαςία γεωχθμικϊν δεδομζνων από τθ
βιβλιογραφία.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα
είναι ικανόσ/θ:
 Οα εφαρμόηει τισ πετρογραφικζσ ταξινομιςεισ για να περι-

γράψει τθν δομι των μαγματικϊν πετρωμάτων
 Οα αναγνωρίηει και να περιγράφει γεωχθμικζσ διεργαςίεσ

που αφοροφν ςτθν κατανομι των ιχνοςτοιχείων και μετάλλων ςε μια μαγματικι ςειρά.
 Οα εφαρμόηει τισ γεωχθμικζσ ταξινομιςεισ και τα πρότυπα
διαγράμματα για τον προςδιοριςμό του τεκτονικοφ περιβάλλοντοσ ςχθματιςμοφ του
 Οα χρθςιμοποιεί κατάλλθλεσ υπολογιςτικζσ μεκόδουσ για
τθν επίλυςθ γεωχθμικϊν προβλθμάτων.
 Οα ςυνδυάηει γνϊςεισ γεωλογίασ, ορυκτολογίασ, και ιςοτοπικισ γεωχθμείασ για τθν λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τθν
ζρευνα και εκμετάλλευςθ ορυκτϊν πρϊτων υλϊν
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
 Αυτόνομθ εργαςία.
 Εργαςτθριακι εμπειρία.
 Νιψθ αποφάςεων.

1
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ςκζψθσ
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Α. Ραραδόςεισ (Διαλζξεισ) του μακιματοσ
Φο περιεχόμενο του μακιματοσ διαρκρϊνεται ςε δφο κεματικζσ ενότθτεσ:
1. Γεωχθμεία μαγμάτων. Γεωχθμικά κριτιρια ταξινόμθςθσ βαςαλτικϊν και γρανιτικϊν μαγματικϊν πετρωμάτων. Μριτιρια
ταξινόμθςθσ γρανιτϊν που παράγουν μεγάλθ κερμικι ροι
(High Heat Production). Γεωχθμεία ςτακερϊν ιςοτόπων, διεργαςίεσ κλαςμάτωςθσ. Ξελζτθ προζλευςθσ υδροκερμικϊν
ρευςτϊν με τθ χριςθ ιςοτόπων Θ, Ρ και S.
2. Γεωχθμεία ραδιενεργϊν ιςοτόπων. Εφαρμογζσ των ςυςτθμάτων Sm-Nd, Rb-Sr, Zr-Hf, U-Th-Pb, Re-Os ςε ορυκτά και
ολικό πζτρωμα, για τθν μελζτθ τθσ προζλευςθσ των μαγμάτων και των υδροκεμικϊν ρευςτϊν. Χρονολόγθςθ μαγματικϊν και μεταλλογενετικϊν διεργαςιϊν.
Ρι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ περιλαμβάνουν επεξεργαςία γεωχθμικϊν δεδομζνων από τθ βιβλιογραφία με χριςθ Θ/Χ, υπολογιςμό τυπικϊν γεωχθμικϊν παραμζτρων κακϊσ και
γραφικι απεικόνιςθ δεδομζνων ςε διάφορουσ τφπουσ γεωχθμικϊν διαγραμμάτων.
Β. Αςκιςεισ πράξθσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Αςκιςεισ επεξεργαςίασ γεωχθμικϊν δεδομζνων από τθ
βιβλιογραφία με χριςθ Θ/Χ:
 GCDkit 4.0 (Data presentation)
 MINPET (Mineral classification)
 MELTS (models of thermodynamic equilibrium in silicate
systems)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο (ςτισ Σαραδόςεισ, ςτισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ).
‒ Ξε τθ χριςθ Θ/Χ, tablets, και εξειδικευμζνου λογιςμικοφ
(ςτισ Σαραδόςεισ, ςτισ Αςκιςεισ).
‒ Ξε τθν επίδειξθ χριςθσ χαρτϊν, εξειδικευμζνων οργάνων
και ςυςκευϊν λιψθσ ςτοιχείων, μετριςεων και δειγμάτων (ςτισ Αςκιςεισ Σεδίου).
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Εξειδικευμζνα λογιςμικά για παρουςίαςθ γεωχθμικϊν δεδομζνων και μοντελοποίθςθ γεωχθμικων δεδομζνων
Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-Class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα, εργαςίεσ, ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, θμερολόγιο, ομάδεσ χρθςτϊν, πολυμζςα, ςφνδεςμοι, βακμολόγιο, θλεκτρονικό βιβλίο κ.λπ.).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Σαραδόςεισ (Διαλζξεισ)
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Αςκιςεισ Σεδίου (Χπαίκρου)
Ξθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
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Σροετοιμαςία αξιολόγθςθσ
Σφνολο Μακιματοσ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (υπάρχει θ δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα για τουσ φοιτθτζσ του Erasmus), είτε με προόδουσ ςε χωριςτά τμιματα τθσ
φλθσ είτε με τελικι εξζταςθ ςτο ςφνολο τθσ φλθσ και περιλαμβάνει:
Ι. ΣΑΤΑΔΡΥΕΙΥ -ΔΙΑΝΕΠΕΙΥ (80%)

Σροφορικι Εξζταςθ ι/και

Γραπτι Εξζταςθ με Ερωτιςεισ Υφντομθσ Απάντθςθσ
και Δοκιμαςία Σολλαπλισ Επιλογισ ι/και

Γραπτι Εξζταςθ με Ερωτιςεισ Εκτεταμζνθσ
Απάντθςθσ
ΙΙ. ΑΥΜΘΥΕΙΥ ΣΤΑΠΘΥ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΕΥ ΑΥΜΘΥΕΙΥ (10%)

Γραπτι εξζταςθ με Επίλυςθ Αςκιςεων
Σροβλθμάτων

και

ΙΙΙ. ΑΥΜΘΥΕΙΥ ΣΕΔΙΡΧ (10%)

Σροφορικι εξζταςθ ςτθν φπαικρο με παράδοςθ
Φετραδίου Χπαίκρου, Εργαςίασ και Ζκκεςθσ
Φα κριτιρια αξιολόγθςθσ του μακιματοσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ περιγράφονται ςτον Ρδθγό Υπουδϊν και βοθκθτικό
υλικό (ερωτιςεισ, αςκιςεισ κ.λπ.) για τισ εξετάςεισ είναι αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-Class
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Misra, K. (2017) Ειςαγωγι ςτθν Γεωχθμεία: Αρχζσ και
Εφαρμογζσ (Επιμζλεια μετάφραςθσ Α. Αργυράκθ, Χ.
Υτουραϊτθ). Εκδόςεισ Σεδίο.
(πρωτότυπθ ζκδοςθ ςτθν Αγγλικι: Misra K. (2012)
Introduction to Geochemistry: principles and applications.
Wiley- Blackwell)

ΟΠΠ-Ε18 ΟΥΙΟΛΙΘΙΚΑ ΤΜΠΛΕΓΜΑΣΑ: ΑΠΟ
ΣΗ ΓΕΝΕΗ Ψ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ
ΣΟΤ

Διδάςκοντεσ:

Α. Ξαγκανάσ, Σ. Σομϊνθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα αναφζρεται ςτα οφιολικικά ςυμπλζγματα και ειδικότερα ςτθν παροχι γνϊςθσ που
ςυνδζεται με τθ γζνεςθ και τθν εξζλιξι τουσ ςτα διάφορα γεωτεκτονικά περιβάλλοντα κακϊσ και με τισ μεκόδουσ αξιοποίθςισ τουσ.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα
είναι ςε κζςθ:
 Οα αναγνωρίηει τουσ τφπουσ των οφιολικικϊν ςυμπλεγ-

μάτων.
 Οα κατανοιςει τισ διεργαςίεσ διαφοροποίθςθσ του μάγμα-

τοσ ςτουσ μαγματικοφσ καλάμουσ.
 Οα γνωρίηει τα μοντζλλα τοποκζτθςθσ των οφιολικικϊν ςυμ-

πλεγμάτων.
 Οα γνωρίηει τα πετρολογίκά και γεωχθμικά χαρακτθριςτικά

Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Chemical Geology, Elsevier

Applied Geochemistry, Elsevier

Geochimica et Cosmochimica Acta, Elsevier




ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:



Ξθ Διακζςιμθ



των οφιολίκων τφπου μεςοωκεάνιασ ράχθσ και των οφιολίκων τφπου SSZ.
Οα ζχει μελετιςει ςφγχρονα παραδείγματα και κλαςςικζσ
περιπτϊςεισ οφιολικικϊν ςυμπλεγμάτων.
Οα εξθγεί τισ εμφανίςεισ μπονινιτϊν και κοματιιτϊν ςε οφιολικικζσ ακολουκίεσ
Οα γνωρίηει τισ μεταςωματικζσ και μεταμορφικζσ διεργαςίεσ
που ςυμβαίνουν ςτα οφιολικικά πετρϊματα.
Οα γνωρίηει τουσ οφιόλικουσ τθσ Φθκφοσ και τα κυριότερα
οφιολικικά ςυμπλζγματα του ελλαδικοφ χϊρου και τθ ςθμαςία τουσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχουν αποκτιςει οι
φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
 Αυτόνομθ εργαςία.
 Ρμαδικι εργαςία.

1
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΡΤΧΜΦΡΙ ΣΡΤΡΙ - ΣΕΦΤΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ/

 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων.
 Νιψθ αποφάςεων.
 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ

ςκζψθσ.
 Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενο:
Ρφιόλικοι (είδθ, δθμιουργία, εξζλιξθ, τοποκζτθςθ). Θεωρία λικοςφαιρικϊν πλακϊν και οφιόλικοι. Σεριγραφι πετρογενετικϊν διεργαςιϊν για το ςχθματιςμό ενόσ πλιρουσ οφιολικικοφ
ςυμπλζγματοσ. Ξεταλλοφορία ςτα οφιολικικά πετρϊματα.
Επεξεργαςία γεωχθμικϊν μοντζλων για τον προςδιοριςμό του
γεωτεκτονικοφ περιβάλλοντοσ ςχθματιςμοφ των οφιολίκων.
Ξπονινίτεσ, κοματιιτεσ και οφιολικικζσ ακολουκίεσ. Ξεταςωματικζσ διεργαςίεσ ςε οφιολικικά πετρϊματα. Σεργραφι των
κυριότερων οφιολικικϊν εμφανίςεων. Χαμθλοφ βακμοφ μεταμόρφωςθ ςε οφιολικικά ςυμπλζγματα. Ρφιόλικοι Φθκφοσ.
Ρφιολικικά ςυμπλζγματα του ελλαδικοφ χϊρου και θ ςθμαςία
τουσ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Ophiolites in Earth History (Dilek, Y. & Robinson, P.T.,
Geological Society of Lon-don, 2004)

Ophiolite Genesis and Evolution of the Oceanic Lithosphere
(Peters, Tj., Nicolas, A. & Coleman, R., Springer; 1991).

Structures of Ophiolites and Dynamics of Oceanic
Lithosphere (Nicolas, A, Kluwer Academic Publishers, 1990).

Mantle and Lower Crust Exposed in Oceanic Ridges and in
Ophiolites (Vissers, RLM & Nicolas, A., Kluwer Academic
Publishers, 1993).

A Petrographic Atlas of Ophiolite: An example from the
eastern India-Asia collision zone ( Naresh Chandra Ghose,
Nilanjan Chatterjee & Fareeduddin, Springer, 2016).

The igneous rocks of Greece (Piper, D.J.W. & Pe-Piper, G.,
Borntraeger, 2002).
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL462

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Σρακτικζσ αςκιςεισ με χριςθ δειγμάτων ορυκτϊν και πετρωμάτων, οπτικϊν μικροςκοπίων, θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου και ςυςκευισ περικλαςιμετρίασ ακτίνων X
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Σαρουςιάςεισ με
animation, video).

πολυμεςικό

περιεχόμενο

(εικόνεσ,

Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ,
μθνφματα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, εργαςίεσ).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ
Ξελζτθ
και
ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Υυγγραφι εργαςιϊν
Σροετοιμαςία φοιτθτϊν για
τθν αξιολόγθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
40
12
8
39
39
39
177 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει γραπτζσ εργαςίεσ ςε
εβδομαδιαία βάςθ, οι οποίεσ καλφπτουν τισ ενότθτεσ του μακιματοσ και προφορικι εξζταςθ με παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςε
powerpoint ενϊπιον των διδαςκόντων. Ρ τελικόσ βακμόσ προκφπτει από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ των γραπτϊν εργαςιϊν και τθσ βακμολογίασ των παρουςίαςεων.
Θ βαρφτθτα κα είναι 60% για τθν προφορικι παρουςίαςθ και
40% για τθ γραπτι εργαςία.
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ΟΠΠ-Ε19 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ
ΓΕΨΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ
ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΗΝ
ΚΟΙΣΑΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΠΠ-Ε20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΠΕΣΡΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΣΡΙΚΗ
ΓΕΨΛΟΓΙΑ

Διδάςκοντεσ:
Διδάςκοντεσ:

Υ. Μίλιασ

Α. Γκοντελίτςασ, Α. Ξαγκανάσ, Σ.
Βουδοφρθσ, Ι. Ξεγρζμθ, Υ. Μίλιασ, Ι. Ξιτςθσ, Χ.
Βαςιλάτοσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ρριςμοί τθσ γεωβιολογίασ και γεωμικροβιολογίασ. Επιςκόπθςθ
του ρόλου των βακτθρίων και βακτθριακϊν διεργαςιϊν ςε
γεωλογικζσ και γεωχθμικζσ διεργαςίεσ. Βακτιρια και
μεταλλογζνεςθ: ι) Βακτιρια και απελευκζρωςθ μετάλλων από
ορυκτά και πετρϊματα ιι) Ξεταλλικά ορυκτά ςαν πθγζσ
ενζργειασ για βακτθριακζσ διεργαςίεσ, ιιι) Ρ ρόλοσ των
βακτθρίων ςτθν απ’ ευκείασ απόκεςθ και ςυγκζντρωςθ
μετάλλων.
Σαραδείγματα
από
διαφόρουσ
τφπουσ
κοιταςμάτων. Σεριβαλλοντικζσ εφαρμογζσ ςε μεκοδολογίεσ
βιοαποκατάςταςθσ.

Σεριβάλλον και χριςεισ πυριτικϊν και μθ πυριτικϊν ορυκτϊν.
Μοινά και εξειδικευμζνα βιομθχανικά ορυκτά. Ξικροπορϊδθ
υλικά ςε περιβαλλοντικζσ εφαρμογζσ. Ενεργειακά αποδοτικά
καινοτόμα υλικά ςε κτίρια. Υφςταςθ και τοξικότθτα τζφρασ
θφαιςτειακϊν εκριξεων, ιπτάμενθσ τζφρασ καφςθσ
γαιανκράκων, κοςμικισ ςκόνθσ και λαςποβροχισ. Επιβλαβι
και ωφζλιμα ορυκτά και πετρϊματα ςτθν ανκρϊπινθ υγεία,
χριςθ ορυκτϊν ςτθ φαρμακευτικι βιομθχανία. Χριςθ
πυριτικϊν βιο-υλικϊν ωσ ορκοπεδικά και οδοντικά
εμφυτεφματα.
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ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΡ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ

ΜΑΦΑΝΡΓΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ

4.3. ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.3.1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ
Α ΕΠΑΞΘΟΡ
Μακιματα Υποχρεωτικά

Διδ. ϊρεσ¹

ECTS

ΚΜΡ-Υ01 ΓΕΩΥΧΥΦΘΞΑΦΑ

4

8

ΚΜΡ-Υ02 ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘ ΥΦΤΩΞΑΦΡΓΤΑΦΙΑ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ

4

8

ΚΜΡ-Υ03 ΞΕΘΡΔΡΙ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘΥ ΕΤΕΧΟΑΥ ΥΦΙΥ ΓΕΩΕΣΙΥΦΘΞΕΥ - ΞΕΘΡΔΡΙ ΑΟΑΝΧΥΘΥ
ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΩΟ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ

4

7

ΚΜΡ-Υ04 ΣΕΤΙΒΑΝΡΟΦΙΜΕΥ ΓΕΩΞΡΤΦΡΝΡΓΙΜΕΥ ΔΙΕΤΓΑΥΙΕΥ - ΒΙΡ-ΓΕΩΧΘΞΙΜΡΙ ΜΧΜΝΡΙ

4

7

16

30

Διδ. ϊρεσ¹

ECTS

ΚΜΡ-Υ05 ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΓΕΩΓΤΑΦΙΜΩΟ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΩΟ ΥΕ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΕΥ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ

4

8

ΚΜΡ-Υ06 ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘ ΙΗΘΞΑΦΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ

4

8

4

7

4

7

16

30

Διδ. ϊρεσ¹

ECTS

ΚΜΡ-Ε01 ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΣΑΝΑΙΡΡΙΜΡΝΡΓΙΑ

4

8

ΚΜΡ-Ε02 ΣΑΝΑΙΡΩΜΕΑΟΡΓΤΑΦΙΜΡΙ ΜΑΙ ΣΑΝΑΙΡΜΝΙΞΑΦΙΜΡΙ ΔΕΙΜΦΕΥ

4

8

ΚΜΡ-Ε03 ΣΑΝΑΙΡΟΦΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΒΙΡΣΡΙΜΙΝΡΦΘΦΑ

4

7

ΚΜΡ-Ε04 ΒΙΡΥΦΑΙΤΑ ΜΑΙ ΓΕΩΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΕΥ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ

4

7

ΚΜΡ-Ε05 ΓΕΩΕΣΙΜΙΟΔΧΟΡΦΘΦΑ ΜΑΙ ΙΗΘΞΑΦΡΓΕΟΕΥΘ

4

7

ΚΜΡ-Ε06 ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΧΔΤΡΝΡΓΙΑ

4

8

ΚΜΡ-Ε07 ΧΣΡΘΑΝΑΥΥΙΑ ΓΕΩΞΡΤΦΡΝΡΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΑΤΑΜΦΙΑΥ ΗΩΟΘΥ

4

7

ΚΜΡ-Ε08 ΦΘΝΕΣΙΥΜΡΣΘΥΘ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΔΡΤΧΦΡΤΙΜΩΟ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ

4

7

ΚΜΡ-Ε09 ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΜΑΙ ΜΑΤΥΦΙΜΘ ΓΕΩΞΡΤΦΡΝΡΓΙΑ

4

8

Σύνολο

Β ΕΠΑΞΘΟΡ
Μακιματα Υποχρεωτικά

ΚΜΡ-Υ07 ΜΝΙΞΑΦΙΜΘ
(ΑΟΘΤΩΣΡΜΑΙΟΡ)

ΞΕΦΑΒΝΘΦΡΦΘΦΑ

(ΣΑΝΑΙΡΜΝΙΞΑ)

ΜΑΙ

ΜΝΙΞΑΦΙΜΘ

ΑΝΝΑΓΘ

ΚΜΡ-Υ08 ΓΕΩΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ ΦΕΦΑΤΦΡΓΕΟΡΧΥ – ΓΕΩΑΤΧΑΙΡΝΡΓΙΑ
Σύνολο

Γ ΕΠΑΞΘΟΡ
Μακιματα Επιλογισ
– Επιλζγονται 2 μακιματα των 8 ECTS και 2 μακιματα των 7 ECTS.

ΚΜΡ-Ε10 ΦΧΥΙΜΕΥ ΜΑΦΑΥΦΤΡΦΕΥ ΜΑΙ ΑΟΘΤΩΣΙΟΘ ΕΣΕΞΒΑΥΘ ΥΦΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ
Σύνολο

4

8

16

30

Δ ΕΠΑΞΘΟΡ
Εκπόνθςθ Ξεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ

30
Σύνολο
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4.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ

4.3.2.Α. ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
 Φα χαρακτθριςτικά και τθ ςφςταςθ τθσ Ατμόςφαιρασ και των

ΚΜΠ-Τ01 ΓΕΨΤΣΗΜΑΣΑ

Διδάςκοντεσ:

Υ. Σοφλοσ, Σ. Οάςτοσ, Μ. Ελευκεράτοσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταππτυχιακό / Α’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ Χποβάκρου, Ειδίκευςθσ Γενικϊν
Γνϊςεων, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλζξεισ και Εργαςίεσ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα μακιματα,
αλλά απαραίτθτεσ κεωροφνται οι γνϊςεισ που οι φοιτθτζσ
αποκτοφν μετά τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ των μακθμάτων
του Α’ εξαμινου του ΣΞΥ:
ΜΞΣ-Χ01. Γεωςυςτιματα
ΜΞΣ-Χ02. Σεριβαλλοντικι Υτρωματογραφία και εφαρμογζσ
ΜΞΣ-Χ03. Ξζκοδοι εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτισ Γεωεπιςτιμεσ
- Ξζκοδοι ανάλυςθσ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων
ΜΞΣ-Χ04. Σεριβαλλοντικζσ γεωμορφολογικζσ διεργαςίεσ – Βιογεωχθμικοί κφκλοι
1

επιμζρουσ ενοτιτων τθσ (τροπόςφαιρα, ςτρατόςφαιρα, μεςόςφαιρα και κερμόςφαιρα). Διαμόρφωςθ των κλιματικϊν
ςυνκθκϊν, όπωσ και του ανεμολογικοφ κακεςτϊτοσ.
 Θ λικόςφαιρα, δθλαδι τα πετρϊματα και ορυκτά που απαρτίηουν το φλοιό τθσ γισ και κατανζμονται ςτισ τεκτονικζσ
πλάκεσ. Υτο πλζον επιφανεικό τμιμα τθσ λικόςφαιρασ, υπάρχει θ «πεδόςφαιρα» (δθλαδι θ ςφαίρα του εδάφουσ)
που δθμιουργείται μζςω αλλθλοεπίδραςθσ των λικοςφαιρικϊν, ατμοςφαιρικϊν, βιοςφαιρικϊν και υδροςφαιρικϊν διεργαςιϊν.
 Θ βιόςφαιρα, θ οποία αναφζρεται ςε όλουσ τουσ τφπουσ ηωισ ςτθ Γθ, ςυμπεριλαμβανομζνων φυτϊν, ηϊων και βακτθρίων. Εξετάηεται θ ποικιλομορφία τθσ και θ ςχζςθ τθσ με το
κλίμα.
Δεξιότθτεσ
Ρι φοιτθτζσ κα μποροφν
 να αναγνωρίηουν και να ςυηθτοφν τουσ παράγοντεσ των τες-

ςάρων κυρίων και των επιμζρουσ ςφαιρϊν του γιινου ςυςτιματοσ.
 τισ αλλθλεπιδράςεισ λικόςφαιρασ-ωκεανϊν-ατμόςφαιρασ βιόςφαιρασ
 να επικοινωνοφν τθν ιςτορία τθσ εξζλιξθσ τθσ γθσ ςε ςχζςθ
και με τθν παρουςία του ανκρϊπου.
Γενικζσ Ικανότθτεσ: Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει οι φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το
μάκθμα είναι:

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ

 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

Μακθςιακά αποτελζςματα: O ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ
περιγραφι των κυρίων χαρακτθριςτικϊν των 4 κφριων ςυςτθμάτων (ι ςφαιρϊν) που ςυνκζτουν τον πλανιτθ γθ (υδρόςφαιρα, τθν ατμόςφαιρα, τθ λικόςφαιρα και τθ βιόςφαιρα)
και πωσ αυτά αλλθλεπιδροφν ςυνεχϊσ και προςαρμόηονται ςε
εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ παράγοντεσ.
Γνϊςεισ
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν και να εξθγοφν:
 τισ βαςικζσ διεργαςίεσ που κακορίηουν τθν Χδρόςφαιρα, δθ-

λαδι τουσ ωκεανοφσ και τα γλυκά φδατα (ποτάμια, λίμνεσ
και υπόγεια φδατα) και τθ κρυόςφαιρα (όπου το νερό υπάρχει ωσ ςτερεό, δθλ. πάγοσ ι χιόνι, παγετικά καλφμματα, παγετϊνεσ - όπωσ ςε φφλλα πάγου, παγετϊνεσ και μόνιμα
παγωμζνο ζδαφοσ.

1
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πράξθ








ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Διαλζξεισ (Ραραδόςεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ) Μακιματοσ
Φο περιεχόμενο του μακιματοσ διαρκρϊνεται ςτισ παρακάτω
κεματικζσ ενότθτεσ:
‒ Ατμόςφαιρα (τροπόςφαιρα, ςτρατόςφαιρα, μεςόςφαιρα,
κερμόςφαιρα)
‒ Υυνιςτϊςεσ του παγκόςμιου κλιματικοφ ςυςτιματοσ, κατανομι βαςικϊν κλιματικϊν ςτοιχείων, φυςικι κλιματικι μεταβλθτότθτα ςε διαφορετικζσ κλίμακεσ χϊρου και χρόνου,
αλλθλεπίδραςθ ωκεανϊν ατμόςφαιρασ, ατμοςφαιρικζσ
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ταλαντϊςεισ (ENSO, MJO, ΟΑΡ κ.λπ.), μθχανιςμοί εξαναγκαςμοφ και ανάδραςθσ
‒ Σαρατθροφμενα ςιματα κλιματικισ αλλαγισ ςτο ανκρωπόκαινο, παράγοντεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ (φυςικοί και ανκρωπογενείσ)
‒ Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των κλιματικϊν μοντζλων,
ςενάρια κλιματικισ αλλαγισ και κλιματικζσ προςομοιϊςεισ,
αβεβαιότθτεσ που ςχετίηονται με τισ μελλοντικζσ προβολζσ
τθσ παγκόςμιασ κλιματικισ αλλαγισ
‒ Χδρόςφαιρα (υδρολογικόσ κφκλοσ) που περιλαμβάνει ωκεανοφσ; γλυκά φδατα (ποτάμια, λίμνεσ και υπόγεια φδατα) και
θ κρυόςφαιρα (πάγοσ, παγετικά καλφμματα, μόνιμα παγωμζνο ζδαφοσ)
‒ Θαλάςςια ρεφματα – Θαλάςςια Μφματα, Σαλίρροια – Υτάκμθ κάλαςςασ
‒ Νικόςφαιρα (πετρϊματα, ορυκτά)
‒ Φλοιόσ και λικοςφαιρικζσ πλάκεσ (περιγραφι, εξζλιξθ)
‒ Βαςικζσ γεωμορφολογικζσ διεργαςίεσ (ςχζςθ λικόςφαιρασ –
ατμόςφαιρασ- υδρόςφαιρασ)
‒ Ζδαφοσ, ωσ αποτζλεςμα λικοςφαιρικϊν, ατμοςφαιρικϊν,
βιοςφαιρικϊν και υδροςφαιρικϊν διεργαςιϊν
‒ Βιόςφαιρα (ηϊα και φυτά) – εξζλιξθ ειδϊν – ςχζςθ βιόςφαιρασ – κλίματοσ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο (ςτισ διαλζξεισ και ςεμιναριακζσ
ςυηθτιςεισ).
‒ Χριςθ Θ/Χ, tablets, smartphones και εξειδικευμζνου λογιςμικοφ.
‒ Σρόςβαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων και επιςτθμονικζσ βιβλιοκικεσ
‒ Επίδειξθ του τρόπου εργαςίασ και των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Μλιματολογία και τθν Σαλαιοκλιματολογία
‒ Δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (θλεκτρονικζσ
αςκιςεισ) και επικοινωνίασ (περιοχζσ ςυηθτιςεων, blogging,
μθνφματα κ.ά.) μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class
του ΕΜΣΑ.
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Για τισ παραδόςεισ: Σαρουςιάςεισ με πολυμεςικό περιεχόμενο (εικόνεσ, animation, video) και επίδειξθ μεκόδων
ανάλυςθσ, προςομοίωςθσ και ερμθνείασ δεδομζνων.
‒ Για τθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: Χποςτιριξθ τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-Class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα, εργαςίεσ, ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, θμερολόγιο, ομάδεσ χρθςτϊν, πολυμζςα, ςφνδεςμοι, βακμολόγιο, θλεκτρονικό βιβλίο κ.λπ.) με διακεςιμότθτα 24/7 για επικοινωνία, διανομι υλικοφ, επίλυςθ αποριϊν.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ (Σαραδόςεισ και
Αςκιςεισ Σράξθσ)
Άςκθςθ Χπαίκρου
Ξθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ
(Απαιτοφμενθ
επανάλθψθ,
Ξελζτθ Χλικοφ, Σροετοιμαςία

ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ

Ενδιάμεςων Εργαςιϊν)
Σροετοιμαςία
τελικισ
εργαςίασ
Σφνολο Μακιματοσ

50
172 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (υπάρχει θ δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι για τουσ φοιτθτζσ του
Erasmus), και περιλαμβάνει:

Εξζταςθ γραπτι / προφορικι

Φελικι εργαςία ςε κζμα που κα επιλεγεί από τουσ φοιτθτζσ
με κακοδιγθςθ από τουσ διδάςκοντεσ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Raymond S. Bradley, Paleoclimatology-Reconstructing
Climates of the Quaternary, 3rd ed, Wiley (2015)

Roger G. Barry, Eileen A. Hall-McKim, Essentials of the
Earth's Climate System, 1st ed, Cambridge University Press
(2014)
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά

Kasting, J. F., & Crane, R. G. (2004). The Earth system.
Prentice-Hall.

Butz Stephen, 2007. Science of Earth Systems(2nd edition),
Cengage Learning US, 720p.

Jacobson Michael, Charlson Robert, Rodhe Henning Orians
Gordon, 2000. Earth System Science. Biogeochemical
Cycles to Global Changes Volume 72 1st edition).

Ernst, W. G. (editor) 2000. Earth Systems, Processes and
Issues Stanford University, California

Climatic Change, Springer

Nature Climate Change, Springer

Global Environmental Change, Elsevier
Ρρόςκετο Διδακτικό Υλικό
Υθμειϊςεισ διδαςκόντων, παρουςιάςεισ των παραδόςεων και
φλθ εργαςιϊν αναρτθμζνεσ ςτθν πλατφόρμα e-Class του
μακιματοσ.
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ξθ Διακζςιμθ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
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ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γισ και Περιβάλλον» - ΡΔΘΓΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ

για τον κακοριςμό των (παλαιο) περιβαλλοντικϊν – φυςικϊν
ι ανκρωπογενϊν - μεταβολϊν ςτο υδάτινο περιβάλλον (π.χ.
ρφπανςθ, ευτροφιςμόσ, κλιματικι αλλαγι, τεκτονιςμόσ).
‒ Βιοςτρωματογραφία, Χρονοςτρωματογραφία, Γεωχρονολόγθςθ
‒ Νικοςτρωματογραφία, Μυκλοςτρωματογραφία
‒ Ξαγνθτοςτρωματογραφικζσ εφαρμογζσ
‒ Χθμειοςτρωματογραφικζσ εφαρμογζσ
‒ Ρικοςτρωματογραφικζσ εφαρμογζσ
‒ Φεκτονοςτρωματογραφικζσ εφαρμογζσ.

ΚΜΠ-Τ02 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΣΡΨΜΑΣΟΓΡΑΥΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ

Διδάςκοντεσ:

Ξ. Φριανταφφλλου, Γ. Αναςταςάκθσ, Θ.
Φςουροφ, Ο. Φςαπάρασ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Α’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ ςτθν τάξθ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Παραδόςεισ Διαλζξεισ του διδάςκοντα, πρακτική εργαςία και προφορικζσ παρουςιάςεισ των μεταπτυχιακϊν
φοιτητϊν
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.

ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτθ διδαςκαλία
‒ Επικοινωνία μζςω email
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ του διδάςκοντα,
πρακτικι εργαςία και προφορικζσ παρουςιάςεισ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
Αυτοτελισ μελζτθ
Υυγγραφι εργαςίασ
Φελικι γραπτι εξζταςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα:
Γνϊςεισ
 Απόκτθςθ τθσ βαςικισ γνϊςθσ και τθσ κατανόθςθσ νζων ερ-

γαλείων, όπωσ υψθλισ ακρίβειασ ςτρωματογραφικι κατάγραφι μζςω τθσ βιοςτρωματογραφίασ, χθμειοςτρωματογραφίασ, μαγνθτοςτρωματογραφίασ, οικοςτρωματογραφίασ,
τεκτονοςτρωματογραφίασ
 ανάλυςθ παλαιο- και ςφγχρονων γεωπεριβαλλόντων και περιβαλλοντικζσ εφαρμογζσ
Δεξιότθτεσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
52
90
30
3
175 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ





ςυμμετοχι ςτθν τάξθ (10%)
προφορικι παρουςίαςθ ςτθν τάξθ (20%)
γραπτι εργαςία με χρονικι προκεςμία παράδοςθσ 4 βδομάδεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων (30%)
Φελικι γραπτι εξζταςθ (40%)

 Δεξιότθτεσ ςτθν ανάλυςθ δεδομζνων των εργαλείων τθσ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

Σεριβαλλοντικισ Υτρωματογραφίασ και ςτθν εφαρμογι τουσ
για επίλυςθ περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων
 Δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ δεδομζνων ςε κζματα που αφοροφν
τθν παγκόςμια κλιματικι μεταβολι

Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Θλεκτρονικζσ πθγζσ και δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά
περιοδικά που κα δίδονται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου.

Ικανότθτεσ
 Βελτίωςθ ςτθν ικανότθτα επιςτθμονικισ ζρευνασ, αναλυτι-

κισ και κριτικισ ςκζψθσ και προφορικισ επικοινωνίασ και
ςυγγραφισ

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ξθ Διακζςιμθ

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Αυτόνομθ εργαςία
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενο:
‒ Δείκτεσ μικροαπολικωμάτων, μακροαπολικωμάτων και ιχνοαπολικωμάτων και ςυςχζτιςθ με ιηθματολογικά και γεωχθμικά δεδομζνα ςε ιηθματογενι αρχεία υψθλισ ανάλυςθσ
1
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Απλό γραμμικό μοντζλο, γενικό γραμμικό μοντζλο, πολυμεταβλθτι ανάλυςθ, ανάλυςθ χρονοςειρϊν (ζλεγχοσ ομοιογζνειασ,
ςυμπλιρωςθ χρονοςειρϊν, τάςεισ, εξομάλυνςθ, περιοδικότθτεσ), χωρικι και χρονικι ανάλυςθ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων.
Υυμβολι ςφγχρονων μεκόδων τθλεπιςκόπιςθσ ςτθ περιβαλλοντικι ζρευνα, προςδιοριςμόσ κζςθσ μεγάλθσ ακρίβειασ, αναπαράςταςθ αναγλφφου υψθλισ χωρικισ ανάλυςθσ, εφαρμογζσ
των ςυςτθμάτων γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν ςτθ φυςικι και
περιβαλλοντικι γεωγραφία.
Νειτουργίεσ και εφαρμογζσ των οργάνων εργαςτθρίου.
Eργαςτθριακζσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ και προετοιμαςίασ
δειγμάτων παρατιρθςθσ, τεχνικζσ οπτικισ μικροςκοπίασ,

ΚΜΠ-Τ03 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ
ΕΡΕΤΝΑ ΣΙ ΓΕΨΕΠΙΣΗΜΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ

Διδάςκοντεσ:

ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ

Μ. Ελευκεράτοσ, Ε. Βαςιλάκθσ, Ε.
Υτακοποφλου, Ξ. Διμιηα

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Α’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ γενικϊν
γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Παραδόςεισ και Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Σρακτικζσ αςκιςεισ με χριςθ Θ/Χ
‒ Αςκιςεισ πεδίου

Ρροαπαιτιςεισ: Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα μακιματα, αλλά απαιτοφνται βαςικζσ γνϊςεισ ςε κζματα Γεωπεριβάλλοντοσ

ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Σαρουςιάςεισ με θλεκτρονικό υπολογιςτι, χριςθ επιδιοςκοπίου διαφανειϊν
‒ Αςκιςεισ με χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ
‒ Αςκιςεισ πεδίου
‒ Σροφορικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
‒ Επικοινωνία μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-Class

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: OXI
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα:

ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Αςκιςεισ πεδίου
Εκπόνθςθ
μελζτθσ
και
ςυγγραφι εργαςίασ
Σροετοιμαςία αξιολόγθςθσ
Σφνολο Μακιματοσ

Γνϊςεισ
 Υτατιςτικι ανάλυςθ, τθλεπιςκόπιςθ, ςυςτιματα γεωγραφι-

κϊν πλθροφοριϊν και δειγματολθψία γεωπεριβαλλοντικϊν
δεδομζνων. Γνϊςθ τθσ λειτουργίασ των οργάνων εργαςτθρίου.
Δεξιότθτεσ
 Εφαρμογι εξειδικευμζνων λογιςμικϊν για τθν ανάλυςθ γεω-

περιβαλλοντικϊν δεδομζνων (ςυςτιματα γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν, φωτογραμμετρικά πακζτα, γλϊςςα προγραμματιςμοφ R-project, λογιςμικά ςτατιςτικισ, 2D και 3D γραφθμάτων). Δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ των κατάλλθλων εργαςτθριακϊν τεχνικϊν επεξεργαςίασ και προετοιμαςίασ δειγμάτων
παρατιρθςθσ.
Ικανότθτεσ
 Επεξεργαςία, ανάλυςθ και απεικόνιςθ γεωπεριβαλλοντικϊν

δεδομζνων από διεκνείσ βάςεισ δεδομζνων. Βελτίωςθ ςτθν
ικανότθτα ζρευνασ ςτισ εργαςτθριακζσ μονάδεσ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο






ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
24 (4 ϊρεσ x 6 εβδομ.)
16 (4 ϊρεσ x 4 εβδομ.)
8 (4 ϊρεσ x 2 εβδομ.)
127 ϊρεσ
7
175 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ






Ελλθνικι γλϊςςα αξιολόγθςθσ
Γραπτι εργαςία (70%)
Δοκιμαςία πολλαπλισ επιλογισ (10%)
Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ (10%)
Σροφορικι εξζταςθ (10%)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Υθμειϊςεισ διδαςκόντων

Θλεκτρονικζσ πθγζσ από διδάςκοντεσ
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL458

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενο:
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ΚΜΠ-Τ04 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΕ
ΓΕΨΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΒΙΟ-ΓΕΨΦΗΜΙΚΟΙ ΚΤΚΛΟΙ
Διδάςκοντεσ:

Σ. Οομικοφ, Ξ. Χατηάκθ, Ξ. Φριανταφφλλου

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Α’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα εςτιάηει ςτθν κατανόθςθ των κεμελιωδϊν ατμοςφαιρικϊν και φυςικϊν διεργαςιϊν
του γεωπεριβάλλοντοσ κακϊσ και των επαναλαμβανόμενων
αμφίδρομων ('κυκλικϊν') πορειϊν ηωτικϊν ςτοιχείων όπωσ C,
N, P, O και S μεταξφ των αβιοτικϊν περιβαλλόντων (υδρόςφαιρα, ατμόςφαιρα και λικόςφαιρα) και τθσ βιόςφαιρασ.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο/θ φοιτθτισ/τρια
κα είναι ικανόσ/ι:
 Οα κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο κατανζμεται θ ενζργεια

ςτο ςφςτθμα γθσ- ατμόςφαιρασ και τισ αλλθλεπιδράςεισ τθσ
ακτινοβολίασ με τθν φλθ. Οα αναγνωρίηει τισ μεγάλθσ και μικρισ κλίμακασ διεργαςίεσ τθσ ατμόςφαιρασ και πϊσ αυτζσ
αλλθλεπιδρουν με τθ χζρςο και τθ κάλαςςα.
 Οα μελετά τθν πρόςφατθ γεωμορφολογικι εξζλιξθ του
χερςαίου και υποκαλάςςιου αναγλφφου και να κατανοεί τθν
αλλοίωςι του λόγω ανκρωπογενϊν παρεμβάςεων και φυςικϊν διεργαςιϊν
 Οα κατανοεί τθν αναγκαιότθτα τθσ φπαρξθσ ιςορροπίασ
ςτουσ Βιογεωχθμικοφσ Μφκλουσ για τθν φυςιολογικι λειτουργία των οικοςυςτθμάτων του πλανιτθ κακϊσ και το
μζγεκοσ τθσ ανκρϊπινθσ επίδραςθσ ςτθν διατάραξθ των
Μφκλων αυτϊν
 Οα αναγνωρίηει το επιςτθμονικό ερϊτθμα και να επιλζγει
τθν ενδεδειγμζνθ μζκοδο μελζτθσ για τθν ερμθνεία και διαχείριςθ ςφνκετων περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων
Γενικζσ Ικανότθτεσ: Ρι δεξιότθτεσ που κα μποροφν να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Ερευνθτικι ςκζψθ κακϊσ και ικανότθτα ςτθν επεξεργαςία,

ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθν
χριςθ των απαραίτθτων νζων τεχνολογιϊν
 Ικανότθτα ςτθν ορκι ερμθνεία των επιςτθμονικϊν δεδομζνων
 Ικανότθτα ςτθν αυτόνομθ διεκπεραίωςθ εργαςίασ
 Ικανότθτα ςτθν ομαδικι διεκπεραίωςθ εργαςίασ
1

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)
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 Ικανότθτα ςτθν παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
 Ικανότθτα να προάγουν τθν ελεφκερθ, δθμιουργικι και

επαγωγικισ ςκζψθ
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
A. Θεωρθτικι Κατάρτιςθ
Ρι παρουςιάςεισ του μακιματοσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ
των ακόλουκων κεματικϊν πεδίων:
‒ Ματανομι τθσ ενζργειασ ςτο ςφςτθμα γθσ- ατμόςφαιρασ και
αλλθλεπιδράςεισ τθσ ακτινοβολίασ με τθν φλθ με ζμφαςθ
ςτο ρόλο τθσ ατμόςφαιρασ μζςω τθσ μεταβλθτότθτάσ τθσ.
‒ Ατμοςφαιρικζσ διεργαςίεσ ςε διαφορετικζσ κλίμακεσ χϊρου
και χρόνου. Ατμοςφαιρικζσ ταλαντϊςεισ μεγάλθσ κλίμακασ
(π.χ. NAO, ENSO κ.λπ.) και θ αλλθλεπίδραςι τουσ με τθ
χζρςο και τθ κάλαςςα.
‒ Φυςικζσ Διεργαςίεσ (Xερςαίεσ - Aτμοςφαιρικζσ - Θαλάςςιεσ)
ςε όλα τα περιβάλλοντα
‒ Ανάλυςθ των Γεωμορφϊν με βάςθ τθ μορφογζνεςθ και τθν
εξζλιξι τουσ (ςφνκεςθ, ςυμπεράςματα)
‒ Εκτίμθςθ Γεωκινδφνων από φυςικά και ανκρωπογενι αίτια
και τρόποι αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων τουσ
‒ Ξθχανιςμοί των Μφκλων του Άνκρακα, του Αηϊτου, του Φωςφόρου, του Ρξυγόνου και του Θείου. Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ
τθσ Δεξαμενισ (Reservoir) και τθσ Βιολογικισ Αντλίασ
(Biological Pump)
‒ Θαλάςςια Βιογεωχθμεία: Ανάλυςθ τθσ δομισ των βαςικϊν
οργανικϊν ενϊςεων ςτο καλάςςιο περιβάλλον - Σεριγραφι
τθσ προζλευςθσ του καλάςςιου οργανικοφ υλικοφ κακϊσ και
ανάλυςθ των φυςικϊν και χθμικϊν διεργαςιϊν που διζπουν
τθν μεταφορά, απόκεςθ και διατιρθςθ/αποδόμθςθ του
ςτον καλάςςιο πυκμζνα
‒ Ανάλυςθ των βαςικϊν ανκρϊπινων επιδράςεων ςτθν ομαλι
λειτουργία των Βιογεωχθμικϊν Μφκλων. Σροβλζψεισ για τθν
μελλοντικι εξζλιξθ των Βιογεωχθμικϊν Μφκλων κακϊσ και
περιγραφι των δυςμενϊν ςυνεπειϊν για τον άνκρωπο αλλά
και τα υπόλοιπα ζμβια όντα από τθν ςυνεχόμενθ διατάραξθ
του ιςοηυγίου τουσ
Β. Αςκιςεισ πράξθσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Μζροσ Α': Σαράγοντεσ διαμόρφωςθσ του ενεργειακοφ ιςοηυγίου του ςυςτιματοσ γθσ-ατμόςφαιρασ. Ατμοςφαιρικζσ
Διεργαςίεσ και θ επίδραςι τουσ ςτθ χζρςο και τθ κάλαςςα.
Μζροσ Β': Αναγνϊριςθ Γεωμορφϊν, κατθγοριοποίθςθ και
επεξεργαςία τοπογραφικϊν δεδομζνων. Εκτίμθςθ
περιβαλλοντικϊν κινδφνων.
Μζροσ Γ': Αναγνϊριςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν πλθροφοριϊν των βιοχθμικϊν αντδράςεων - Υτοιχειομετρία, χθμικι ιςορροπία, υπολογιςμόσ κεωρθτικά ι βιοχθμικά
απαιτοφμενου οξυγόνου κατά τθν οξείδωςθ διαφόρων
ενϊςεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Διδαςκαλία πρόςωπο με πρόςωπο
‒ Test κατανόθςθσ (multiple choice)
‒ Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με εκμάκθςθ εξειδικευμζνων λογιςμικϊν
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Εφαρμογι τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτθ διδαςκαλία

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΜΝΙΞΑΦΙΜΕΥ ΞΕΦΑΒΡΝΕΥ ΜΑΙ ΕΣΙΣΦΩΥΕΙΥ ΥΦΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ/

‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class
‒ Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
και
αςκιςεισ
επεξεργαςίασ δεδομζ-νων με
H/Y
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Ματ' οίκον εργαςία / Ξελζτθ
βιβλιογραφίασ
Project / Σρακτικι άς-κθςθ
Σφνολο Μακιματοσ

ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ

κριμζνο μάκθμα μζςω του ςχετικοφ δικτυακοφ τόπου του μακιματοσ (e-class).
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου

https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL465

32 (4 ϊρεσ x 6 εβδομ.)
16 (4 ϊρεσ x 4 εβδομ.)
68 ϊρεσ
80 ϊρεσ
196 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι (Αγγλικι για τουσ φοιτθτζσ του
Erasmus)

Γραπτι εργαςία με κζμα που ζχει επιλεγεί από λίςτα κεμάτων / Σροφορικι παρουςίαςθ του κζματοσ (65%)

Ξικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ εξάςκθςθσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν εφαρμογζσ ποικιλίασ μεκοδολογιϊν για επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων (35%)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Embleton C., Embleton-Hamann C. (1997). Developments in
Earth Science Processes 5: Geomorhological Hazards of
Europe. Elsevier, Amsterdam.

Huggett R.J. (2007). Fundamentals of Geomorphology,
Second Edition. Routledge, Taylor & Francis Group, New
York.

United States Department of Energy (2008). Carbon Cycling
and Biosequestration: Integrating Biology and Climate
through Systems Science. Report DOE/SC 108, Of-fice of
Science.

Libes S. (2009). Introduction to Marine Biochemistry,
Second Edition. Elsevier, Amsterdam.
https://booksite.elsevier.com/9780120885305/

Davidson-Amott R. (2010). An Introduction to Coastal
Processes and Geomorpholo-gy. Cambridge University
Press, New York.

Roger G. Barry, Eileen A. Hall-McKim (2014) Essentials of
the Earth's Climate Sys-tem, 1st ed, Cambridge University
Press.
Συναφι Διεκνι Επιςτθμονικά Ρεριοδικά:

Journal of Earth System Science, Springer

Climate Dynamics, Springer

Climate and Atmospheric Science, npj

Geomorphology

Progress in Physical Geography: Earth and Environment

Geosciences

Global Biogeochemical Cycles

Biogeochemistry

Organic Geochemistry
Ρρόςκετο Διδακτικό Υλικό:
Επιπλζον βιβλιογραφικζσ πθγζσ και περιεχόμενα διαλζξεων
είναι διακζςιμεσ ςτουσ φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο ςυγκε-
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ΚΜΠ-Τ05 ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΨΝ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ Ε
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ

Διδάςκοντεσ:

N. Ευελπίδου, Β. Αντωνίου, Χ. Υκυλοδιμου

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου, Ειδίκευςθ ειδικϊν
γνϊςεων, ανάπτυξθ δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Παραδόςεισ και Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Ρ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ
κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν των Γεωγραφικϊν Υυςτθμάτων Σλθροφοριϊν και τθσ επεξεργαςίασ γεωγραφικϊν δεδομζνων ωσ α-παραίτθτων εργαλείων για μελζτεσ ςτον χϊρο των
γεωεπιςτθμϊν. Ρι φοιτθτζσ κα εξοικειωκοφν με τα Γεωγραφικά Υυςτιματα Σλθροφοριϊν τόςο ςε κεωρθτικό, όςο και ςε
πρακτικό επίπεδο, μζςω τθσ χριςθσ κατάλλθλων λογιςμικϊν.
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε







πράξθ
Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενο:
Ειςαγωγι ςτθν ψθφιακι Χαρτογραφία, Θεωρία GIS, Ειςαγωγι
ςτο περιβάλλον ArcGIS, Φρόποσ λειτουργίασ GIS, Γεωαναφορά,
Ψθφιοποίθςθ, Διαχείριςθ Γεωγραφικισ & Σεριγραφικισ Σλθροφορίασ, Ειςαγωγι Δεδομζνων: Διανυςματικϊν και Ψθφιδωτϊν, Ανάλυςθ Δεδομζνων, Θεματικι Χαρτογραφία, Υφνκεςθ
Χάρτθ, Ψθφιακά Ξοντζλα Εδάφουσ, Εφαρμογζσ των ΓΥΣ ςτισ
Γεωεπιςτιμεσ, Ξοντελοποίθςθ διάβρωςθσ, πλθμμυρικοφ κινδφνου, παράκτιασ διάβρωςθσ.

ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ ΥΦΘ ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑ: Σαρουςιάςεισ με
πολυμεςικό
περιεχόμενο (εικόνεσ, animation, video). Εξειδικευμζνα
λογιςμικά ΓΥΣ
‒ ΥΦΘΟ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΞΕ ΦΡΧΥ ΦΡΙΦΘΦΕΥ: Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
e-Class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα,
εργαςίεσ, ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, θμερολόγιο, ομάδεσ
χρθςτϊν, πολυμζςα, ςφνδεςμοι, βακμολόγιο, θλεκτρονικό
βιβλίο κ.λπ.).
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Ξθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ
Σροετοιμαςία
εργαςίασ
εξαμινου
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
13
39
60
88
200 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι (ςτθν αγγλικι ςτθν περίπτωςθ
που παρακολουκοφν αλλοδαποί φοιτθτζσ).

Επίδοςθ ςτισ Σαραδόςεισ 50% (εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και
διαλζξεισ)

Εργαςία ςτο τζλοσ του εξαμινου 50% (προφορικι παρουςίαςθ)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Σροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Ευελπίδου Ο., Αντωνίου Β., 2015. Γεωγραφικά ςυςτιματα
πλθροφοριϊν. *θλεκτρ. βιβλ.+ Υφνδεςμοσ Ελλθνικϊν
Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, Ακινα. Διακζςιμο ςτο:
http://hdl.handle.net/11419/1044

Βαϊόπουλοσ Δ., Βαςιλόπουλοσ Α., Ευελπίδου Ο., 2008.
Γεωγραφικά Υυςτιματα Σλθροφοριϊν από τθν Θεωρία
ςτθν Σράξθ. Υυμμετρία, Ακινα.

Μουτςόπουλοσ Μ., Ευελπίδου Ο., Βαςιλόπουλοσ Α., 2006.
Γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν με χριςθ του
MapInfo Υυναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

GIS and Remote Sensing Journal

Journal of Geographic Information System

Transactions in GIS

International Journal of Advanced Remote Sensing and GIS

Σρόςκετο Διδακτικό Χλικό:
Επιπλζον βιβλιογραφικζσ πθγζσ και περιεχόμενα διαλζξεων
είναι διακζςιμεσ ςτουσ φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα μζςω του ςχετικοφ δικτυακοφ τόπου του
μακιματοσ (e-class).
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL304

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Σρακτικζσ αςκιςεισ με χριςθ Θ/Χ
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‒ Θ ανάπτυξθ των επιπτϊςεων των περιβαλλοντικϊν μεταβολϊν και ανκρωπογενϊν παρεμβάςεων ςτον ιηθματολογικό
κφκλο και ειδικοτερα ςτο χερςογενζσ και διαλελυμζνο φορτίο που μαηί με τθ βιολογικι παραγωγικότθτα αποτυπϊνονται ςτθ ςφνκεςθ και υφι των ιηθμάτων.
‒ Φθν ανάπτυξθ και διαφοροποίθςθ ςτισ ςφγχρονεσ κλιματικζσ
ηϊνεσ των παγετωδϊν, αιολικϊν, αλλουβιακϊν-ποτάμιων,
λιμναίων, παράκτιων-υφαλοκρθπιδικϊν, βακιϊν καλαςςϊν,
θφαιςτειοκλαςτικϊν και αςτικϊν περιβαλλόντων ιηθματογζνεςθσ.
‒ Ανάλυςθ τθσ μεταβολισ των ςυςτθμάτων ιηθματογζνεςθσ ωσ
αποτζλεςμα των φυςικϊν και ανκρωπογενϊν αλλαγϊν και
τθσ πικανισ άμεςθσ μελλοντικισ εξζλιξθσ ςτθν προβλεπόμενθ κλιματικι και περιβαλλοντικι μεταβολι.

ΚΜΠ-Τ06 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ

Διδάςκοντεσ:

Γ. Αναςταςάκθσ, Χ. Οτρίνια, Γ. Μοντακιϊτθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων, Ειδικοφ
Χποβάκρου, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλεξεισ Και Εργαςτηρια
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Διαλζξεισ πρόςωπο με πρόςωπο.
‒ Διαλζξεισ και επιδείξεισ εργαςτθριακϊν μεκόδων ςτο
εργαςτιριο.
‒ Σρακτικι εξάςκθςθ ςε εργαςτθριακά όργανα.
‒ Εργαςτθριακζσ αναλφςεισ αυτόνομεσ και ομαδικζσ.
‒ Εργαςία και εξάςκθςθ ςτο πεδίο.

Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα:

ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Χριςθ Φ.Σ.Ε ςτθ διδαςκαλία
‒ Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

Γνϊςεισ
 Ρι φοιτθτζσ κα μποροφν να: αναγνωρίηουν τθν επίδραςθ των

καταλυτικϊν φυςικϊν διεργαςιϊν και ανκρωπολογικϊν παρεμβάςεων ςτθν περιβαλλοντικι ιηθματογζνεςθ, να ςυςχετίηουν περιβαλλοντικά προβλιματα με ςφγχρονεσ δεργαςίεσ
ιηθματογζνεςθσ

ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Ρμαδικζσ
Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ
Ατομικζσ
εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ
Εκπόνθςθ παρουςίαςθ ειδικοφ κζματοσ-μελζτθσ
Φελικζσ εξετάςεισ
Σφνολο Μακιματοσ

Δεξιότθτεσ
 να παράγουν, αναλφουν και ςυνκζτουν ιηθματολογικά

δεδομζνα με τθ χριςθ αξιόπιςτων και εφαρμόςιμων τεχνολογιϊν. Οα χρθςιμοποιοφν τισ κατάλλθλεσ εργαςτθριακζσ
ιηθματολογικζσ αναλφςεισ ςτθν περιβαλλοντικι ιηθματογζνεςθ.
Στάςεισ
 να διερωτϊνται, να αμφιςβθτοφν και να υιοκετοφν αποφά-

ςεισ για τθ ςωςτι αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ προβλθμάτων που προκφπτουν ςε αςτικά περιβάλλοντα ιηθματογζνεςθσ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Εφαρμογι κεωρθτικϊν γνϊςεων ςτθν ζρευνα ςφγχρονων

περιβαλλόντων ιηθματογζνςθσ.
 Χπεφκυνθ αυτόνομθ ζρευνα πεδίου και εργαςτθρίου.
 Εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ

ζρευνασ.
 Φθ ςυμβολι ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον.
 Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ

ςκζψθσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενο:

ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
50
25
25
50
50
200 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Γλϊςςα αξιολόγθςθσ Ελλθνικά/ αγγλικά
Αξιολογοφνται

οι ομαδικζσ και ατομικζσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
(40%) και

θ παρουςίαςθ και εξζταςθ ςτο ειδικό κζμα-μελζτθ
επιλογισ περιβαλλοντικισ ιηθματολογίασ (60%).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

C. Perry and K. Taylor, 2007.(eds) Environmental
Sedimentology. 428pages. Blackwell Publishing. ISBN-13,
978-1-4051-1515-5.

Reading, H.G. (1996) Sedimentary Environments Processes,
Facies and Stratigra-phy. 3rd Edition, Blackwell, Oxford, 704
pages, Willey, ISBN 978-0-632-03627-1
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

1

Ε.Φ.: Επιςκζπτεσ Φοιτθτζσ (π.χ. ERASMUS)
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Δεξιότθτεσ

ΚΜΠ-Τ07 ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΟΣΗΣΑ
(ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑ) ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ (ΑΝΘΡΨΠΟΚΑΙΝΟ

Διδάςκοντεσ:

Ξ. Χατηάκθ, Σ. Οάςτοσ, Ξ. Φριανταφφλλου,
Α. Μοφλθ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ Χποβάκρου, Ειδίκευςθσ Γενικϊν
Γνϊςεων, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Παραδόςεισ και Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα μακιματα, αλλά απαραίτθτεσ κεωροφνται οι γνϊςεισ που οι φοιτθτζσ απόκτοφν μετά τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ των μακθμάτων του
Α’ εξαμινου του ΣΞΥ:
ΜΞΣ-Χ01. Γεωςυςτιματα
ΜΞΣ-Χ02. Σεριβαλλοντικι Υτρωματογραφία και εφαρμογζσ
ΜΞΣ-Χ03. Ξζκοδοι εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτισ Γεωεπιςτιμεσ
- Ξζκοδοι ανάλυςθσ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων
ΜΞΣ-Χ04. Σεριβαλλοντικζσ γεωμορφολογικζσ διεργαςίεσ Βιογεωχθμικοί κφκλοι
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ

Ρι φοιτθτζσ κα μποροφν
 να αναγνωρίηουν και να ςυηθτοφν τουσ παράγοντεσ του

παγκόςμιου και περιοχικοφ κλίματοσ, περιλαμβάνοντασ τον
κφκλο του άνκρακα, τισ τεκτονικζσ μεταβολζσ, τθν θλιακι
ακτινοβολία, τισ αλλθλεπιδράςεισ ωκεανϊν-ατμόςφαιρασ,
τισ ανκρωπογενείσ επιδράςεισ
 να αναλφουν παλαιοκλιματικά δεδομζνα, κλιματικά δεδομζνα και δεδομζνα κλιματικϊν προςομοιϊςεων, ϊςτε να εξάγουν ςυμπεράςματα για το κλίμα του παρελκόντοσ, του
παρόντοσ και του μζλλοντοσ
και γενικά:
 να επικοινωνοφν τθν κλιματικι ιςτορία και το ρόλο του

ανκρϊπου ςτο κλιματικό ςφςτθμα και να αξιολογοφν κριτικά
τθν επιςτθμονικι πλθροφορία.
Γενικζσ Ικανότθτεσ: Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει οι φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το
μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε

πράξθ
 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο






ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Μακθςιακά αποτελζςματα: O ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ
κατανόθςθ των διεργαςιϊν που κακορίηουν και μεταβάλλουν
το γιινο κλιματικό ςφςτθμα ςε διαφορετικζσ χωρικζσ και χρονικζσ κλίμακεσ, μζςα από τθ μελζτθ τθσ κλιματικισ μεταβλθτότθτασ ςτουσ διαφορετικοφσ γεωλογικοφσ χρόνουσ, κακϊσ και
τισ μεταβολζσ του κλιματικοφ ςυςτιματοσ κατά το ανκρωπόκαινο.

Διαλζξεισ (Ραραδόςεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ) Μακιματοσ
Φο περιεχόμενο του μακιματοσ διαρκρϊνεται ςτισ παρακάτω
κεματικζσ ενότθτεσ:
‒ Υυνιςτϊςεσ του παγκόςμιου κλιματικοφ ςυςτιματοσ, κατάνομι βαςικϊν κλιματικϊν ςτοιχείων, φυςικι κλιματικι μεταβλθτότθτα ςε διαφορετικζσ κλίμακεσ χϊρου και χρόνου, αλλθλεπίδραςθ ωκεανϊν ατμόςφαιρασ, ατμοςφαιρικζσ ταλαντϊςεισ (ENSO, MJO, ΟΑΡ κ.λπ.), μθχανιςμοί εξαναγκαςμοφ
και ανάδραςθσ
‒ Φαινόμενα του κερμοκθπίου ςτον παλαιοωκεανό, το Θερμικό Ξζγιςτο Σαλαιοκαίνου/Θωκαίνου (PETM), το Μλιματικό
Βζλτιςτο του Ξζςου Ξειοκαίνου (MMCO) και του Ξζςου
Σλειοκαίνου (MPWp)
‒ Σαγετϊδεισ Εποχζσ κατά το Άνω Μαινοηωικό, μεταβολζσ
ςτάκμθσ κάλαςςασ
‒ Φο ιςοτοπικό αρχείο και κφκλοι Milankovich, κφκλοι
Dansgaard, ςυμβάντα Heinrich
‒ Ξζκοδοι αναςφςταςθσ παλαιοκλίματοσ με χριςθ παλαιοβιολογικϊν δεδομζνων
‒ Σαρατθροφμενα ςιματα κλιματικισ αλλαγισ ςτο ανκρωπόκαινο, παράγοντεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ (φυςικοί και
ανκρωπογενείσ)
‒ Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των κλιματικϊν μοντζλων, ςενάρια κλιματικισ αλλαγισ και κλιματικζσ προςομοιϊςεισ, αβεβαιότθτεσ που ςχετίηονται με τισ μελλοντικζσ προβολζσ τθσ
παγκόςμιασ κλιματικισ αλλαγισ

Γνϊςεισ
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να κατανοοφν και να εξθγοφν:
 τισ βαςικζσ διεργαςίεσ που κακορίηουν το κλιματικό ςφςτθ-








μα τθσ γθσ και να εξθγοφν τουσ κφριουσ φυςικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ κλιματικισ μεταβλθτότθτασ
πϊσ και γιατί το κλίμα τθσ γθσ ζχει μεταβλθκεί ςτο γεωλογικό χρόνο
τισ μεκόδουσ που προςδιορίηουν το παλαιοκλίμα, να προβάλουν τθ χριςθ τουσ και να περιγράφουν τουσ περιοριςμοφσ
τουσ
τουσ φυςικοφσ και ανκρωπογενείσ μθχανιςμοφσ τθσ παγκόςμιασ κλιματικισ μεταβολισ
τισ αβεβαιότθτεσ που ςχετίηονται με τισ μελλοντικζσ προβολζσ τθσ παγκόςμιασ κλιματικισ αλλαγισ
τθν τρζχουςα επιςτθμονικι γνϊςθ που ςχετίηεται με τισ
ςτρατθγικζσ προςαρμογισ και μετριαςμοφ των επιπτϊςεων
τθσ κλιματικισ αλλαγισ
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΜΝΙΞΑΦΙΜΕΥ ΞΕΦΑΒΡΝΕΥ ΜΑΙ ΕΣΙΣΦΩΥΕΙΥ ΥΦΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ/

‒ Επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτο περιβάλλον, ςε τομείσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και ςτθν υγεία, ςτρατθγικζσ προςαρμογισ και μετριαςμόσ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικι αλλαγισ, αειφόροσ ανάπτυξθ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο (ςτισ διαλζξεισ και ςεμιναριακζσ
ςυηθτιςεισ).
‒ Χριςθ Θ/Χ, tablets, smartphones και εξειδικευμζνου λογιςμικοφ.
‒ Σρόςβαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων και επιςτθμονικζσ βιβλιοκικεσ
‒ Επίδειξθ του τρόπου εργαςίασ και των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Μλιματολογία και τθν Σαλαιοκλιματολογία
‒ Δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (θλεκτρονικζσ
αςκιςεισ) και επικοινωνίασ (περιοχζσ ςυηθτιςεων, blogging,
μθνφματα κ.ά.) μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class
του ΕΜΣΑ: https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL459
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Για τισ παραδόςεισ: Σαρουςιάςεισ με πολυμεςικό περιεχόμενο (εικόνεσ, animation, video) και επίδειξθ μεκόδων
ανάλυςθσ, προςομοίωςθσ και ερμθνείασ δεδομζνων.
‒ Για τθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: Χποςτιριξθ τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-Class (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα, εργαςίεσ, ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, θμερολόγιο, ομάδεσ χρθςτϊν, πολυμζςα, ςφνδεςμοι, βακμολόγιο, θλεκτρονικό βιβλίο κ.λπ.) με διακεςιμότθτα 24/7 για επικοινωνία, διανομι υλικοφ, επίλυςθ αποριϊν.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ (Σαραδόςεισ και
Αςκιςεισ Σράξθσ)
Αςκιςεισ για το ςπίτι
Ξθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ
(Απαιτοφμενθ
επανάλθψθ,
Ξελζτθ Χλικοφ, Σροετοιμαςία
Ενδιάμεςων Εργαςιϊν)
Σροετοιμαςία
τελικισ
εξζταςθσ
Σφνολο Μακιματοσ

ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Raymond S. Bradley, Paleoclimatology-Reconstructing
Climates of the Quaternary, 3rd ed, Wiley (2015)

Roger G. Barry, Eileen A. Hall-McKim, Essentials of the
Earth's Climate System, 1st ed, Cambridge University Press
(2014)
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά

Climate of the Past, EGU

Climatic Change, Springer

Natural Hazards and Earth System Science, EGU

Nature Climate Change, Springer

Global Environmental Change, Elsevier
Ρρόςκετο Διδακτικό Υλικό
Υθμειϊςεισ διδαςκόντων, παρουςιάςεισ των παραδόςεων και
φλθ εργαςιϊν αναρτθμζνεσ ςτθν πλατφόρμα e-Class του
μακιματοσ.
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL459

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
52 (13x4)
39 (13x3)
42

42
175 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (υπάρχει θ δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι για τουσ φοιτθτζσ του
Erasmus), και περιλαμβάνει:

Εξζταςθ μζςω ςφντομων εργαςιϊν/αςκιςεων κατά τθ διάρκεια των διαλζξεων

Φελικι εργαςία ςε κζμα που κα επιλεγεί από τουσ φοιτθτζσ
με κακοδιγθςθ από τουσ διδάςκοντεσ
Φα κριτιρια αξιολόγθςθσ του μακιματοσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ περιγράφονται ςτον Ρδθγό Υπουδϊν και βοθκθτικό
υλικό (ερωτιςεισ, αςκιςεισ κ.λπ.) για τισ εργαςίεσ είναι αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-class
(https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL459).

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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ΣΞΥ «Επιςτιμεσ Γισ και Περιβάλλον» - ΡΔΘΓΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ

ςκζψθσ

ΚΜΠ-Τ08 ΓΕΨΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΣΑΡΣΟΓΕΝΟΤ
– ΓΕΨΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ

Διδάςκοντεσ:

Α. Μοφλθ, Ε. Υτακοποφλου, N. Ευελπίδου, Σ.
Οομικοφ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Β’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ υποβάκρου
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλζξεισ και Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα εςτιάηει ςτθν κατανόθςθ τθσ δυναμικισ των Γεωπεριβαλλόντων του Φεταρτογενοφσ
και τθσ διαχρονικισ αλλθλεπίδραςισ αυτοφ με τισ ανκρϊπινεσ
κοινωνίεσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθ μελζτθ και κατανόθςθ των φυςικϊν και ανκρϊπινων διεργαςιϊν που διαμορφϊνουν και μεταβάλλουν τθν εικόνα του πλανιτθ μασ, το Ιςτορικό τοπίο. Σαρουςιάηονται μεκοδολογίεσ εργαςίασ και μελζτεσ
περιπτϊςεων με δεδομζνα από περιοχζσ του ελλθνικοφ χϊρου
και τθσ Ανατολικισ Ξεςογείου ςτοχεφοντασ ςτθν ανάπτυξθ
τθσ κριτικισ ικανότθτασ των φοιτθτϊν και ςτθν επιςτθμονικά
τεκμθριωμζνθ προςζγγιςθ Γεωαρχαιολογικϊν προβλθμάτων.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο/θ φοιτθτισ/τρια
κα είναι ικανόσ/θ:
 Οα αναγνωρίηει το επιςτθμονικό ερϊτθμα και να επιλζγει

τθν ενδεδειγμζνθ μζκοδο μελζτθσ
 Οα εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ δειγματολθψίασ ι

ςυλλογισ δεδομζνων πεδίου προκειμζνου να απαντιςουν
ςε ςυγκεκριμζνα διεπιςτθμονικά ερωτιματα
 Οα εφαρμόηει τθν ι τισ κατάλλθλθ/εσ μεκοδολογία/εσ ςυνδυάηοντασ γνϊςεισ από όλο το φάςμα των γεωεπιςτθμϊν
για τθν πλθρζςτερθ προςζγγιςθ του υφιςτάμενου ερωτιματοσ
 Οα επεξεργάηεται, να αξιολογεί και να ςυνκζτει γεωπεριβαλλοντικά δεδομζνα, ςυνεκτιμϊντασ και ςυνδυάηοντασ τα απότελζςματα τουσ, με ςκοπό τθν απάντθςθ γεωαρχαιολογικϊν
ερωτθμάτων.
Γενικζσ Ικανότθτεσ: Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει οι φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο





ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Α. Ραραδόςεισ (Διαλζξεισ) του μακιματοσ
Ρι παρουςιάςεισ του μακιματοσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ των ακόλουκων κεματικϊν πεδίων:
‒ άνκρωποσ και γεωπεριβάλλον, Γεωαρχαιολογία, βαςικζσ αρχζσ Αρχαιολογίασ
‒ Ξζκοδοι χρονολογόγθςθσ ςε αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ
περιβάλλοντα: αρχαιολογικόσ χρόνοσ, απόλυτεσ χρονολογιςεισ, μοντζλα θλικίασ.
‒ μεκοδολογίεσ δειγματολθψίασ και ανάλυςθσ, παλαιοπεριβάλλον αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ κζςεων.
‒ Υυμβολι τθσ μελζτθσ απολικωμάτων (μικροαπολικϊματα,
οςτεολογικό υλικό, φυτικά υπολείμματα, γυρεόκοκκοι, παλυνόμορφα) ςτθν αρχαιολογικι ζρευνα και ςτθν ερμθνεία
παλαιοπεριβαλλόντων του Φεταρτογενοφσ,
‒ Ιςτορικό τοπίο, αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπινων κοινωνιϊν/ περιβάλλοντοσ, επιπτϊςεισ κλιματικϊν διακυμάνςεων ςτισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ, μελζτθ επιλογϊν χριςεων γθσ από τισ
ανκρϊπινεσ κοινότθτεσ του παρελκόντοσ.
‒ Ξεταβολζσ καλάςςιασ ςτάκμθσ κατά το Φεταρτογενζσ, Ρλοκαινικι επίκλυςθ, δείκτεσ κάλαςςιασ ςτάκμθσ και θ ακρίβειά
τουσ, καλάςςιεσ εγκοπζσ, ακτόλικοι.
‒ Σαλαιογεωγραφία & Σαλαιοπεριβάλλον: μζκοδοι μελζτθσ,
αναπαράςταςθ, εξζλιξθ. Ξελζτεσ περιπτϊςεων. Σαραδείγματα γεωαρχαιολογικϊν ερευνϊν ανά τον κόςμο.
‒ Ξζκοδοι αποτφπωςθσ του πυκμζνα τθσ παράκτιασ ηϊνθσ με
ςυςτιματα χαρτογράφθςθσ.
‒ Σαραδείγματα και μελζτεσ από υποκαλάςςιεσ τριςδιάςτατεσ
αποτυπϊςεισ με τθλεκατευκυνόμενα υποβρφχια οχιματα
ςτθν παράκτια ηϊνθ.
Β. Αςκιςεισ πράξθσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Μζροσ Α': Αςκιςεισ επεξεργαςίασ παλαιοβιολογικϊν δεδομζνων με χριςθ κατάλλθλων μεκοδολογιϊν με ςκοπό τθν
απάντθςθ γεωαρχαιολογικϊν ερωτθμάτων.
Μζροσ Β': Αςκιςεισ επεξεργαςίασ και ερμθνείασ δεδομζνων καλάςςιασ ςτάκμθσ, αςκιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων βυκοφ και δθμιουργία φωτομωςαϊκοφ υψθλισ ανάλυςθσ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Διδαςκαλία πρόςωπο με πρόςωπο
‒ πρακτικι άςκθςθ ςτο παραςκευαςτιριο
‒ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με χριςθ μικροςκοπίων, Θ/Χ και
εξειδικευμζνων λογιςμικϊν
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτθ διδαςκαλία
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class
‒ Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ και αςκιςεισ επεξεργαςίασ δεδομζ-νων με H/Y
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
32(4×8)
16(4×4)

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΜΝΙΞΑΦΙΜΕΥ ΞΕΦΑΒΡΝΕΥ ΜΑΙ ΕΣΙΣΦΩΥΕΙΥ ΥΦΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ/

Ματ' οίκον εργαςία/μελζτθ βιβλιογραφίασ
Project/Σρακτικι άςκθ-ςθ
Σφνολο Μακιματοσ

ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ

68
80
196 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι (Αγγλικι για τουσ φοιτθτζσ του
Erasmus)

Γραπτι εργαςία με κζμα που ζχει επιλεγεί από λίςτα κεμάτων / προφορικι παρουςίαςθ του κζματοσ (65%)

Ξικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ εξάςκθςθσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν εφαρμογι μεκοδολογιϊν για επίλυςθ ςχετικϊν προβλθμάτων (35%)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Μαρκάνασ Σ., 2010. Ειςαγωγι ςτθ γεωαρχαιολογία. Εκδ.
Οεφζλθ

Karkanas P., Goldberg P., 2018. Reconstructing
Archaeological Sites: Understanding the Geoarchaeological
Matrix, Wiley-Blackwell

Renfrew C. & Bahn P., 2001. Αρχαιολογία: Θεωρίεσ,
μεκοδολογία και πρακτικζσ εφαρμογζσ. (μτφρ. Ι. ΜαραλιΓιαννακοποφλου) Εκδ. Μαρδαμίτςα

Shennan, I., Long, A. J., Horton, B. P. (Eds.), 2015. Handbook
of sea-level research, John Wiley & Sons
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Quaternary International, Elsevier

Journal of Quaternary Science, Wiley

Quaternary Research, Elsevier

Quaternary Science Reviews, Elsevier

Geaoarchaeology, Wiley Science of the Total Environment,
Elsevier

Journal of Archaeological Science, Elsevier
Επιπλζον βιβλιογραφικζσ πθγζσ είναι διακζςιμεσ ςτουσ φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα μζςω του
ςχετικοφ δικτυακοφ τόπου του μακιματοσ (e-class).
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL450

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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4.3.2.B. MΑΘHMΑTΑ ΕΠIΛΟΓH






ΚΜΠ-Ε01 ΘΑΛΑΙΑ ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Διδάςκοντεσ:

Χ. Οτρίνια, Ε. Μοςκερίδου, Θ. Φςουροφ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ
δεξιοτι-των

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
‒ Ειςαγωγι-Βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ παλαιοοικολογίασ- το
καλάςςιο οικοςφςτθμα-χριςθ των μικροαπολικωμάτων
ςτθν ερμθνεία των παλαιοπεριβαλλόντων
‒ Σοιοτικι και ποςοτικι ανάλυςθ ςυνακροίςεων: δείκτεσ ποικιλότθτασ, individual ecology, ταφονομία κλπ
‒ Φα μικροαπολικϊματα ωσ δείκτεσ φυςικοχθμικϊν παραμζτρων και παλαιοβάκουσ των παλαιοπεριβαλλόντων: Σοςοτικζσ και ποιοτικζσ μζκοδοι
‒ Σαλαιοοικολογία πανίδων αςπονδφλων: ποςοτικζσ και
ποιοτικζσ μζκοδοι
‒ Σεριβάλλοντα βακιάσ κάλαςςασ
‒ Σεριβάλλοντα κρθπίδασ
‒ Θαλάςςια περιβάλλοντα περικωρίου
‒ Υυνκετικι άςκθςθ (3 εβδομάδεσ)
‒ Σαρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςυνκετικισ άςκθςθσ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλζξεισ και Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Δεν ζχει προαπαιτοφμενα, αλλά απαιτείται
γνϊςθ Βαςικϊν αρχϊν Ρικολογίασ, Ξικροπαλαιοντολογίασ,
Σαλαιοντολογίασ Αςπόνδυλων οργανιςμϊν
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Θ φλθ αυτοφ του μακιματοσ
παρζχει ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μια πρακτικι γνϊςθ
τθσ καλάςςιασ παλαιοοικολογίασ: κφριεσ ζννοιεσ και κζματα
και μζκοδοι παλαιοοικολογικισ ανάλυςθσ του καλάςςιου
οικοςυςτιματοσ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ (ςτο αμφικζατρο και ςτθν
αίκουςα εργαςτθρίων)
‒ Σρακτικζσ αςκιςεισ με χριςθ Θ/Χ, ςτερεοςκοπίων και πολωτικϊν μικροςκοπίων
‒ Σρακτικι άςκθςθ ςτο Θλεκτρονικό Ξικροςκόπιο Υάρωςθσ
‒ Σρακτικι άςκθςθ ςτο Σαραςκευαςτιριο

Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα
πρζπει να είναι ςε κζςθ:
 Οα κατανοοφν πλιρωσ τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ παλαιο-

οικολογίασ.
 Οα αποκτιςουν μια πρακτικι γνϊςθ για το πϊσ να πραγμα-








τοποιοφν παλαιοοικολογικζσ μελζτεσ ςτο καλάςςιο
οικοςφςτθμα και να αναγνωρίηουν τα δυνατά και αδφνατα
ςθμεία των παλαιοοικολογικϊν δεδομζνων
Οα αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ
Οα επιλφουν προβλιματα που ςχετίηονται με τθν παλαιοοικολογικι ζρευνα ςε καλάςςια περιβάλλοντα
Οα κατανοοφν ςχζςεισ μεταξφ μικρο- μάκρο-απολικωμάτων
και παλαιοπεριβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν-παραμζτρων
Οα κατανοοφν τθ χριςθ άλλων δεικτϊν (μεταβλθτζσ
Milankovitch, ανάλυςθ ιχνοςτοιχείων, ανάλυςθ ιηθμάτων
κλπ.) ςε ςχζςθ με τα διαγράμματα κατανομισ τθσ πανίδασ
και τθν ανακαταςκευι τθσ ιςτορίασ παλαιϊν καλάςςιων
περιβαλλόντων
Οα κατανοοφν τισ ςχζςεισ μεταξφ των κλιματικϊν μεταβολϊν
και τθσ ανάπτυξθσ παλαιοοικοςυςτθμάτων

Γενικζσ Ικανότθτεσ: Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει οι φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το
μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε

πράξθ
 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν

Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτθ διδαςκαλία
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class
‒ Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Ξικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ
εξάςκθςθσ
Σροετοιμαςία
τελικισ
εξζταςθσ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
40
40
40
80
200 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ



Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι (ςτθν αγγλικι για τουσ
φοιτθτζσ του Erasmus)
Αξιολογοφνται οι μικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ εξάςκθςθσ (40%)
κακϊσ και θ παράδοςθ-παρουςίαςθ τθσ μεγάλθσ ςυνκετικισ
άςκθςθσ ςτα καλάςςια οικοςυςτιματα (60%)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

 Νιψθ αποφάςεων

Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΜΝΙΞΑΦΙΜΕΥ ΞΕΦΑΒΡΝΕΥ ΜΑΙ ΕΣΙΣΦΩΥΕΙΥ ΥΦΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ/



Ηαμπετάκθ Νζκκα, Α., Αντωναράκου, Α., Οτρίνια, Χ.,
Φςουροφ, Θ., Di Stefano, A., Baldassini, N., 2015. Θ
μικροπαλαιοντολογία και οι εφαρμογζσ τθσ. *θλεκτρ. βιβλ.+
Ακινα:Υφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν.
Διακζςιμο ςτο: http://hdl.handle.net/11419/3435

Επίςθσ προτείνονται τα ακόλουκα ςυγγράμματα:

Δερμιτηάκθσ, Ξ.Δ., Γεωργιάδου- Δικοποφλια, Ε., 1985,
Ειςαγωγι ςτθ καλάςςια Ξικροπαλαιοντολογία. ςελ. 720,
Εκδόςεισ Επτάλοφοσ, Ακινα.

Murray, J., 2006. Ecology and Applications of Benthic
Foraminifera. Cambridge Uni-versity Press, p. 426.

Boudagher-Fadel, M.K., 2008. Evolution and geological
significance of larger benthic foraminifera. Elsevier B.V., p.
540.
Επιπλζον βιβλιογραφικζσ πθγζσ είναι διακζςιμεσ ςτουσ
φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα μζςω
του ςχετικοφ δικτυακοφ τόπου του μακιματοσ (e-class).
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

ΚΜΠ-Ε02 ΠΑΛΑΙΟΨΚΕΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ
Διδάςκοντεσ:

Α. Αντωναράκου, Ξ. Φριανταφφλλου, Γ.
Μοντακιϊτθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Μφρια κλιματικά ςυμβάντα ςτο γεωλογικό χρόνο και ςφγχρονθ
κλιματικι μεταβολι. Ξζκοδοι προςδιοριςμοφ παλαιοκλίματοσ: καλάςςιο και χερςαίο περιβάλλον. Δείκτεσ: λικολογία, ςφςταςθ ιηιματοσ, πανίδα, χλωρίδα, ςτακερά ιςότοπα, ιχνοςτοιχεία, βιογεωχθμικοί δείκτεσ. Φαινόμενα κερμοκθπίου και επίπτωςθ ςτθν παλαιωκεανογραφία, περίοδοι ςτρωματοποίθςθσαυξθμζνθσ παραγωγικότθτασ ςτον παγκόςμιο ωκεανό, ροι
άνκρακα ςτα ιηιματα, οξίνιςθ των ωκεανϊν, πρωτογενισ παραγωγικότθτα και βιορυκτοποίθςθ. Σαλαιοκλιματικι μοντελοποίθςθ.
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 να κατανοοφν, να ερμθνεφουν και να εξθγοφν τθν διάρκρω-

ΚΜΠ-Ε03 ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ
Διδάςκοντεσ:

Ε. Μοςκερίδου, Υ. Τουςιάκθσ, Γ. Νφρασ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδίκευςθσ Γενικϊν Γνϊςεων, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλζξεισ και εργαςτηριακζσ αςκήςεισ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Δεν ζχει προαπαιτοφμενα, αλλά απαιτείται
γνϊςθ Βαςικϊν αρχϊν Ρικολογίασ, Σαλαιοντολογίασ Αςπόνδυλων οργανιςμϊν και Υπονδυλόηωων
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Θ φλθ αυτοφ του μακιματοσ παρζχει ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ
γνϊςεισ για τα ακόλουκα:
Ξζκοδοι μελζτθσ τθσ βιοποικιλότθτασ. Ξικροεξελικτικά και
μακροεξελικτικά φαινόμενα. Σαλαιογεωγραφία και βιοποικιλότθτα, μεταναςτεφςεισ, γεωγραφικι απομόνωςθ, ενδθμιςμόσ. Υυνακροίςεισ απολικωμάτων αςπόνδυλων και ςπονδυλοηϊων του Ανϊτερου Μαινοηωικοφ, με ζμφαςθ ςτο αρχείο
του ελλαδικοφ χϊρου και τθσ ανατολικισ Ξεςογείου. Υχζςεισ
ταξινομικισ και οικολογικισ ποικιλομορφίασ. Εξαφανίςεισ και
προςαρμογζσ των οργανιςμϊν ςτισ παλαιοπεριβαλλοντικζσ
αλλαγζσ ςτθ διάρκεια του γεωλογικοφ χρόνου.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα
πρζπει να είναι ςε κζςθ:
 Οα κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ που αφοροφν τα αντικείμε-

να τθσ Σαλαιοντολογίασ ςε ςχζςθ με τθ βιοποικιλότθτα, τισ
μεκόδουσ παλαιοντολογικισ ανάλυςθσ των ςυνακροίςεων,
τισ ςχζςεισ βιοποικιλότθτασ και περιβαλλοντικϊν παραμζτρων όπωσ βλάςτθςθσ, κλίματοσ, παλαιογεωγραφίασ, βάκουσ, χθμιςμοφ νεροφ.
 Οα αξιολογοφν και να ςυνκζτουν δεδομζνα με ςκοπό τθν
επίλυςθ ερωτθμάτων που ςχετίηονται με τα ανωτζρω.
Ειδικότερα οι φοιτθτζσ κα είναι ικανοί:
 να κατανοοφν τθ ςχζςθ βιόςφαιρασ-λικόςφαιρασ ςτο παγ-

κόςμιο οικοςφςτθμα και τθ ςχζςθ εξζλιξθσ των οργανιςμϊν
με γιινα και εξωγιινα φαινόμενα.
 να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ αναγνϊριςθσ, περιγραφισ
και προςδιοριςμοφ ςθμαντικϊν ςυνακροίςεων κφριων ομάδων μακροαπολικωμάτων (αςπόνδυλων και ςπονδυλοηϊων).

ςθ των ςυνακροίςεων των μακροαπολικωμάτων και το ρόλο
τουσ ςτθ γεωλογία.
 να διακρίνουν τισ εφαρμογζσ τουσ ωσ δείκτεσ γεωλογικϊν
φάςεων αλλά και ωσ δείκτεσ για παλαιοπεριβαλλοντικζσ και
παλαιοκλιματικζσ αλλαγζσ.
 να ςυλλζγουν, να ςυνδυάηουν, και να αξιολογοφν τθ ςχετικι
βιβλιογραφία, με ζμφαςθ ςτισ μελζτεσ ςτον ελλαδικό χϊρο
και το χϊρο τθσ Ξεςογείου.
Γενικζσ Ικανότθτεσ: Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει οι φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το
μάκθμα είναι:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε

πράξθ
 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθρο






φοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενο:
‒ Ειςαγωγι ςτισ μεκόδουσ μελζτθσ τθσ βιοτικισ ποικιλότθτασ.
‒ Φυλογενετικζσ και μθ φυλογενετικζσ προςεγγίςεισ ςτθ
μελζτθ των μακροεξελικτικϊν αλλαγϊν. Ξικροεξελικτικζσ
και μακροεξελικτικζσ αλλαγζσ, ειδογζνεςθ και εξαφανίςεισ.
‒ Σρότυπα εξζλιξθσ και εξαφάνιςθσ ςτο πλαίςιο περιβαλλοντικϊν αλλαγϊν, ςχζςθ μεταξφ ταξινομικισ και οικολογικισ
ποικιλομορφίασ των οργανιςμϊν.
‒ Θ γεωγραφία και το κλίμα ωσ παράγοντεσ ρφκμιςθσ τθσ
αφκονίασ και ποικιλότθτασ των οργανιςμϊν. Θ γεωγραφικι
ιςτορία των γενεαλογικϊν γραμμϊν και πανίδων.
‒ Οθςιωτικι βιογεωγραφία και τοπίο. Βιογεωγραφία και
εξζλιξθ.
‒ Αλλθλοεξαρτιςεισ των ςυνακροίςεων αςπόνδυλων ι ςπονδυλοηϊων τόςο μεταξφ τουσ όςο και με το περιβάλλον ςτο
οποίο ηοφςαν. Ξελζτθ τθσ οικομορφολογίασ των εξαφανιςμζνων οργανιςμϊν, αξιοποίθςθ δεδομζνων από το αρχείο
των απολικωμάτων για τθν αναςφςταςθ των οικοςυςτθμάτων του παρελκόντοσ.
‒ Βιοποικιλότθτα και παλαιοοικολογία χερςαίων και
καλάςςιων απολικωμζνων ςυνακροίςεων αςπόνδυλων και
ςπονδυλοηϊων με ζμφαςθ ςτισ πανίδεσ του ελλαδικοφ
χϊρου.
‒ Αλλαγζσ τθσ βιοποικιλότθτασ και ςυςχετιςμόσ με τθ
βιοςτρωματογραφία του Οεογενοφσ και Φεταρτογενοφσ τθσ
Ξεςογείου.
‒ Υυςχετιςμόσ βιοποικιλότθτασ και φυςικογεωγραφικϊν και
περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν ςτον γεωλογικό χρόνο.
‒ Υυνκετικι άςκθςθ (3 εβδομάδεσ)
‒ Σαρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςυνκετικισ άςκθςθσ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

1
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΜΝΙΞΑΦΙΜΕΥ ΞΕΦΑΒΡΝΕΥ ΜΑΙ ΕΣΙΣΦΩΥΕΙΥ ΥΦΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ/

‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ (ςτο αμφικζατρο και ςτθν
αίκουςα εργαςτθρίων)
‒ Σρακτικζσ αςκιςεισ με χριςθ Θ/Χ,
‒ Σρακτικι άςκθςθ ςτο Εργαςτιριο
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ςτθ διδαςκαλία
‒ Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class
‒ Θλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Ξικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ
εξάςκθςθσ
Σροετοιμαςία
τελικισ
εξζταςθσ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
40
30

ΚΜΠ-Ε04 ΒΙΟΥΑΙΡΑ ΚΑΙ
ΓΕΨΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ

Διδάςκοντεσ:

25
80

Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ

175 ϊρεσ

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι (ςτθν αγγλικι για τουσ φοιτθτζσ
του Erasmus)

Αξιολογοφνται

οι μικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ εξάςκθςθσ (40%) κακϊσ
και

θ παράδοςθ-παρουςίαςθ τελικισ ςυνκετικισ άςκθςθσ
(60%).

1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα:
Γνϊςεισ
 Απόκτθςθ τθσ βαςικισ γνϊςθσ και τθσ κατανόθςθσ τθσ βιό-

ςφαιρασ ςτθ ςχζςθ γεϊςφαιρασ-ατμόςφαιρασ-υδρόςφαιρασ
 ανάλυςθ του βιολογικοφ περιεχομζνου παλαιο- και ςφγ-

χρονων γεωπεριβαλλόντων και περιβαλλοντικζσ εφαρμογζσ
Δεξιότθτεσ
 Δεξιότθτεσ ςτθν ανάλυςθ δεδομζνων του βιολογικοφ περιε-

Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:


χομζνου και ςτθν εφαρμογι τουσ ωσ εργαλεία για επίλυςθ
περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων
 Δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ δεδομζνων τθσ βιόςφαιρασ ςε κζματα
που αφοροφν τθν παγκόςμια κλιματικι μεταβολι

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ξθ διακζςιμθ

Ξ. Διμιηα, Α. Μοφλθ , Θ. Φςουροφ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλζξεισ του διδάςκοντα, πρακτική εργαςία και προφορικζσ παρουςιάςεισ των μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

Ικανότθτεσ
 Βελτίωςθ ςτθν ικανότθτα επιςτθμονικισ ζρευνασ, αναλυτι-

κισ και κριτικισ ςκζψθσ και προφορικισ επικοινωνίασ και
ςυγγραφισ
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Αυτόνομθ εργαςία
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενα
‒ Βιογεωχθμικοί δείκτεσ και μικροαπολικϊματα
‒ Σρωτογενισ παραγωγικότθτα και παγκόςμιοσ κφκλοσ του
άνκρακα, ςτακερά ιςότοπα και παλαιοωκεανογραφικζσ
εφαρμογζσ,
‒ Βιοδείκτεσ περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ καλάςςια
μικροπανίδασ
‒ Φυτικό αρχείο και παγκόςμιεσ περιβαλλοντικζσ μεταβολζσ,
μαηικζσ εξαφανίςεισ
1
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‒ Απόκριςθ τθσ βλάςτθςθσ ςτουσ κλιματικοφσ κφκλουσ του
Φεταρτογενοφσ, διαρκείσ πλθκυςμοί και καταφφγια ςτθ
Ξεςόγειο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο ( ςτθν τάξθ).

ΚΜΠ-Ε05 ΓΕΨΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΙΖΗΜΑΣΟΓΕΝΕΗ
Διδάςκοντεσ:

Γ. Αναςταςάκθσ

ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’

Υτθ Διδαςκαλία:
‒ Χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ
‒ Εξειδικευμζνα λογιςμικά Υειςμολογικισ Ανάλυςθσ.

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.

Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ:
‒ μζςω email

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ του διδάςκοντα,
πρακτικι εργαςία και προφορικζσ παρουςιάςεισ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
Αυτοτελισ μελζτθ
Υυγγραφι εργαςίασ
Φελικι γραπτι εξζταςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
52

Σαγετϊδθ περιβάλλοντα – Επζλαςθ παγετϊνων ςτθ ξθρά και
ςτθ κάλαςςα, Αιολικά περιβάλλοντα, Ακραία πλθμμυρικά
ςυμβάντα, Χερςαία ιηθματογζνεςθ - ροζσ βαρφτθτασ, Χποκαλάςςιεσ ροζσ βαρφτθτασ, Θφαιςτειοκλαςτικζσ ροζσ, Βαρυτικά
καταςτροφικά κφματα και ιηθματογζνεςθ.

90
30
3
175 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι (ςτθν αγγλικι για τουσ φοιτθτζσ
του Erasmus)

ςυμμετοχι ςτθν τάξθ (10%)

προφορικι παρουςίαςθ ςτθν τάξθ (20%)

γραπτι εργαςία με χρονικι προκεςμία παράδοςθσ 4 βδομάδεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων (30%)

Φελικι γραπτι εξζταςθ (40%)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Θλεκτρονικζσ πθγζσ και δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά
περιοδικά που κα δίδονται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου.
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ξθ διακζςιμθ
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ΚΜΠ-Ε06 ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΤΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διδάςκοντεσ:

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

ΚΜΠ-Ε07 ΤΠΟΘΑΛΑΙΑ ΓΕΨΜΟΡΥΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΖΨΝΗ

Χ. Υκυλοδιμου

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Μφκλοσ του νεροφ (βροχόπτωςθ - εξατμιςοδιαπνοι - απορροι),
Ματανομι των βροχοπτϊςεων και περίοδοι επαναφοράσ,
Χδρολογία λεκάνθσ απορροισ (επιφανειακζσ απορροζσ,
υδρογράφοι, διόδευςθ πλθμμφρασ, υδρολογικά μοντζλα) και
διαχείριςθ νεροφ (αρδευτικά φράγματα, διαςυνοριακά
ποτάμια ςυςτιματα), Σαροχζσ νεροφ και Ιηιματοσ ςε
Ξεςόγειο και Ξαφρθ Θάλαςςα, Φράγματα και Χδροθλεκτρικι
ενζργεια.

Διδάςκοντεσ:

Σ. Οομικοφ, Υ. Σοφλοσ, Χ. Αγγελόπουλοσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ Χποβάκρου, Ειδίκευςθσ Γενικϊν
Γνϊςεων, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλζξεισ και Εργαςίεσ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα μακιματα,
αλλά απαραίτθτεσ κεωροφνται οι γνϊςεισ που οι φοιτθτζσ
αποκτοφν μετά τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ των μακθμάτων
του Α’ εξαμινου του ΣΞΥ:
ΜΞΣ-Χ01. Γεωςυςτιματα
ΜΞΣ-Χ02. Σεριβαλλοντικι Υτρωματογραφία και εφαρμογζσ
ΜΞΣ-Χ03. Ξζκοδοι εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτισ Γεωεπιςτιμεσ
- Ξζκοδοι ανάλυςθσ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων
ΜΞΣ-Χ04. Σεριβαλλοντικζσ γεωμορφολογικζσ διεργαςίεσ Βιογεωχθμικοί κφκλοι
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: O ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ
κατανόθςθ των διεργαςιϊν που αφοροφν ςτον ςχθματιςμό
και τθν εξζλιξθ των υποκαλάςςιων γεωμορφϊν, τισ φυςικζσ
διεργαςίεσ ςτισ οποίεσ οφείλονται, ενϊ ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςε κζματα διαχείριςθσ των ακτϊν ςυμπεριλαμβανομενων των ανκρϊπινων παρεμβάςεων και τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Γνϊςεισ
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα
είναι ςε κζςθ να κατανοοφν και να εξθγοφν:
 Οα μελετά τθν πρόςφατθ γεωμορφολογικι εξζλιξθ υποκα-

λάςςιου αναγλφφου
 Φθν εξζλιξθ του υποκαλάςςιου και παράκτιου αναγλφφου ςε







ςχζςθ και με τθν μεταβολι καλάςςια σ ςτάκμθσ (κλιματικι
αλλαγι)
Φθ ςχζςθ υποκαλάςςιων γεωμορφϊν με τθ γεωδυναμικι
Χποκαλάςςια θφαιςτειότθτα
Διαχειριςτικοί όροι και μοντζλα διαχείριςθσ
Σαραδείγματα διαχείριςθσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ
Σαράκτια ηϊνθ και κλιματικι αλλαγι

Δεξιότθτεσ
Ρι φοιτθτζσ κα μποροφν
 να αναγνωρίηουν τισ υποκαλάςςιεσ γεωμορφζσ και τθ ςχζςθ

τουσ με τθν επικρατοφςα γεωτεκτονικι
 τθ περιγραφικι αποτφπωςθ τουσ ςε χαρτογραφικό υπόβα-

κρο
 να ςυςχετίηουν τισ γεωμορφολογικι εξζλιξθ με τθν αλλαγι

τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ
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 κατανόθςθ των διαχειριςτικϊν όρων
 κατανόθςθ
των
επιπτϊςεων
των

ανκρωπογενϊν
παρεμβάςεων και τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθ διαχείριςθ τθσ
παράκτιασ ηϊνθσ.

Γενικζσ Ικανότθτεσ: Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να
ζχουν αποκτιςει οι φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το
μάκθμα είναι:
 Αναηιτθςθ, επεξεργαςία, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων












και πλθροφοριϊν με τθν χριςθ των απαραίτθτων νζων
τεχνολογιϊν
Ερμθνευτικι ικανότθτα δεδομζνων
Αυτόνομθ διεκπεραίωςθ εργαςίασ
Ρμαδικι διεκπεραίωςθ εργαςίασ
Ικανότθτα ςτθν παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
Ελεφκερθ, δθμιουργικι και επαγωγικι ςκζψθ
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε
πράξθ
Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
Νιψθ αποφάςεων
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Διαλζξεισ (Ραραδόςεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ) Μακιματοσ
Φο περιεχόμενο του μακιματοσ διαρκρϊνεται ςτισ παρακάτω
κεματικζσ ενότθτεσ:
A. Θεωρθτικι Κατάρτιςθ
Ρι παρουςιάςεισ του μακιματοσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ
των ακόλουκων κεματικϊν πεδίων:
‒ Σακθτικά και Ενεργά Σερικϊρια Θπείρων, Ωκεάνιεσ Νεκάνεσ,
Ρρογενετικά Φόξα, Σροτάφροσ
‒ Ρπιςκοτάφροσ, Εςωτερικζσ Νεκάνεσ
‒ Χποκαλάςςιεσ, Φεκτονικζσ Φάφροι και Μζρατα, Ανοδικζσ και
Μακοδικζσ Φεκτονικζσ Μινιςεισ Τθξιτεμαχϊν, Ξορφοτεκτονικι Ανάλυςθ
‒ Υυνιηθματογενισ Φεκτονιςμόσ, Θφαιςτειοιηθματογενι Σεριβάλλοντα, Ευςτατικζσ και Φεκτονικζσ Μινιςεισ
‒ Ξορφοδυναμικοί παράγοντεσ διαμόρφωςθσ παράκτιου αναγλφφου
‒ Διαχειριςτικοί όροι
‒ Εννοιολογικό μοντζλο διαχείριςθσ με εφαρμογι ςτθ παράκτια ηϊνθ
‒ Διαχείριςθ παράκτιασ ηϊνθσ και κλιματικι αλλαγι
‒ Ανκρϊπινθ παρζμβαςθ ςτθν εξζλιξθ των ακτϊν
Β. Αςκιςεισ Ρράξθσ - Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Μζροσ Α': Αναγνϊριςθ υποκαλάςςιων γεωμορφϊν.
Μζροσ Β': Διαχειριςτικοί όροι και Διαχειριςτικά παραδείγματα ακτϊν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο (ςτισ διαλζξεισ και ςεμιναριακζσ
ςυηθτιςεισ).
‒ Χριςθ Θ/Χ, tablets, smartphones και εξειδικευμζνου
λογιςμικοφ.
‒ Σρόςβαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων και επιςτθμονικζσ βιβλιοκικεσ
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‒ Επίδειξθ του τρόπου εργαςίασ και των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Μλιματολογία και τθν Σαλαιοκλιματολογία
‒ Δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (θλεκτρονικζσ
αςκιςεισ) και επικοινωνίασ (περιοχζσ ςυηθτιςεων, blogging,
μθνφματα κ.ά.) μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class
του ΕΜΣΑ: https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL466
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Για τισ παραδόςεισ: Σαρουςιάςεισ με πολυμεςικό περιεχόμενο (εικόνεσ, animation, video) και επίδειξθ μεκόδων ανάλυςθσ, προςομοίωςθσ και ερμθνείασ δεδομζνων.
‒ Για τθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ eClass (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα, εργαςίεσ, ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, θμερολόγιο, ομάδεσ χρθςτϊν, πολυμζςα, ςφνδεςμοι, βακμολόγιο, θλεκτρονικό βιβλίο κ.λπ.) με διακεςιμότθτα 24/7 για επικοινωνία, διανομι
υλικοφ, επίλυςθ αποριϊν.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ (Σαραδόςεισ και
Αςκιςεισ Σράξθσ)
Άςκθςθ Χπαίκρου
Ξθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ
(Απαιτοφμενθ
επανάλθψθ,
Ξελζτθ Χλικοφ, Σροετοιμαςία
Ενδιάμεςων Εργαςιϊν)
Σροετοιμαςία
τελικισ
εργαςίασ
Σφνολο Μακιματοσ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
52 (13x4)
20
50

50
172 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
(υπάρχει θ δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι για τουσ φοιτθτζσ
του Erasmus), και περιλαμβάνει:

Γραπτι εργαςία με κζμα που ζχει επιλεγεί από λίςτα
κεμάτων / Σροφορικι παρουςίαςθ του κζματοσ (65%)

Ξικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ εξάςκθςθσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν εφαρμογι μεκοδολογιϊν για επίλυςθ ςχετικϊν
προβλθμάτων (35%)
Φα κριτιρια αξιολόγθςθσ του μακιματοσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ περιγράφονται ςτον Ρδθγό Υπουδϊν και βοθκθτικό υλικό (ερωτιςεισ, αςκιςεισ κ.λπ.) για τισ εργαςίεσ είναι αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-class
(https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL466).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία
Ρροτεινόμενα Ηλεκτρονικά Βιβλία:

Embleton C., Embleton-Hamann C. (1997). Developments in
Earth Science Processes 5: Geomorhological Hazards of
Europe. Elsevier, Amsterdam.

Huggett R.J. (2007). Fundamentals of Geomorphology,
Second Edition. Routledge, Taylor & Francis Group, New
York.
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Libes S. (2009). Introduction to Marine Biochemistry,
Second Edition. Elsevier, Amsterdam.
https://booksite.elsevier.com/9780120885305/
Davidson-Amott R. (2010). An Introduction to Coastal
Processes and Geomorphology. Cambridge University Press,
New York.
Miguel Ortega-Sánchez, Rafael J. Bergillos, Alejandro LópezRuiz, Miguel A. Losada (2017). Morphodynamics of
Mediterranean Mixed Sand and Gravel Coasts. Springer
International Publishing
Mu Ramkumar Arthur James David Menier Kumaraswamy
K, 2018. Coastal Zone Management Global Perspectives,
Regional Processes, Local Issues,(1st Edition, ELSEVIER
Erlend Moksness, Einar Dahl, Josianne Støttrup PhD, 2009.
Integrated Coastal Zone Management, Blackwell Publishing
Ltd

Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά

Continental Shelf Research

GeoMarine Letters

Journal of Coastal Research

Marine Geology

Journal of Coastal Management
Ρρόςκετο Διδακτικό Υλικό
Υθμειϊςεισ διδαςκόντων, παρουςιάςεισ των παραδόςεων και
φλθ εργαςιϊν αναρτθμζνεσ ςτθν πλατφόρμα e-Class του
μακιματοσ.

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

ΚΜΠ-Ε08 ΣΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ
ΔΟΡΤΥΟΡΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
Διδάςκοντεσ:

Ε. Βαςιλάκθσ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ
υποβάκρου,
ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Παραδόςεισ και Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 7 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: Υυςτιματα Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν και
Αρχζσ Φθλεπιςκόπθςθσ (Σροπτυχιακό - Προαιρετικά)
Φωτογεωλογία - Φθλεανίχνευςθ - Ξακθματικι Γεωγραφία
(Σροπτυχιακό - Προαιρετικά)
Υυςτιματα Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν ςε Σεριβαλλοντικζσ
Εφαρμογζσ (Ξεταπτυχιακό)
1

Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα:
Γνϊςεισ
 Φθλεπιςκόπιςθ, Ψθφιακι Επεξεργαςία Εικόνασ, Ανάλυςθ

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL466

Χωρικϊν Δεδομζνων
Δεξιότθτεσ
 Εφαρμογι εξειδικευμζνων λογιςμικϊν για τθν ανάλυςθ

δεδομζνων Φθλεπιςκόπθςθσ
Ικανότθτεσ
 Επεξεργαςία,

ανάλυςθ
Φθλεπιςκόπθςθσ.

και

απεικόνιςθ

δεδομζνων

Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο






ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Σροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Υχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ρεριεχόμενο:
Φυςικό υπόβακρο τθσ τθλεπιςκόπθςθσ (θλεκτρομαγνθτικό φάσμα και θ αλλθλεπίδραςι του με τθν φλθ, ατμοςφαιρικι ςκζδαςθ και απορρόφθςθ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ) – Αεροφωτογραφίεσ - Φωτογραμμετρία – Φεχνικζσ ορκοαναγωγισ με
εφρεςθ ςθμείων ελζγχου – Αλγόρικμοι τριγωνιςμοφ – Διόρκωςθ ςφαλμάτων – Ξωςαϊκά Α/Φ – Δορυφορικζσ εικόνεσ υψθ1
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λισ χωρικισ και φαςματικισ ανάλυςθσ – Ιςτόγραμμα, ςτατιςτικά – Υυνδυαςμοί καναλιϊν – Νόγοι καναλιϊν – Φεχνικζσ
Φαξινόμθςθσ – Ξοντζλοποίθςθ Διαδικαςιϊν – Ατμοςφαιρικι
διόρκωςθ

ΚΜΠ-Ε09 ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΣΙΚΗ
ΓΕΨΜΟΡΥΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
Διδάςκοντεσ:

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ
‒ Εργαςτθριακι άςκθςθ μζςω Θ/Χ
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Αςκιςεισ με χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ
‒ Σροφορικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ, επικοινωνία μζςω
τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-Class
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
24 (4 ϊρεσ x 6 εβδομ.)
24 (4 ϊρεσ x 6 εβδομ.)

Σφνολο Μακιματοσ

100 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι (ςτθν αγγλικι για τουσ φοιτθτζσ
του Erasmus)

Αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων

Δφο Εργαςτθριακζσ Εργαςίεσ πρακτικισ εξάςκθςθσ και
γραπτι αναφορά
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

Υθμειϊςεισ διδάςκοντα

Θλεκτρονικζσ πθγζσ από διδάςκοντα

Principles of Remote Sensing, 2004, ITC
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ξθ διακζςιμθ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ αςκήςεισ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.
Ρροαπαιτιςεισ: ΡΧΙ
Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: Φο μάκθμα επικεντρϊνεται ςτισ
εφαρμογζσ τθσ Γεωμορφολογίασ και ειδικότερα κζματα που
άπτονται των μεταβολϊν του γεωμορφολογικοφ περιβάλλοντοσ, λόγω των ανκρϊπινων παρεμβάςεων. Αποτελεί τθν
εμπζδωςθ των αλλοιϊςεων που επιφζρουν οι φυςικζσ και
ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ ςτο γεωμορφολογικό περιβάλλον. Σραγματεφεται κυρίωσ τθν εκτίμθςθ και διαχείριςθ
κινδφνων όπωσ είναι οι πλθμμφρεσ, οι κατολιςκιςεισ, θ διάβρωςθ παράκτια και χερςαία, κακϊσ επίςθσ και ςτισ μεταβολζσ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ. Επιπλζον, επικεντρϊνεται ςε κζματα Μαρςτικισ Γεωμορφολογίασ και ιδιαίτερα ςτισ μεκόδουσ
βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ του Μαρςτ.
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα
είναι ικανοί:
 να εκτιμοφν και να κατανοοφν τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ και
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N. Ευελπίδου, Χ. Υκυλοδιμου

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ
υποβάκρου,
ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων

διαχείριςθσ φυςικϊν κιν-δφνων όπωσ είναι οι πλθμμφρεσ, οι
κατολιςκιςεισ, θ διάβρωςθ.
να κατανοοφν τισ μεταβολζσ καλάςςιασ ςτάκμθσ.
να κατανοοφν, να διακρίνουν και να ερμθνεφουν τισ επιπτϊςεισ τθσ αςτικοποίθςθσ και των ανκρϊπινων επεμβάςεων
ςτισ μεταβολζσ του γεωμορφολογικοφ περιβάλλοντοσ, ςτθν
αλλοίωςθ του αναγλφφου και τισ επιδράςεισ τουσ ςτθν εκδιλωςθ φυςικϊν κινδφνων όπωσ πλθμμφρεσ, κατολιςκιςεισ,
καταπτϊςεισ, κακιηιςεισ, διάβρωςθ, κ.ά.
να υπολογίηουν φυςικζσ παραμζτρουσ για τον ςχεδιαςμό
τεχνικϊν ζργων όπωσ διευκετιςεισ χειμάρρων, φράγματα,
δρόμοι, οικιςμοί κακϊσ και παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν
εκδιλωςθ κινιςεων γαιϊν, πλθμμφρων, διάβρωςθσ κ.λ.π.
να εφαρμόηουν μεκόδουσ τθσ εφαρμοςμζνθσ γεωμορφολογίασ ςτον ςχεδιαςμό τεχνικϊν ζργων και ςτθν εκτίμθςθ
γεωμορφολογικϊν κινδφνων,
να ςυλλζγουν και να αναλφουν, τθ ςχετικι βιβλιογραφία
κακϊσ και να ςυνδυάηουν και να ςυνκζτουν παραδείγματα
μελετϊν που ζχουν γίνει ςτον διεκνι αλλά και ςτον ελλαδικό
χϊρο,
να εξθγοφν, να ςυλλζγουν, να ςυγκρίνουν και να αξιολογοφν
δεδομζνα ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων όπωσ είναι το γεωλογικό υπόβακρο αςτικϊν περιοχϊν, θ διαχείριςθ επιφανεια-
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ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΜΝΙΞΑΦΙΜΕΥ ΞΕΦΑΒΡΝΕΥ ΜΑΙ ΕΣΙΣΦΩΥΕΙΥ ΥΦΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ/

κϊν υδάτων, θ εκτίμθςθ φυςικϊν κινδφνων (πλθμμφρεσ,
κατολιςκιςεισ, καταπτϊςεισ, κακιηιςεισ, διάβρωςθ), θ ανάπτυξθ, ο ςχεδιαςμόσ και διαχείριςθ αςτι-κϊν περιοχϊν.
 Ξζςω των καρςτικϊν γεωμορφϊν να κατανοοφν τισ
καρςτικζσ διεργαςίεσ
 Οα εφαρμόηουν μεκόδουσ τθσ βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ
ζρευνασ του Μαρςτ
Γενικζσ Ικανότθτεσ:
 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε










πράξθ
Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε
πράξθ
Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ξεταβολζσ ςτο γεωμορφολογικό περιβάλλον – ανκρωπογενείσ
παρεμβάςεισ. Εκτίμθςθ και διαχείρθςθ φυςικϊν κινδφνων
(πλθμμφρεσ, κατολιςκιςεισ, καταπτϊςεισ, παράκτια και χερςαία διάβρωςθ). Ξεταβολζσ καλάςςιασ ςτάκμθσ. Αςτικοποίθςθ και ανκρωπογενείσ παρεμβάςεισ - επιπτϊςεισ ςτο γεωμορφολογικό περιβάλλον, αλλοίωςθ του αναγλφφου και τισ επιδράςεισ τουσ ςτθν εκδιλωςθ φυςικϊν κινδφνων όπωσ πλθμμφρεσ, κατολιςκιςεισ, διάβρωςθ, κλπ. Φυςικζσ παράμετροι
ςχεδιαςμοφ τεχνικϊν ζργων (διευκετιςεισ χειμάρρων, φράγματα, δρόμοι, πολεοδομικά κ.λ.π.). Ξζκοδοι εφαρμοςμζνθσ
γεωμορφολογίασ ςτο ςχεδιαςμό τεχνικϊν ζργων και ςτθν
εκτίμθςθ φυςικϊν κινδφνων. Διαχείριςθ επιφανειακϊν υδάτων. Φεχνικά και περιβαλλοντικά κζματα όπωσ γεωλογικό υπόβακρο αςτικϊν περιοχϊν, διαχείριςθ επιφανειακϊν υδάτων,
ανάπτυξθ ςχεδιαςμόσ και διαχείριςθ φυςικϊν και ανκρωπογενϊν κινδφνων.
Μαρςτικζσ διεργαςίεσ, Μαρςτικζσ γεωμορφζσ, Ξζκοδοι βαςικισ
και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ του Μαρςτ.

ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Ξθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ
Σροετοιμαςία
εργαςίασ
εξαμινου
Σφνολο Μακιματοσ

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
26
26
64
84
200 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι (ςτθν αγγλικι για τουσ φοιτθτζσ
του Erasmus)
Ι. ΣΑΤΑΔΡΥΕΙΥ -ΔΙΑΝΕΠΕΙΥ (50%)

Σαρουςίαςθ κζματοσ το οποίο ζχει επιλεγεί από
λίςτα κεμάτων
ΙΙ. ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΕΥ ΑΥΜΘΥΕΙΥ (50%)

Σαράδοςθ, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ,
ατομικϊν εργαςιϊν οι οποίεσ περιλαμβάνουν
επίλυςθ
προβλθμάτων
των
εργαςτθριακϊν
αςκιςεων .
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Υθμειϊςεισ Διδαςκόντων και Ψλθ που ζχει αναρτθκεί ςτο
eclass
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά

Geomorphology

Applied Geomorphology
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ξθ διακζςιμθ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ (ςτισ Σαραδόςεισ και ςτισ
Αςκιςεισ Σράξθσ )
‒ Σρακτικζσ αςκιςεισ με χριςθ χαρτϊν, βιβλιογραφίασ και
ερωτθματολογίων
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Υτθ διδαςκαλία: Σαρουςιάςεισ με πολυμεςικό περιεχόμενο
(εικόνεσ, animation, video). Ξαγνθτοςκοπθμζνα μακιματα
και αςκιςεισ υπαίκρου ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα.
‒ Υτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ eclass και τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ opencourses (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, εργαςίεσ, ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, ομάδεσ χρθςτϊν, πολυμζςα, ςφνδεςμοι, βακμολόγιο, κ.ά.)

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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Δεξιότθτεσ

ΚΜΠ-Ε10 ΥΤΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΥΕ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ ΕΠΕΜΒΑΗ ΣΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ρι φοιτθτζσ κα μποροφν
 να αναγνωρίηουν και να ςυηθτοφν τα φυςικά και ανκρωπο-

γενι αίτια που επθρεάηουν τισ φυςικζσ καταςτροφζσ
 να εκτιμοφν τθν επικινδυνότθτα πλθμμυρϊν, διάβρωςθσ,

πυρκαγιϊν και άλλων υδρομετεωρολογικϊν φαινομζνων και
 να κατανοοφν τισ νζεσ τεχνικζσ και μεκοδολογίεσ μετριαςμοφ

Διδάςκοντεσ:

των φυςικϊν καταςτροφϊν και μζτρων προςαρμογισ ςτθν
κλιματικι αλλαγι που ενιςχφει τουσ φυςικοφσ κινδφνουσ

Σ. Οάςτοσ, N. Ευελπίδου, Σ. Οομικοφ

ΕΡΙΡΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ: Ξεταπτυχιακό / Γ’
ΤΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικοφ Χποβάκρου, Ειδίκευςθσ Γενικϊν
Γνϊςεων, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

Γενικζσ Ικανότθτεσ: Ρι γενικζσ ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχουν αποκτιςει οι φοιτθτζσ και ςτισ οποίεσ αποςκοπεί το μάκθμα είναι:

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Διαλζξεισ και Εργαςίεσ
4 ώρεσ διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα, 8 πιςτωτικζσ
μονάδεσ.

 Θεωρθτικι ςκζψθ και ικανότθτα μετατροπισ τθσ κεωρίασ ςε

Ρροαπαιτιςεισ: Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα μακιματα,
αλλά απαραίτθτεσ κεωροφνται οι γνϊςεισ που οι φοιτθτζσ
αποκτοφν μετά τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ των μακθμάτων
του Α’ εξαμινου του ΣΞΥ:
ΚΜΡ-Υ01. Γεωςυςτιματα
ΚΜΡ-Υ03. Ξζκοδοι εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτισ Γεωεπιςτιμεσ - Ξζκοδοι ανάλυςθσ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων
ΚΜΡ-Υ04. Σεριβαλλοντικζσ γεωμορφολογικζσ διεργαςίεσ Βιογεωχθμικοί κφκλοι
και του Α’ εξαμινου του ΣΞΥ:
ΚΜΡ-Υ07. Μλιματικι Ξεταβλθτότθτα (Σαλαιόκλιμα) και Μλιματικι Αλλαγι (Ανκρωπόκαινο)








Γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων: Ελλθνικι (Ε.Φ. Αγγλικι)
Το μάκθμα προςφζρεται ςε φοιτθτζσ Erasmus: ΟΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακθςιακά αποτελζςματα: O ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ
κατανόθςθ τθσ χωροχρονικισ μεταβλθτότθτασ των φυςικϊν
καταςτροφϊν αλλά και των ανκρωπογενϊν επεμβάςεων ςτο
περιβάλλον, που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ και ζνταςθ των
φυςικϊν καταςτροφϊν και μεγιςτοποιοφν τθν επικινδυνότθτα
των φαινομζνων.
Γνϊςεισ
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα
είναι ςε κζςθ να κατανοοφν και να εξθγοφν:
 τα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα (ανεμοςτρόβι-








λοι, καταιγίδεσ, κφματα καφςωνα, κφματα ψφχουσ, παγετόσ
και χιονοπτϊςεισ, ξθραςία), ποτάμιεσ πλθμμφρεσ, αιφνίδιεσ
αςτικζσ πλθμμφρεσ
τθν εκτίμθςθ κατολιςκθτικοφ κινδφνου / εκτίμθςθ κινδφνου
κακιηιςεων / ροζσ κορθμάτων / εκτίμθςθ κινδφνου ροϊν κορθμάτων και τρωτότθτα εδαφϊν/ κινιςεισ γαιϊν
τθν επικινδυνότθτα διάβρωςθσ, / εκτίμθςθ πλθμμυρικισ επικινδυνότθτασ, πυρκαγιζσ, διάβρωςθ ακτϊν (δείκτεσ τρωτότθτασ)
τον ςχεδιαςμό χριςεων γθσ ςε ςχζςθ με τουσ φυςικοφσ
κινδφνουσ και
τθν τρζχουςα επιςτθμονικι γνϊςθ που ςχετίηεται με τισ
αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν καταςτροφϊν από φυςικά και
ανκρωπογενι αίτια.
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πράξθ
 Ικανότθτα εφαρμογισ γνϊςεων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφο-

ριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Νιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ρμαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Υεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ
ςκζψθσ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Διαλζξεισ (Ραραδόςεισ και Αςκιςεισ Ρράξθσ) Μακιματοσ
Φο περιεχόμενο του μακιματοσ διαρκρϊνεται ςτισ παρακάτω
κεματικζσ ενότθτεσ:
‒ Ακραία μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα (ανεμοςτρόβιλοι, καταιγίδεσ, κφματα καφςωνα, κφματα ψφχουσ,
παγετόσ και χιονοπτϊςεισ, ξθραςία). Χωροχρονικι μεταβολι, αίτια και επιπτϊςεισ
‒ Αιφνίδιεσ αςτικζσ πλθμμφρεσ και ποτάμιεσ πλθμμφρεσ (αίτια
και επιπτϊςεισ)
‒ Μλιματικι αλλαγι και ακραία υδρομετεωρολογικά φαινόμενα
‒ Ματολιςκιςεισ, κακιηιςεισ, κινιςεισ γαιϊν, τρωτότθτα εδαφϊν, πυρκαγιζσ, διάβρωςθ ακτϊν. Αίτια, φυςικζσ διεργαςίεσ
και δείκτεσ τρωτότθτασ
‒ Επικινδυνότθτα διάβρωςθσ. πλθμμφρασ, ςχεδιαςμόσ χριςεων γθσ ςε ςχζςθ με τουσ φυςικοφσ κινδφνουσ και
‒ Επιπτϊςεισ των φυςικϊν καταςτροφϊν ςτο δομθμζνο περιβάλλον και ςτα οικοςυςτιματα
‒ Σροςαρμογι και μζκοδοι μετριαςμοφ των επιπτϊςεων των
φυςικϊν καταςτροφϊν
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
‒ Σρόςωπο με πρόςωπο (ςτισ διαλζξεισ και ςεμιναριακζσ
ςυηθτιςεισ).
‒ Χριςθ Θ/Χ, tablets, smartphones και εξειδικευμζνου λογιςμικοφ.
‒ Σρόςβαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων και επιςτθμονικζσ βιβλιοκικεσ
‒ Επίδειξθ του τρόπου εργαςίασ και των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Ξετεωρολογία, Μλιματολογία και Χδρολογία

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

ΣΕΤΙΓΤΑΞΞΑΦΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ/ ΕΙΔΙΜΕΧΥΘ: ΜΝΙΞΑΦΙΜΕΥ ΞΕΦΑΒΡΝΕΥ ΜΑΙ ΕΣΙΣΦΩΥΕΙΥ ΥΦΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ/

‒ Δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (θλεκτρονικζσ αςκιςεισ) και επικοινωνίασ (περιοχζσ ςυηθτιςεων, blogging,
μθνφματα κ.ά.) μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class
του ΕΜΣΑ: https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL467
ΧΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
‒ Για τισ παραδόςεισ: Σαρουςιάςεισ με πολυμεςικό περιεχόμενο (εικόνεσ, animation, video) και επίδειξθ μεκόδων ανάλυςθσ, προςομοίωςθσ και ερμθνείασ δεδομζνων.
‒ Για τθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ: Χποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ eClass (ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα, εργαςίεσ, ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, θμερολόγιο, ομάδεσ χρθςτϊν, πολυμζςα, ςφνδεςμοι, βακμολόγιο, θλεκτρονικό βιβλίο κ.λπ.) με διακεςιμότθτα 24/7 για επικοινωνία, διανομι
υλικοφ, επίλυςθ αποριϊν.
ΟΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ (Σαραδόςεισ και
Αςκιςεισ Σράξθσ)
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Άςκθςθ Χπαίκρου
Ξθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ
(Απαιτοφμενθ
επανάλθψθ,
Ξελζτθ Χλικοφ, Σροετοιμαςία
Ενδιάμεςων Εργαςιϊν)
Σροετοιμαςία τελικισ εργαςίασ
Σφνολο Μακιματοσ

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ

Υθμειϊςεισ διδαςκόντων, παρουςιάςεισ των παραδόςεων και
φλθ εργαςιϊν αναρτθμζνεσ ςτθν πλατφόρμα e-Class του μακιματοσ.
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL467

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμινου
52 (13x4)
30
20
35

40
177 ϊρεσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (υπάρχει θ δυνατότθτα εξζταςθσ ςτθν αγγλικι για τουσ φοιτθτζσ του
Erasmus), και περιλαμβάνει:

Εξζταςθ μζςω ςφντομων εργαςιϊν/αςκιςεων κατά τθ
διάρκεια των διαλζξεων

Φελικι εργαςία ςε κζμα που κα επιλεγεί από τουσ φοιτθτζσ
με κακοδιγθςθ από τουσ διδάςκοντεσ
Φα κριτιρια αξιολόγθςθσ του μακιματοσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ περιγράφονται ςτον Ρδθγό Υπουδϊν και βοθκθτικό υλικό (ερωτιςεισ, αςκιςεισ κ.λπ.) για τισ εργαςίεσ είναι αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα e-class
(https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL467).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ
Ρροτεινόμενθ Βιβλιογραφία

Roger G. Barry, Eileen A. Hall-McKim, Essentials of the
Earth's Climate System, 1st ed, Cambridge University Press
(2014)
Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά

Natural Hazards and Earth System Science, EGU

Natural Hazards

Theoretical and Applied Climatology

Regional Environmental Change

Climatic Change, Springer

Nature Climate Change, Springer
Ρρόςκετο Διδακτικό Υλικό

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021
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ΚΡΙΣΉΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΌΓΗΗ

Χπό κατάλλθλεσ ςυνκικεσ το ζργο κα ιταν άξιο δθμοςίευςθσ.
Εκμάκθςθ προθγμζνων μεκόδων και τεχνικϊν ςε ζνα επίπεδο πζρα από αυτό διδάςκεται ρθτά.
Ικανότθτα να ςυνκζτει και υιοκετεί με πρωτότυπο τρόπο ιδζεσ από όλο το εφροσ του κζματοσ.
Υε ομαδικι εργαςία, υπάρχει απόδειξθ εξζχουςασ ατομικισ ςυμβολισ.
Εξαιρετικι παρουςίαςθ.
Εξαιρετικόσ ζλεγχοσ τθσ κριτικισ ανάλυςθσ και τθσ κρίςθσ.
Εξαιρετικό εφροσ και βάκοσ επίτευξθσ των επιδιωκόμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Γνϊςθ ευρζωσ φάςματοσ μεκόδων και τεχνικϊν.
Φεκμιρια μελζτθσ και πρωτοτυπίασ ςαφϊσ πζρα από τα όρια του τι ζχει διδαχκεί.
Υε ομαδικι εργαςία, υπάρχει απόδειξθ εξαιρετικισ ατομικισ ςυμβολισ.
Εξαιρετικι παρουςίαςθ.
Ικανότθτα ελζγχου τθσ κριτικισ ανάλυςθσ και τθσ κρίςθσ.
Επίτευξθ όλων των προβλεπόμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων για μια μονάδα.
Ικανότθτα καλισ χριςθσ μια ςειράσ από μεκόδουσ και τεχνικζσ για τθν κατάλθξθ ςε ςυμπεράςματα.
Απόδειξθ μελζτθσ, κατανόθςθσ, και ςφνκεςθσ πζρα από τα όρια του τι ζχει ρθτά διδαχκεί.
Σολφ καλι παρουςίαςθ του υλικοφ.
Ικανότθτα χριςθσ κριτικισ ανάλυςθσ και κρίςθσ.
που εμπλζκεται ομαδικι εργαςία υπάρχουν αποδείξεισ παραγωγικισ ατομικισ ςυμβολισ.
Μάποιοι περιοριςμοί ςτθν επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων, αλλά ζχει καταςτεί κατορκωτι θ κατανόθςθ των
περιςςότερων από αυτοφσ.
Ικανότθτα χριςθσ των περιςςότερων από τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ που διδάςκονται.
Φεκμιρια μελζτθσ και κατανόθςθσ του τι ζχει διδαχκεί.
Ματάλλθλθ παρουςίαςθ του υλικοφ.
Ξερικι κατανόθςθ των κεμάτων και εννοιϊν που διζπουν τισ τεχνικζσ και το υλικό που διδάςκεται.
που εμπλζκεται ομαδικι εργαςία υπάρχουν αποδείξεισ κετικισ ατομικισ ςυμβολισ.
Σεριοριςμζνθ επίτευξθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Ικανότθτα χριςθσ ενόσ ποςοςτοφ των βαςικϊν μεκόδων και τεχνικϊν που διδάςκονται.
Φεκμιρια μελζτθσ και κατανόθςθσ του τι ζχει διδαχκεί, αλλά θ κατανόθςθ παραμζνει αναςφαλισ.
Φτωχι παρουςίαςθ του υλικοφ.
Μάποια κατανόθςθ των κεμάτων και εννοιϊν που διζπουν τισ τεχνικζσ και το υλικό που διδάςκονται αλλά είναι
αδφναμθ και ελλιπισ.
Επίτευξθ μόνο μιασ μειοψθφίασ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Ικανότθτα να επιδείξει μια ςαφι αλλά περιοριςμζνθ χριςθ μερικϊν από τισ βαςικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ που
διδάςκονται.
Αδφναμθ και ατελισ κατανόθςθ του τι ζχει διδαχκεί.
Ελλιπισ κατανόθςθ των κεμάτων και εννοιϊν που διζπουν τισ τεχνικζσ και το υλικό που διδάςκονται.
Ανεπαρκισ επίτευξθ ςχεδόν όλων των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.
Ζλλειψθ ικανότθτασ χριςθσ οιωνδιποτε ι των ορκϊν μεκόδων και τεχνικϊν που διδάςκονται.
Ανεπαρκισ και αςυνάρτθτθ παρουςίαςθ του υλικοφ.
Εξ ολοκλιρου ελλιπισ κατανόθςθ του τι ζχει διδαχκεί.
Ζλλειψθ κατανόθςθσ των κεμάτων και εννοιϊν που διζπουν τισ τεχνικζσ και το υλικό που διδάςκεται.
Απουςία ςθμαντικά αξιολογιςιμου υλικοφ, απουςία, ι αξιολόγθςθ που τθσ λείπει ζνα ςτοιχείο «πρζπει να περάςει».
Υτθν κατθγορία αυτι μεταπίπτουν οι εργαςίεσ/εκκζςεισ/γραπτά με αποδείξεισ πακθτικισ ι ενεργθτικισ παραβίαςθσ
των κανόνων τθσ Σανεπιςτθμιακισ τιμιότθτασ (π.χ. περιπτϊςεισ αντιγραφισ, λογοκλοπισ κ.λ.π.)

Ακαδημαϊκό Ζτοσ: 2020 – 2021

4.5. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΕΞΑΜΗΝΨΝ – ΕΠΙΗΜΕ ΑΡΓΙΕ ΠΑΝ. ΈΣΟΤ 2020-2021
(ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΥ. ΤΓΚΛΗΣΟΤ 13-6-2017)
1) Xειμερινό εξάμθνο:
α) Ζναρξθ μακθμάτων μετά το πζρασ τθσ εξεταςτικισ περιόδου του Υεπτεμβρίου.
β) Σερίοδοσ διδαςκαλίασ:
από Σζμπτθ 1 Ρκτωβρίου 2020
ζωσ και Σαραςκευι 8 Iανουαρίου 2021
(Αςκιςεισ Χπαίκρου:
ΣΑΤΑΜΑΦΩ ςτθν παράγραφο 3 – (Αςκιςεισ Χπαίκρου)
γ) Σερίοδοσ εξετάςεων:
από Δευτζρα 11 Iανουαρίου 2021
ζωσ και Σαραςκευι 5 Φεβρουαρίου 2021
δ) Eπίςθμεσ αργίεσ:
- Eκνικι εορτι:
Φετάρτθ 28 Ρκτωβρίου 2020
- Σολυτεχνείο:
από Δευτζρα 16 Οοεμβρίου ζωσ και Φρίτθ 17 Nοεμβρίου 2020
- Διακοπζσ Xριςτουγζννων- Nζου Ζτουσ:
από Σζμπτθ 24 Δεκεμβρίου 2020
ζωσ και Φετάρτθ 6 Iανουαρίου 2021
- Σανεπιςτθμιακι εορτι Tριϊν Iεραρχϊν:
Υάββατο 30 Iανουαρίου 2021
2) Eαρινό εξάμθνο:
α) Σερίοδοσ διδαςκαλίασ:

από Δευτζρα 8 Φεβρουαρίου 2021
ζωσ Φρίτθ 8 Ιουνίου 2021
(Χαρτογράφθςθ-Αςκιςεισ Χπαίκρου: ςτθν παράγραφο 3 – (Αςκιςεισ Χπαίκρου)
β) Σερίοδοσ εξετάςεων:
από Σζμπτθ 10 Ιουνίου 2021
ζωσ & Φρίτθ 6 Ιουλίου 2021
γ) Eπίςθμεσ Aργίεσ:
- Θμζρα κατάλθψθσ κτθρίου Οομικισ το 1973:
21 Φεβρουαρίου 2021
- Μακαρά Δευτζρα:
15 Ξαρτίου 2021
- Eκνικι εορτι:
Σζμπτθ 25 Mαρτίου 2021
- Διακοπζσ Σάςχα:
από Δευτζρα 26 Απριλίου 2021
ζωσ Σαραςκευι 7 Ξαΐου 2021
- Σρωτομαγιά:
Υάββατο 1 Mαΐου 2021
- Aγίου Σνεφματοσ:
Δευτζρα 21 Ιουνίου 2021
δ) Διακοπι μακθμάτων: Tθν θμζρα των φοιτθτικϊν εκλογϊν και τθν επομζνθ.
3) Αςκιςεισ Χπαίκρου:
Αςκιςεισ Χπαίκρου ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2020-2021:
από Μυριακι 16 Ξαΐου 2021
ζωσ και Σζμπτθ 20 Ξαΐου 2021
Χαρτογράφθςθ-Αςκιςεισ Χπαίκρου ΕΑΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2019-2020:
από Υάββατο 22 Ξαΐου 2021
ζωσ και Φρίτθ 1 Ιουνίου 2021)
Αςκιςεισ Χπαίκρου ΕΑΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2020-2021:)
από Σζμπτθ 3 Ιουνίου 2021
ζωσ και Φρίτθ 8 Ιουνίου 2021)
Χαρτογράφθςθ ΕΑΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2020-2021:
από Υάββατο 28 Αυγοφςτου 2021
ζωσ και Μυριακι 5 Υεπτεμβρίου 2021
4) Eξεταςτικι περίοδοσ Υεπτεμβρίου:
από Δευτζρα 6 Υεπτεμβρίου 2021
ζωσ & Σαραςκευι 1 Ρκτωβρίου 2021
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Κεφάλαιο 5
ΥΟΙΣΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

5.1. ΙΣΙΗ ΥΟΙΣΗΣΨΝ
Υτθν Σανεπιςτθμιόπολθ, εςτιατόριο (Φθλ. 210-72774443 και
210-7277734) λειτουργεί ςτο κτιριο τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ
και θ ςίτιςθ παρζχεται κακθμερινά από Μυριακι ζωσ και Υάββατο (12:00-16:00 και 18:00-21:00), με διακοπι 15 θμερϊν κατά
τισ εορτζσ των Χριςτουγζννων και του Σάςχα, αντίςτοιχα.
Ρι φοιτθτζσ που ζχουν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται από το
νόμο και τισ αποφάςεισ των αρμοδίων οργάνων του Σανεπιςτθμίου, για όςο διάςτθμα διαρκοφν οι ςπουδζσ τουσ προςαυξθμζνο κατά 2 (δφο) ζτθ, δικαιοφνται δωρεάν ςίτιςθ ςτο Φοιτθτικό Εςτιατόριο.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςε ό,τι αφορά ςε ηθτιματα
ςίτιςθσ μπορείτε να επικοινωνείτε ςτα τθλζφωνα: 210 3688216,
210 3688252, 210 3688230. Επίςθσ μπορείτε να επιςκεφτείτε το
Φμιμα Υίτιςθσ ςτο κτιριο τθσ Σανεπιςτθμιακισ Νζςχθσ,
Ιπποκράτουσ 15, 5oσ όροφοσ κάκε θμζρα από 9 π.μ. μζχρι 12 μ.

5.2. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΧΗ
(Σ.Δ. 327/1983 - ΦΕΜ 117/7.9.83/Αϋ)
Σοιοι δικαιοφνται Χγειονομικισ Σερίκαλψθσ:
Χγειονομικι, ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ
δικαιοφνται οι φοιτθτζσ, θμεδαποί ομογενείσ και αλλοδαποί,
για το διάςτθμα ίςο προσ τα ζτθ φοίτθςθσ που προβλζπεται ωσ
ελάχιςτθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, προςαυξανόμενο κατά το
ιμιςυ.
Σροκειμζνου για το τελευταίο ζτοσ ςπουδϊν, θ περίκαλψθ παρατείνεται και μετά τθν λιξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ μζχρι 31
Δεκεμβρίου για όςουσ δεν ζχουν λάβει τον τίτλο ςπουδϊν τουσ
μζχρι τότε.
Υε περίπτωςθ αναςτολισ τθσ φοίτθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 29, του Ο. 1268/82, θ περίκαλψθ
παρατείνεται ανάλογα.
Εκλογι Αςφαλιςτικοφ Φορζα:
Υτθν περίπτωςθ που ο φοιτθτισ δικαιοφται άμεςα ι ζμμεςα
περίκαλψθ από άλλο αςφαλιςτικό φορζα, μπορεί να επιλζξει
τον αςφαλιςτικό φορζα που προτιμά κάκε φορά με υπεφκυνθ
διλωςθ που υποβάλλει ςτο Φμιμα.
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον αςφαλιςτικό φορζα που ζχει επιλζξει
ο φοιτθτισ.
Υε περίπτωςθ που ο αςφαλιςτικόσ φορζασ, που ζχει επιλζξει ο
φοιτθτισ καλφπτει μόνο τθν νοςοκομειακι και ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ ι μζροσ τθσ δαπάνθσ νοςθλείασ, το οικείο ΑΕΙ ι
θ Φοιτθτικι Νζςχθ του ΑΕΙ καλφπτει τθν υπόλοιπθ δαπάνθ
ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ΣΔ 327/87.
Θ Χγειονομικι περίκαλψθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει:

Ιατρικι και Οοςοκομειακι εξζταςθ, φαρμακευτικι περίκαλψθ,
παρακλινικζσ εξετάςεισ, εξζταςθ ςτο ςπίτι, τοκετοφσ, φυςιοκεραπεία, οδοντιατρικι περίκαλψθ και ορκοπεδικά είδθ.
Χγειονομικι, ιατροφαρμακευτικι και νοςθλευτικι περίκαλψθ
δικαιοφνται όλοι οι φοιτθτζσ για διάςτθμα ίςο προσ τα ζτθ
φοίτθςθσ που προβλζπονται ςαν ελάχιςτθ διάρκεια ςπουδϊν
προςαυξθμζνα κατά το ιμιςυ.
Για το ςκοπό αυτό χορθγεί το Σανεπιςτιμιο ειδικό βιβλιάριο
υγειονομικισ περίκαλψθσ που μπορεί να χρθςιμοποιεί ο φοιτθτισ ςτθν ζδρα του οικείου ΑΕΙ και μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ εκτόσ αυτισ.
Υε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ δικαιοφται άμεςα ι ζμμεςα περίκαλψθ από άλλο αςφαλιςτικό φορζα, και κζλει τθν υγειονομικι περίκαλψθ φοιτθτι, κα πρζπει πρϊτα να παραιτθκεί τθσ
αςφάλιςθσ από τον άλλο φορζα και να επιλζξει αυτιν του
φοιτθτι με υπεφκυνθ διλωςθ του Ο. 1599/86, δθλϊνοντασ ότι
"δεν είναι αςφαλιςμζνοσ ςε κανζναν άλλο αςφαλιςτικό φορζα".
Σρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υγειονομικι περίκαλψθ
παρζχονται ςτο βιβλιάριο Χγειονομικισ περίκαλψθσ.

5.2.1. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ

–

ΣΗΛΕΥΨΝΑ

Θ Χγειονομικι Χπθρεςία ςτεγάηεται ςτον Α’ όροφο τθσ Σαν/κισ
Νζςχθσ και το τθλζφωνο τθσ γραμματείασ είναι: 210 3688218.


Ιατρικι εξζταςθ (τθλ. 210 3688208)
Οοςοκομειακι περίκαλψθ (τθλ. 210 3688208, 3688218)
 Φαρμακευτικι περίκαλψθ (τθλ. 210 3688208, 3688241,
3688243, 3688210)
 Σαρακλινικζσ εξετάςεισ (τθλ. 210 3688208, 3688241,
3688243, 3688210)
 Εξζταςθ ςτο ςπίτι (τθλ. 210 3688208, 3688243)
 Φυςιοκεραπείεσ
(τθλ.
2103688208,
2103688241,
2103688243)
 Oδοντιατρικι περίκαλψθ (τθλ. 210 3688210)
 Oρκοπεδικά είδθ (τθλ. 210 3688208, 3688241, 3688243)
Νειτουργοφν ιατρεία τόςο ςτθν Σανεπιςτθμιακι Νζςχθ όςο και
ςτθν Σανεπιςτθμιόπολθ. Ρι ϊρεσ λειτουργίασ των ιατρείων
ζχουν ωσ εξισ:


ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ 1οσ ΟΟΦΟΣ







Ρακολογικά Ιατρεία (τθλ. 2103688241 και 2103688243):
κακθμερινά από Δευτζρα μζχρι Σαραςκευι από 8:00 μζχρι
14:00.
Γυναικολογικό ιατρείο (τθλ. 2103688242) κάκε Φρίτθ και
Σζμπτθ από 10:30 μζχρι 12:45 και Σαραςκευι από 10:30
μζχρι 15:00.
Δερματολογικό ιατρείο (τθλ. 210 3688209) κάκε Φρίτθ και
Σζμπτθ από 12:00 μζχρι 14:30.
Ακτινολογικό εργαςτιριο (τθλ. 210 3688212): κακθμερινά
από 8:00 μζχρι 13:30.
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Οδοντιατρείο (τθλ. 210 3688210): κακθμερινά από 8:30 μζχρι
13:00.
 Μονάδα Ψυχοκοινωνικισ Ραρζμβαςθσ (τθλ. 210 3688226):
ςτον 4ο όροφο κάκε Φρίτθ και Φετάρτθ από 10:00 μζχρι
13:00.
ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΡΟΛΗ - ΚΤΗΙΟ Α’ ΦΕΡΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ)


Ρακολογικό Ιατρείο (τθλ. 210 7275567): κακθμερινά από
Δευτζρα μζχρι Σαραςκευι από 9:00 μζχρι 13:30.
 Δερματολογικό ιατρείο (τθλ. 210 7275582) κάκε Δευτζρα και
Φετάρτθ από 12:00 μζχρι 14:30.
 Μονάδα Ψυχοκοινωνικισ Ραρζμβαςθσ (τθλ. 210 7275580):
κάκε Φρίτθ και Σαραςκευι από 10:00 μζχρι 13:00, Δυτζρα
Φετάρτθ και Σζμπτθ 13:00 μζχρι 19:00.
ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΡΟΛΗ - ΚΤΗΙΟ Α’ ΦΕΡΑ (ΥΡΟΓΕΙΟ)


Ιατρείο Κολυμβθτθρίου και Γυμναςτθρίου (τθλ. 210
7275568-9): κακθμερινά από Δευτζρα μζχρι Σαραςκευι από
15:00 μζχρι 20:00.
ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΡΟΛΗ - ΚΤΗΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)

ςθσ, μπορεί να απευκφνεται ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ ι
ςτο Μζντρο Δικτφων του Ιδρφματοσ.
Ξετά τθν επιτυχι είςοδό του ςτο ςφςτθμα ο φοιτθτισ κα πρζπει να επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων του. Υε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ διαπιςτϊςει οποιοδιποτε λάκοσ κα πρζπει να απευκυνκεί ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ ι ςτο Μζντρο
Δικτφων του Ιδρφματοσ, προκειμζνου να γίνει θ ςχετικι διόρκωςθ. Ακολοφκωσ, ο φοιτθτισ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα υπόλοιπα ατομικά ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν.
Υθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ απϊλειασ του ΣΑΥΡ από το φοιτθτι, θ αίτθςθ επανζκδοςισ του κα γίνεται κατόπιν εγκρίςεωσ
από τθ Γραμματεία του οικείου Φμιματοσ. Ξετά τθν ωσ άνω
ζγκριςθ θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται όπωσ ζχει περιγραφεί
παραπάνω.
Αναλυτικζσ οδθγίεσ, κακϊσ και βίντεο επίδειξθσ υπάρχουν ςτον
διαδικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr , ενϊ οι δικαιοφχοι
μποροφν να επικοινωνιςουν με το ειδικό γραφείο αρωγισ ςτο
801-11-31400 (από ςτακερό) ι ςτο 210-7724375 (από κινθτό),
από Δευτζρα ωσ Σαραςκευι από τισ 09:00 ωσ και τισ 17:00



Ρακολογικό Ιατρείο (τθλ. 210 7277873): κακθμερινά από
Δευτζρα μζχρι Σαραςκευι από 8:30 μζχρι 13:00.
ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΡΟΛΗ - ΚΤΗΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ


Ιατρείο Εργαςιακισ Υγιεινισ (τθλ. 210 7274391): κακθμερινά
από Δευτζρα μζχρι Σαραςκευι από 8:00 μζχρι 20:30.

5.3. ΔΕΛΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΥΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ
Για τθ διευκόλυνςθ των μετακινιςεων των φοιτθτϊν των ΑΕΙ
χορθγείται δελτίο ειδικοφ φοιτθτικοφ ειςιτθρίου ςφμφωνα με
τα ακόλουκα κριτιρια:
α) Ρι φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν
που δεν είναι ιδθ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ δικαιοφνται δελτίο ειδικοφ φοιτθτικοφ ειςιτθρίου για όςα ζτθ απαιτοφνται για τθ λιψθ
πτυχίου ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν
προςαυξθμζνα κατά δφο (2) ζτθ.

5.4. ΣΡΑΣΕΤΗ
Μάκε φοιτθτισ που γράφτθκε ςε Ανϊτατθ Υχολι και δεν ζχει
εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ πρζπει να προςκομίςει ςτο Υτρατολογικό Γραφείο του τόπου του πιςτοποιθτικό ςπουδϊν το οποίο κα πάρει από τθν Γραμματεία τθσ Υχολισ του.
Φο Υτρατολογικό Γραφείο του τόπου του κα του δϊςει πιςτοποιθτικό τφπου Βϋ, ςτο οποίο κα αναγράφεται και θ διάρκεια τθσ
αναβολισ. Θ αναβολι χορθγείται κατά θμερολογιακά ζτθ και
όχι ακαδθμαϊκά ι διδακτικά ζτθ. Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για
ςτρατολογικζσ υποκζςεισ μπορεί κάκε φοιτθτισ να ηθτιςει απο
το ςτρατολογικό γραφείο του τόπου του.

β) Ρι φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν
που δεν είναι ιδθ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ δικαιοφνται δελτίο ειδικοφ φοιτθτικοφ ειςιτθρίου για διπλάςια ζτθ από όςα απαιτοφνται για τθ λιψθ πτυχίου ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα
ςπουδϊν.
γ) Ρι φοιτθτζσ-πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
και τρίτων κρατϊν, οι οποίοι ςπουδάηουν ςε θμεδαπό ΑΕΙ ςτα
πλαίςια του προγράμματοσ κινθτικότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ «Erasmus» δικαιοφνται δελτίο ειδικοφ φοιτθτικοφ ειςιτθρίου για όςο χρόνο διαρκεί θ φοίτθςι τουσ ςτο θμεδαπό ΑΕΙ.
Θ για οποιοδιποτε λόγο διακοπι τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ ςυνεπάγεται αυτόματα παφςθ του δικαιϊματοσ κατοχισ του δελτίου ειδικοφ ειςιτθρίου, το οποίο ςτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει
να επιςτρζφεται ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ.
Σροκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ θλεκτρονικι αίτθςθ χοριγθςθσ ΣΑΥΡ από ζναν φοιτθτι του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν
απαιτοφνται οι κωδικοί πρόςβαςθσ (username - password) που
χορθγοφνται ςτουσ εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ από το Φμιμα για
τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ.
Υε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ δεν ζχει λάβει τουσ ςχετικοφσ κωδικοφσ κακϊσ και για οποιαδιποτε άλλα προβλιματα πρόςβα-
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5.5

ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΣΗΛΕΥΨΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ

5.5.1. ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΨΝ ΓΛΨΨΝ
Θ Γραμματεία του Διδαςκαλείου Πζνων Γλωςςϊν ςτεγάηεται ςτο κτιριο Ιπποκράτουσ 7, 2οσ όροφοσ. Φθλζφωνα: 210 3688204 και 210
3688232.

Ιςτοςελίδα: http://www.didaskaleio.uoa.gr/

5.5.2. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΥΟΙΣΗΣΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΥΜΕΑ)
Θ Ξονάδα Σροςβαςιμότθτασ Φοιτθτϊν με Αναπθρία (ΞοΣροΦμεΑ) του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν επιδιϊκει τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτισ
ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ των φοιτθτϊν με διαφορετικζσ ικανότθτεσ και απαιτιςεισ, μζςω τθσ παροχισ προςαρμογϊν ςτο περιβάλλον,
Χποςτθρικτικϊν Φεχνολογιϊν Σλθροφορικισ και Χπθρεςιϊν Σρόςβαςθσ.
Θ Ξονάδα Σροςβαςιμότθτασ ΦμεΑ περιλαμβάνει:


Χπθρεςία καταγραφισ των ςυγκεκριμζνων αναγκϊν κάκε ΦμεΑ.
Φμιμα Σροςβαςιμότθτασ ςτο Δομθμζνο Χϊρο του Σανεπιςτθμίου.
 Χπθρεςία Ξεταφοράσ των ΦμεΑ από τθν κατοικία τουσ ςτισ Υχολζσ και αντιςτρόφωσ.
 Χποςτθρικτικζσ Φεχνολογίεσ Σλθροφορικισ.
 Δωρεάν Νογιςμικό για ΦμεΑ.
 Σροςβάςιμα Υυγγράμματα.
 Σροςβάςιμουσ Υτακμοφσ Εργαςίασ ςτισ Βιβλιοκικεσ.
 Χπθρεςία Διαμεταγωγισ για τθν άμεςθ ηωντανι τθλεπικοινωνία των ΦμεΑ, μζςω διερμθνείασ ςτθν Ελλθνικι Οοθματικι Γλϊςςα, με
τουσ ςυμφοιτθτζσ, κακθγθτζσ και υπαλλιλουσ του Σανεπιςτθμίου.
 Χπθρεςία εκελοντϊν ςυμφοιτθτϊν υποςτιριξθσ ΦμεΑ.
 Ρδθγίεσ ςχετικά με τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ εξζταςθσ των ΦμεΑ..
 Χπθρεςία Ψυχολογικισ Υυμβουλευτικισ Χποςτιριξθσ ΦμεΑ.
Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ΦμεΑ ςε κάκε Φμιμα/Υχολι του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν ζχουν οριςτεί:


Α) Υφμβουλοσ Μακθγθτισ ΦμεΑ και αναπλθρωτισ του και
Β) Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ Γραμματείασ και αναπλθρωτισ του για τθν εξυπθρζτθςθ ΦμεΑ
Ξε τουσ οποίουσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επιπλζον να επικοινωνοφν τθλεφωνικά, με FAX, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι μζςω τθσ
Χπθρεςίασ Διαμεταγωγισ. Φα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ κάκε Φμιματοσ /Υχολισ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΞοΣροΦμεΑ.
Επικοινωνία και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:
Φθλζφωνα: 210 7275130,210 7275687,210 7275183
FAX: 210 275193
Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο: access@uoa.gr
Ιςτότοποσ: http://access.uoa.gr
MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr

ooVoo ID: m.emmanouil

Αποςτολι SMS: 6958450861

5.5.3. ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΨΓΗ ΥΟΙΣΗΣΨΝ
Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται από τθ γραμματεία του Φαμείου ςτον τρίτο όροφο τθσ Σανεπιςτθμιακισ Νζςχθσ, τθλ.
2103688221.

5.5.4. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΥΟΙΣΗΣΨΝ
Φο Υυμβουλευτικό Μζντρο Φοιτθτϊν λειτουργεί από Δευτζρα ζωσ Σαραςκευι, 10:00 π.μ. ζωσ 4:00 μ.μ. Φθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 727
7554 και fax: 210727553.
Ιςτοςελίδα: http://www.cc.uoa.gr/skf/
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5.5.5. Π.O.Υ.Π.Α.
O Σολιτιςτικόσ μιλοσ Φοιτθτϊν του Σανεπιςτθμίου μασ ςτεγάηεται ςτον θμιϊροφο τθσ Σανεπιςτθμιακισ Νζςχθσ (Ιπποκράτουσ 15). Φο
τθλζφωνο επικοινωνίασ για τον Χορευτικό, Μινθματογραφικό και Φωτογραφικό τομζα είναι: 210 3688205.

5.5.6. ΜΟΤΙΚΟ ΣΜΗΜΑ
Φο Φμιμα ςτεγάηεται ςτον Δ' όροφο τθσ Σανεπιςτθμιακισ Νζςχθσ, Ιπποκράτουσ 15. Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να πάρετε ςτα
τθλζφωνα: 210 3688229.

5.5.7. ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ
Σλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πάρουν από τθ Διεφκυνςθ Kλθροδοτθμάτων του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Χριςτου Ναδά
6, 6οσ όροφοσ. Φθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 3689131-4.

5.5.8. ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΦΕΕΨΝ ΚΑΙ ΕΤΡΕΕΨ ΕΡΓΑΙΑ
Υτεγάηονται ςτον 2ο και 4ο όροφο τθσ Σανεπιςτθμιακισ Νζςχθσ. *Φθλ. 210 3688219 (2οσ όροφοσ), 210 3688231 (4οσ όροφοσ)+.

5.5.9. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ
λεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ δίνονται ςτα τθλζφωνα: Φθλ. 210 7275554, 210 7275551, 210 7275556, 210 7275549).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I –
ΤΣΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ

α.

Βακμόσ Ρτυχίου

β.

Αγγλικι γλϊςςα

Συντελεςτισ

Βακμολογία

Μζγιςτθ
Μοριοδότθςθ

30

0-10

300

8

0-10

80

4

0-10

40

20

0-4,5

90

20

0-4

80

20

0-4

80

Βακμολογία επιπζδου γνϊςθσ:
C2 (Proficiency)…………………….10
C1 (Advanced)………………………..8
Β2 (Lower)……………………………..5
Απολυτιριο/Στυχίο
Αγγλόφωνθσ
εκπαίδευςθσ………………………..10
γ.

Μείηονεσ Ευρωπαϊκζσ και Ραγκόςμιεσ
Γλϊςςεσ
(Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι, Ιςπανικι,
Τωςικι, Ιαπωνικι και Μινεηικι Mandarin)
Βακμολογία επιπζδου γνϊςθσ:
Επάρκεια………………………………10
Νειτουργικι γνϊςθ…………………5

δ.

Ρρόςκετεσ ςπουδζσ
Βακμολογία:
Ξεταπτυχιακζσ……………………3,5
Σροπτυχιακζσ…………………………3
Υυναφισ πρακτικι άςκθςθ..0,25
Υυνεχιηόμενθ
κατάρτιςθ,
μετεκπαιδεφςθ..0,75

ε.

ςεμινάρια,

Ερευνθτικι δραςτθριότθτα
Βακμολογία
για
δθμοςιεφςεισ
περιοδικά ι πρακτικά ςυνεδρίων:

ςε

≥ 3 δθμοςιεφςεισ ………………….3
2 δθμοςιεφςεισ.......……………….2
1 δθμοςίευςθ.……………………….1
Υυμμετοχι
ςε
ερευνθτικά
προγράμματα…………………………1
ςτ.

Γεωεπιςτθμονικι
εμπειρία:

επαγγελματικι

≥ 10 ζτθ…..…………………………….3,5
5-10 ζτθ…..…………………………….3
2-5 ζτθ…………………………………..2
Ξζχρι 2 ζτθ……………………………1
Άλλθ επαγγελματικι εμπειρία:
Γενικόσ βακμόσ……………………..0,5
η.

Συνζντευξθ

29

0-10

290

θ.

Διλωςθ κινιτρων

4

0-10

40
1000
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ΒΑΣΙΚΑ ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:
1.

Βακμόσ πρϊτου Ρτυχίου ι προγενζςτερου ΔΜΣ τουλάχιςτον «λίαν καλϊσ»: Επί δεκαβακμίου κλίμακασ ο βακμόσ οφείλει να
είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 6,5/10.

2.

Λειτουργικι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (επίπεδο Β2 και ανϊτερο). Υτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν διακζτει τίτλουσ ι
ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά επιπζδου Β2 και άνω, ζχει τθν δυνατότθτα να αιτθκεί πιςτοποίθςθ του επιπζδου γνϊςεϊν του με
γραπτζσ και προφορικζσ εξετάςεισ ενϊπιον Ειδικισ Εξεταςτικισ Επιτροπισ θ οποία ορίηεται από τθν ΥΕ.

3.

Βακμολογία ςυνζντευξθσ τουλάχιςτον ίςθ προσ το ζνα τρίτο (1/3) τθσ ανϊτατθσ προβλεπόμενθσ: Ρ υποψιφιοσ ΞΦ οφείλει να
εξαςφαλίςει τουλάχιςτον 96 μόρια προκειμζνου να είναι επιλζξιμοσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI –
ΦΕΔΙΟ ΔΗΛΨΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ
Για προςάρτθςθ ςε όλεσ τισ Διπλωματικζσ Εργαςίεσ Ειδίκευςθσ

Σροςβολι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κεωρείται θ ολικι ι θ μερικι αναπαραγωγι του ζργου άλλου προςϊπου ι θ παρουςίαςθ του ζργου
κάποιου άλλου ωσ προςωπικοφ του γράφοντοσ. Φο Φμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ λαμβάνει πολφ ςοβαρά υπόψθ και
καταδικάηει τθν προςφυγι ςε τζτοιου είδουσ πρακτικζσ από τουσ Ξεταπτυχιακοφσ Φοιτθτζσ. Υε περιπτϊςεισ πρόδθλθσ ι εκ προκζςεωσ
προςβολισ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, τα αρμόδια όργανα του Φμιματοσ δφνανται να επιβάλουν ωσ κφρωςθ ζωσ και τθν οριςτικι
διαγραφι από το ΣΞΥ. Ματά τθν εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ Ειδίκευςθσ οι Ξεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ οφείλουν να τθροφν τισ
ακόλουκεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ:
1.

Θ Διπλωματικι Εργαςία Ειδίκευςθσ πρζπει να αποτελεί ζργο του υποβάλλοντοσ αυτιν φοιτθτι.

2.

Θ αντιγραφι ι θ παράφραςθ ζργου τρίτου προςϊπου αποτελεί προςβολι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυνιςτά ςοβαρό αδίκθμα.
Υτο αδίκθμα αυτό περιλαμβάνεται τόςο θ προςβολι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ άλλου φοιτθτι όςο και θ αντιγραφι από
δθμοςιευμζνεσ πθγζσ, όπωσ βιβλία, ειςθγιςεισ ι επιςτθμονικά άρκρα. Φο υλικό που ςυνιςτά αντικείμενο λογοκλοπισ μπορεί να
προζρχεται από οποιαδιποτε πθγι. Θ αντιγραφι ι χριςθ υλικοφ προερχόμενου από το διαδίκτυο ι από θλεκτρονικι
εγκυκλοπαίδεια είναι εξίςου ςοβαρι με τθ χριςθ υλικοφ προερχόμενου από τυπωμζνθ πθγι ι βάςθ δεδομζνων.

3.

Θ χριςθ αποςπαςμάτων από το ζργο τρίτων είναι αποδεκτι εφόςον, αναφζρεται θ πθγι του ςχετικοφ αποςπάςματοσ. Υε
περίπτωςθ αυτολεξί μεταφοράσ αποςπάςματοσ από το ζργο άλλου, θ χριςθ ειςαγωγικϊν ι ςχετικισ υποςθμείωςθσ είναι
απαραίτθτθ, οφτωσ ϊςτε θ πθγι του αποςπάςματοσ να αναγνωρίηεται.

4.

Θ παράφραςθ κειμζνου, αποτελεί προςβολι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.

5.

Ρι πθγζσ των αποςπαςμάτων που χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να καταγράφονται πλιρωσ ςε πίνακα βιβλιογραφίασ ςτο τζλοσ τθσ
εργαςίασ.

6.

Θ προςβολι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επιςφρει τθν επιβολι κυρϊςεων. Ματά τθν απόφαςθ επί των ενδεδειγμζνων κυρϊςεων, τα
αρμόδια όργανα του Φμιματοσ κα λαμβάνουν υπόψθ παράγοντεσ όπωσ το εφροσ και το μζγεκοσ του τμιματοσ τθσ εργαςίασ που
οφείλεται ςε προςβολι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Ρι κυρϊςεισ κα επιβάλλονται ςφμφωνα με το Άρκρο 7 Σαράγραφοσ 7 του
Μανονιςμοφ Υπουδϊν.

Βεβαιϊνω ότι θ Διπλωματικι Εργαςία Ειδίκευςθσ, τθν οποία υποβάλλω, δεν περιλαμβάνει ςτοιχεία προςβολισ πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται από τθν παραπάνω διλωςθ, τουσ όρουσ τθσ οποίασ διάβαςα και αποδζχομαι.
Ραρζχω τθ ςυναίνεςι μου, ϊςτε ζνα θλεκτρονικό αντίγραφο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ μου να υποβλθκεί ςε θλεκτρονικό ζλεγχο
για τον εντοπιςμό τυχόν ςτοιχείων προςβολισ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.
Ημερομθνία
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Υπογραφι Υποψθφίου
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ –
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ
Ρι ςελίδεσ του Σαραρτιματοσ αφοροφν τισ ςελίδεσ του παρόντοσ οδθγοφ ςτισ οποίεσ παρατίκενται τα περιγράμματα των μακθμάτων
ςτα οποία εμπλζκονται οι διδάςκοντεσ.

Διδάσκοντες

βλ. ελίδα

Αγγελόπουλοσ Χ. (ΦΓΜ) mail: cangelopoulos@geol.uoa.gr
Αλεξόπουλοσ Ι. (ΦΓΓ) mail: jalexopoulos@geol.uoa.gr
Αναςταςάκθσ Γ. (ΦΙΓΣ) mail: anastasakis@geol.uoa.gr

113
45, 51
98, 103, 112

Ανδρεαδάκθσ Ε. (ΦΓΜ) mail: eandreadk@geol.uoa.gr

49, 59

Αντωναράκου Α. (ΦΙΓΣ) mail: aantonar@geol.uoa.gr

109

Αντωνίου Β. (ΦΓΜ) mail: vantoniou@geol.uoa.gr

47, 102

Αργυράκθ Α. (ΦΡΓΓ) mail: argyraki@geol.uoa.gr

62, 64, 67, 86

Βαλλιανάτοσ Φ. (ΦΓΓ) mail: fvallian@geol.uoa.gr
Βαςιλάκθσ Ε. (ΦΓK) mail: evasilak@geol.uoa.gr
Βαςιλάτοσ Χ. (ΦΡΣ) mail: vasilatos@geol.uoa.gr
Βαςιλοποφλου Υ. (ΦΓΓ) mail: vassilopoulou@geol.uoa.gr
Βλάχου Ξ. (ΦΡΣ) mail: mvlachou@geol.uoa.gr
Βουδοφρθσ Σ. (ΦΡΣ) mail: pvoudouris@geol.uoa.gr
Βοφλγαρθσ Ο. (ΦΓΓ) mail: voulgaris@geol.uoa.gr
Γκοντελίτςασ Α. (ΦΡΣ) mail: agodel@geol.uoa.gr

45, 51
99, 115
64, 69, 94
47
64
63, 64, 82, 84, 94
50
62, 63, 64, 94

Διμιηα Ξ. (ΦΙΓΣ) mail: mdimiza@geol.uoa.gr

99, 111

Ελευκεράτοσ Μ. (ΦΓK) mail: kelef@geol.uoa.gr

96, 99

Ευελπίδου N. (ΦΓK) mail: evelpidou@geol.uoa.gr
Μαβφρθσ Γ. (ΦΓΓ) mail: gkaviris@geol.uoa.gr
Μαςςάρασ Ι. (ΦΓΓ) mail: kassaras@geol.uoa.gr
Ματι Ξ. (ΦΡΣ) mail: kati@geol.uoa.gr
Μελεπερτηισ Ε. (ΦΡΓΓ) mail: kelepert@geol.uoa.gr
Μίλιασ Υ. (ΦΡΣ) mail: kilias@geol.uoa.gr

102, 106, 116, 118
50, 54
50, 53, 54
64, 72, 82, 84, 88, 89
64, 80, 91
64, 69, 78, 82, 94

Μοντακιϊτθσ Γ. (ΦΙΓΣ) mail: gkontak@geol.uoa.gr

103, 109

Μοςκερίδου Ε. (ΦΙΓΣ) mail: ekosker@geol.uoa.gr

108, 110

Μοφλθ Α. (ΦΙΓΣ) mail: akouli@geol.uoa.gr
Μουςκουνά Β. (ΦΓΓ) mail: vkouskouna@geol.uoa.gr
Μράνθσ Χ. (ΦΔΦΕΓ) mail: hkranis@geol.uoa.gr

104, 106, 111
50, 54
44, 53

Μυριακόπουλοσ Μ. (ΦΡΣ) mail: ckiriako@geol.uoa.gr

64, 66, 71

Μωςτόπουλοσ Δ. (ΦΡΣ) mail: dikostop@geol.uoa.gr

64, 74, 84

Νόηιοσ Υ. (ΦΔΦΕΓ) mail: slozios@geol.uoa.gr

44, 47, 57

Νφρασ Γ. (ΦΙΓΣ) mail: glyras@geol.uoa.gr
Ξαγκανάσ Α. (ΦΡΣ) mail: amagganas@geol.uoa.gr
Ξεγρζμθ Ι. (ΦΡΣ) mail: megremi@geol.uoa.gr
Ξιτςθσ Ι. (ΦΡΓΓ) mail: mitsis@geol.uoa.gr
Ξουςτάκα Ε. (ΦΡΣ) mail: emoustaka@geol.uoa.gr
Οάςτοσ Σ. (ΦΓK) mail: nastos@geol.uoa.gr

110
64, 66, 71, 89, 92, 94
72, 76, 80, 94
64, 69, 94
64
96, 104, 118

Οομικοφ Σ. (ΦΓK) mail: evinom@geol.uoa.gr

100, 106, 113, 118

Οτρίνια Χ. (ΦΙΓΣ) mail: cntrinia@geol.uoa.gr

103, 108
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Σαναγιωτόπουλοσ Ι. (ΦΙΓΣ) mail: ioapanag@geol.uoa.gr
Σαπαδθμθτρίου Σ. (ΦΓΓ) mail: ppapadim@geol.uoa.gr

100, 112
50, 53, 54, 57

Σαφλου Μ. (ΦΓΓ) mail: pavlou@geol.uoa.gr
Σομϊνθσ Σ. (ΦΡΣ) mail: ppomonis@geol.uoa.gr
Σοφλοσ Υ. (ΦΓK) mail: poulos@geol.uoa.gr

53
64, 66, 82, 89, 92
96, 113

Τουςιάκθσ Υ. (ΦΙΓΣ) mail: srousiak@geol.uoa.gr
Υακκάσ Β. (ΦΓΓ) mail: vsakkas@geol.uoa.gr
Υκοφρτςοσ Ε. (ΦΔΦΕΓ) mail: eskourt@geol.uoa.gr

110
45, 47, 51
44, 47, 49, 59, 64

Υκυλοδιμου Χ. (ΦΓK) mail: hskilodimou@geol.uoa.gr

102, 113, 116

Υοφκθσ Μ. (ΦΔΦΕΓ) mail: soukis@geol.uoa.gr

44, 47, 53, 54

Υτακοποφλου Ε. (ΦΙΓΣ) mail: estathop@geol.uoa.gr

99, 106

Υταματάκθσ Ξ. (ΦΡΣ) mail: stamatakis@geol.uoa.gr

64, 69, 88, 89

Υταυροποφλου Ξ. (ΦΔΦΕΓ) mail: mstavrop@geol.uoa.gr

44, 53, 54, 57

Υτουραϊτθ Χ. (ΦΡΓΓ) mail: chstouraiti@geol.uoa.gr

64, 66, 76, 91

Φηάνθσ Α. (ΦΓΓ) mail: atzanis@geol.uoa.gr
Φριανταφφλλου Ξ. (ΦΙΓΣ) mail: mtriant@geol.uoa.gr

45, 51, 57
98, 100, 104, 109

Φςαπάρασ Ο. (ΦΙΓΣ) mail: ntsapar@geol.uoa.gr

98

Φςελζντθσ Γ. (ΦΓΓ) mail: gtselentis@geol.uoa.gr

50

Φςουροφ Θ. (ΦΙΓΣ) mail: ttsourou@geol.uoa.gr

98, 108, 111

Χατηάκθ Ξ. (ΦΓK) mail: marhat@geol.uoa.gr

130

100, 104
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΟ ΦΑΡΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΕΨΛΟΓΙΑ
Το ΕΚΡΑ ςτο χάρτθ: http://maps.uoa.gr
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