Αναθεώρηση του Προγράµµατος Σπουδών - Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων
(ακαδηµαϊκό έτος 2013 – 2014)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Ακαδηµαϊκό Έτος – Εξάµηνα Σπουδών
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει κάθε χρόνο την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του εποµένου,
περιλαµβάνοντας δύο εξάµηνα σπουδών, το χειµερινό και το εαρινό. Το χειµερινό εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο
δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και το εαρινό λήγει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Για κάθε εξάµηνο
υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι. Η πρώτη περίοδος ορίζεται αµέσως µετά τη λήξη του συγκεκριµένου εξαµήνου
και η δεύτερη ορίζεται το Σεπτέµβριο πριν την έναρξη του επόµενου χειµερινού εξαµήνου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες
καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού (ακαδηµαϊκό
ηµερολόγιο) και δηµοσιοποιούνται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος µε ανακοινώσεις στους σχετικούς πίνακες και
στη σελίδα του ∆ιαδικτύου www.syros.aegean.gr.
Πρώτη Εγγραφή
Η φοίτηση στο Τµήµα αρχίζει µε την πρώτη εγγραφή του φοιτητή. Η εγγραφή των εισακτέων φοιτητών γίνεται στην
αρχή του χειµερινού εξαµήνου σε ηµεροµηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας στον ηµερήσιο τύπο
και αφορούν όλα τα Α.Ε.Ι. Για την ολοκλήρωση της πρώτης εγγραφής είναι αναγκαία η κατάθεση των
δικαιολογητικών που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις κανονισµού, ενώ φοιτητές που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες
(µετεγγραφόµενοι, κατατασσόµενοι, κ.λ.π.) εγγράφονται µε ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά τα οποία
προβλέπονται από αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις και σε προθεσµίες που ανακοινώνονται εγκαίρως.
Εγγραφή σε Μαθήµατα
Στην αρχή του εξαµήνου και εντός τακτής προθεσµίας κάθε φοιτητής/ήτρια πρέπει να καταθέσει στη Γραµµατεία του
Τµήµατος συµπληρωµένο ∆ελτίο Εγγραφής σε Μαθήµατα (∆ΕΜ), το οποίο περιλαµβάνει τα µαθήµατα που επιθυµεί να
παρακολουθήσει στο συγκεκριµένο εξάµηνο. Η κατάθεση του ∆ΕΜ παρέχει στον φοιτητή το δικαίωµα
παρακολούθησης µαθηµάτων και εργαστηρίων, συµµετοχής στις εξετάσεις των συγκεκριµένων µαθηµάτων και
παραλαβής των αντίστοιχων διδακτικών βοηθηµάτων. Μετά τη λήξη της προθεσµίας εγγραφής δεν γίνονται δεκτά
∆ΕΜ, ούτε αιτήσεις για αλλαγή ∆ΕΜ που δεν έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα.
Ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων από το τρέχον ή/και από τα προηγούµενα εξάµηνα που µπορούν να
δηλωθούν δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθµό (ν+2), όπου ν ο αριθµός των µαθηµάτων του τρέχοντος εξαµήνου
του φοιτητή (το ν ορίζεται στον οδηγό σπουδών για κάθε εξάµηνο).
Υπέρβαση του κανόνα (ν+2) γίνεται µόνο κατόπιν σχετικής αίτησης στην οποία ο/η φοιτητής/ήτρια οφείλει
να τεκµηριώσει πλήρως το αίτηµά του/της. Κάθε περίπτωση εξετάζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.
Στον κανόνα του (ν+2) δεν συµπεριλαµβάνεται ένα µάθηµα Αγγλικών, η Πρακτική Άσκηση και τα µαθήµατα που
χαρακτηρίζονται ως Υ0.
Οι φοιτητές/ήτριες από το 9ο εξάµηνο φοίτησης και πάνω µπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθµό
µαθηµάτων.
∆εν είναι δυνατό να προσέλθει σε εξετάσεις µαθήµατος φοιτητής/ήτρια που δεν το έχει συµπεριλάβει στη
δήλωση εγγραφής του/της.
Καταργήθηκε η αυτόµατη δήλωση µαθηµάτων της παρ.2 του άρθρου 44 του Εσωτερικού Κανονισµού.
Παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης του ∆ΕΜ εντός καθορισµένων ηµεροµηνιών.
Υποχρεωτικό µάθηµα που αντικαθίσταται από άλλο προσµετράται κανονικά για τους φοιτητές οι οποίοι εξασφάλισαν
προβιβάσιµο βαθµό, ενώ οι αποτυχόντες υποχρεούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο νέο υποχρεωτικό µάθηµα.
Υποχρεωτικό µάθηµα που καταργείται προσµετράται κανονικά για τους φοιτητές οι οποίοι εξασφάλισαν προβιβάσιµο
βαθµό ενώ για τους αποτυχόντες θεωρείται ως ουδέποτε διδαχθέν. Σχετικά µε τα µαθήµατα ξένης γλώσσας
(Αγγλικά): κατά την έναρξη του 1ου εξαµήνου όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές λαµβάνουν µέρος σε δοκιµασία κατάταξης
και κατατάσσονται, ανάλογα µε την επίδοσή τους, στο µάθηµα Αγγλικά Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ. Είναι υποχρεωτική η επιτυχής
παρακολούθηση τουλάχιστον των δύο τελευταίων (ΙΙΙ και IV) από τα προσφερόµενα τέσσερα µαθήµατα Αγγλικής. Τα
µαθήµατα αυτά προσµετρώνται ως ένα υποχρεωτικό µάθηµα (Υ) τεσσάρων (4) διδακτικών µονάδων στις απαιτήσεις
λήψης πτυχίου, µε βαθµό που ισούται µε τον µέσο όρο της βαθµολογίας του/της φοιτητή/ήτριας στα δύο τελευταία
µαθήµατα της σειράς (Αγγλικά ΙΙΙ και ΙV). Όταν δηλωθούν δύο µαθήµατα Αγγλικών σε ένα εξάµηνο τότε µόνο ένα εκ
των δύο υπολογίζεται στο πλήθος των µαθηµάτων που δηλώνονται κάθε εξάµηνο (ν)
Γνωστικές Κατευθύνσεις
Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/ήτριες έχουν την ευκαιρία να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους σε µια
από τις τρεις γνωστικές κατευθύνσεις:
ΚΤ1

Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής (Interaction Design - HCI)

ΚΤ2

Σχεδίαση µε Η/Υ (Industrial & Engineering Design)

ΚΤ3

Οργανωσιακή σχεδίαση (Design Management & Management of Design)
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Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχει ένα σύνολο Υποχρεωτικών µαθηµάτων Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ) καθώς και
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) τα οποία µπορεί να επιλέξει ο/η φοιτητής/ήτρια που επιθυµεί να αποκτήσει µεγαλύτερη
εξειδίκευση στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο. Η επιλογή κατεύθυνσης δεν αναγράφεται στο πτυχίο.
Έλεγχος Επιδόσεων
Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα εξετάζεται (τελική γραπτή ή προφορική εξέταση) στο τέλος του εξαµήνου κατά το οποίο
διδάχθηκε. Ο υπεύθυνος του µαθήµατος έχει την απόλυτη ευθύνη για: την επιλογή του τρόπου διεξαγωγής της
εξέτασης και των θεµάτων, τη γενική διεξαγωγή της εξέτασης, τη βαθµολογία και την έκδοση των αποτελεσµάτων,
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που ορίζει η Γ.Σ. του Τµήµατος. Η βαθµολογία των επιδόσεων των φοιτητών ορίζεται
µε βάση την κλίµακα µηδέν (0) έως δέκα (10) µε χρήση κλασµατικού µέρους µισής µονάδας (0,5) και µε βάση
επιτυχίας το βαθµό πέντε (5). Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής µπορεί να επανεξετασθεί κατά την επαναληπτική
εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου και σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε επανεξέταση υποχρεωτικού
µαθήµατος, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο.
Προϋποθέσεις απόκτησης ∆ιπλώµατος (ελάχιστες)
Για την απόκτηση διπλώµατος ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει:
Να έχει συµπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό ∆ιδακτικών Μονάδων (∆Μ) που ισούται µε 260.
Να έχει εκπονήσει επιτυχώς τη ∆ιπλωµατική του/της Εργασία.
Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον Ν=58 µαθήµατα (Υποχρεωτικά (Υ), Υποχρεωτικά Επιλογής
Κατεύθυνσης (ΥΕΚ), Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ), Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)) και να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (ανά κατηγορία µαθηµάτων).
Ελάχιστες απαιτήσεις ανά κατηγορία µαθήµατος για την απόκτηση διπλώµατος
Κατηγορία
Ο φοιτητής οφείλει να έχει
Παρατηρήσεις
Μαθηµάτων
παρακολουθήσει επιτυχώς
Υποχρεωτικά (Υ)
Όλα τα Υ µαθήµατα που
Το κάθε µάθηµα προσµετράται (ως Υ, Υ0, ΥΕΚ ή ΕΕ) µε
αντιστοιχούν στο Πρόγραµµα
τα χαρακτηριστικά που είχε στο εξάµηνο που δηλώθηκε
Σπουδών του έτους εισαγωγής του.
και παρακολουθήθηκε επιτυχώς από το φοιτητή.
Ενισχυτικά (Υ0)
Όλα τα Υ0 µαθήµατα που
Επιπλέον µαθήµατα Υ, από αυτά που αντιστοιχούν στο
αντιστοιχούν στο Πρόγραµµα
Πρόγραµµα Σπουδών του έτους εισαγωγής,
Σπουδών του έτους εισαγωγής του.
προσµετρώνται ως ΕΕ
Πρακτική
Μία (1) Θερινή Πρακτική Άσκηση.
Η ΠΑ είναι υποχρεωτική και ισότιµη µε δύο (2)
µαθήµατα. Βασική προϋπόθεση λήψης της ΠΑ αποτελεί
Άσκηση (ΠΑ)
Υποχρεωτικά
Οκτώ (8) µαθήµατα ΥΕΚ από τα
η επιτυχία σε αριθµό µαθηµάτων ίσο µε αυτό των έξι
Επιλογής
οποία τα τέσσερα (4) να ανήκουν σε
πρώτων εξαµήνων. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να
Κατεύθυνσης
µία κατεύθυνση και από (2) δύο σε
αποφασίσει διαφορετικά µετά από αίτηση του φοιτητή,
(ΥΕΚ)
κάθε µια από τις υπόλοιπες δύο
όπως προβλέπει ο κανονισµός Πρακτικής άσκησης.
κατευθύνσεις. (4+2+2)
Κάθε φοιτητής/ήτρια µπορεί να συµπεριλάβει εντός των
Ελεύθερης
Αριθµό µαθηµάτων ΕΕ για τη
ΕΕ που προσµετρώνται στις απαιτήσεις διπλώµατος το
Επιλογής (ΕΕ)
συµπλήρωση τουλάχιστον 58
πολύ δύο µαθήµατα ορολογίας ξένης γλώσσας.
µαθηµάτων και τουλάχιστον 260 ∆Μ. Μαθήµατα ΥΕΚ που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής
πλέον των 8, προσµετρώνται ως ΕΕ.
Πρόσθετοι κανόνες:
Οι φοιτητές του 9ου και 10ου εξαµήνου µπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθµό µαθηµάτων.
Η Πρακτική άσκηση δεν προσµετράται στον υπολογισµού των περιορισµών του ν.
Αγγλικά:
Οι φοιτητές, µετά την αρχική εγγραφή τους, δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις και κατατάσσονται σε ένα από τα
Αγγλικά Ι, ΙΙ, ή ΙΙΙ.
Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς οπωσδήποτε τα µαθήµατα Αγγλικών, από αυτό που
κατατάχθηκε έως και το Αγγλικά IV.
Στον υπολογισµό του βαθµού διπλώµατος λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µαθηµάτων Αγγλικά ΙΙΙ και IV µε
τέσσερις (4) διδακτικές µονάδες.
Τα Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV θεωρούνται Υ0. Το µάθηµα Αγγλικά (µέσος όρος των III & IV) θεωρείται Υ (4 ∆Μ). Το
µάθηµα αυτό δεν χρειάζεται να δηλωθεί. Υπολογίζεται αυτόµατα όταν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα
µαθήµατα Αγγλικά ΙΙΙ & IV.
Τα µαθήµατα των Αγγλικών δεν υπολογίζονται στο πλήθος των µαθηµάτων που δηλώνονται κάθε εξάµηνο (ν).
Όταν δηλωθούν δύο µαθήµατα Αγγλικών σε ένα εξάµηνο, τότε το ένα εκ των δύο υπολογίζεται στο πλήθος των
µαθηµάτων που δηλώνονται.
∆ιπλωµατική εργασία:
Η ∆ιπλωµατική Εργασία ισοδυναµεί µε 26 διδακτικές µονάδες και συµβάλει κατά 15% στον τελικό βαθµό
διπλώµατος.
Ο τρόπος ανάληψης, και εξέτασης της ∆Ε περιγράφονται στον κανονισµό διπλωµατικών εργασιών.
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Μεταβατικές διατάξεις:
Ειδική µεταβατική διάταξη για τις απαιτήσεις διπλώµατος φοιτητών µε έτος εισαγωγής το 2000. Για τους φοιτητές µε
έτος εισαγωγής το 2000 οι απαιτήσεις διπλώµατος είναι µειωµένες κατά δύο (2) µαθήµατα.
Στην περίπτωση που φοιτητής µε έτος εισαγωγής το 2000 δεν έχει επιτύχει σε (Υ) µάθηµα το οποίο στη συνέχεια
διαιρέθηκε σε δύο (Υ) µαθήµατα, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσει τα µαθήµατα που προέκυψαν από αυτό,
οπότε το ελάχιστο πλήθος µαθηµάτων αυξάνεται αντίστοιχα.
Επανεξέταση για βελτίωση βαθµού:
Οι φοιτητές δικαιούνται κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου να κάνουν αίτηση επανεξέτασης για βελτίωση
βαθµού για µαθήµατα στα οποία έχουν εξετασθεί µε επιτυχία στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος. Η αίτηση υποβάλλεται στη
γραµµατεία πριν την ηµεροµηνία εξέτασης του µαθήµατος. Ο βαθµός που τελικά καταχωρείται στα µαθήµατα είναι ο
µεγαλύτερος από τις δύο εξετάσεις.
Γενικοί κανόνες για το πρόγραµµα σπουδών
Κάθε µάθηµα ισχύει για ένα ακαδηµαϊκό έτος και χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό αριθµό µαθήµατος. Σε περίπτωση
που αλλάξουν κάποια στοιχεία ενός µαθήµατος, αυτό χαρακτηρίζεται από νέο κωδικό αριθµό µαθήµατος και
αντικαθιστά το προηγούµενο.
Το κάθε µάθηµα καταχωρείται µε τον κωδικό αριθµό µαθήµατος και τα χαρακτηριστικά που είχε στο εξάµηνο που
δηλώθηκε και παρακολουθήθηκε επιτυχώς από το/τη φοιτητή/ήτρια. Φοιτητής/ήτρια που έχει επιτύχει σε ένα
µάθηµα, δεν µπορεί να το δηλώσει πάλι, ούτε αυτό, ούτε τα µαθήµατα που το έχουν αντικαταστήσει.
Σε περίπτωση αλλαγών προγράµµατος σπουδών ισχύουν οι προβλεπόµενες µεταβατικές διατάξεις που εγκρίνει η ΓΣ
του Τµήµατος.
Σε περίπτωση αλλαγής της µορφής ενός µαθήµατος εν γένει ισχύουν τα ακόλουθα:
Πίνακας Ενδεικτικών Ενεργειών κατά την αλλαγή του Προγράµµατος Σπουδών
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ
Κατάργηση
Ο φοιτητής παρακολουθεί
ένα ΕΕ µάθηµα αντ΄
αυτού.
Υ
Μετονοµασία µαθήµατος ή
Ο φοιτητής παρακολουθεί
αντικατάσταση ή διαίρεση
όλα τα µαθήµατα
«κλώνους» που
σε δύο ή περισσότερα Υ
µαθήµατα
προέκυψαν από το
αντικαθιστούµενο µάθηµα.
Υ
Εξέλιξη µαθήµατος σε ΥΕΚ
Ο φοιτητής επιλέγει αν θα
ή σε ΕΕ
παρακολουθήσει το
µάθηµα αυτό ή κάποιο
άλλο µάθηµα ΥΕΚ ή ΕΕ
ΥΕΚ/ΕΕ
Μετατροπή σε Υ
Αποτελεί υποχρεωτικό
µάθηµα για όλους όσους
θα το δηλώσουν από το
ακαδηµαϊκό έτος που έγινε
η αλλαγή και µετά
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
∆εν µεταβάλλεται ο
ελάχιστος αριθµός των 58
µαθηµάτων ως
προϋπόθεση για την
απόκτηση διπλώµατος.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
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Μονάδες
ECTS

ν=6

1

1002

Αγγλικά Ι

Υ0

0

0

2

1
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1102

Απειροστικός Λογισµός Ι

Υ

5

2

4

1

5

5

1
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Υ
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Υ
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1.5

4
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1
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Υ
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4
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Θεωρία & Μεθοδολογία Σχεδίασης
Ι
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Ι
Στούντιο Ι (Σχέδιο/Χρώµα)

Υ

4

1.5

6

6

4

1

1350
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Υ0

0

0

2

2

2

1
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Υ

4

1.5

4

4

4
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2
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Υ

4

1.5

4

4

4

2
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Υ

4

1.5

4

4

4

2
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Υ

4

1.5

4

4

4

2

2303

Θεωρία & Μεθοδολογία Σχεδίασης
ΙΙ
Ιστορία Σχεδίασης & Τεχνολογίας
ΙΙ
Στούντιο ΙΙ (Σχέδιο/Χρώµα)

Υ

4

1.5

6

6

4

2

2352

Αγγλικά ΙΙ

Υ0

0

0

1

3

2

2

2450

Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου ΙΙ

Υ0

0

0

2

2

2

2

3052

Υ

5

2

4

1

5

5

2

3152

Γραµµική Άλγεβρα & Αναλυτική
Γεωµετρία
Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες
Προγραµµατισµού Ι

Υ

5

2

3

2

5

5

3ο Εξάµηνο

2

ν=6

3

2153

Πληροφορική ΙΙ

Υ

5

2

3

2

5

5

3

2402

Εισαγωγή στη Σχεδίαση µε Η/Υ

Υ

5

2

3

2

5

5

3

3252

Υ

4

1.5

2

4

6

4.5

3

3302

Στούντιο ΙΙΙ, ∆ισδιάστατος &
τρισδιάστατος Σχεδιασµός µε Νέα
και Παραδοσιακά Μέσα
Αγγλικά ΙΙΙ

Υ0

0

0

2

1

3

2

3

3350

∆ιακριτά Μαθηµατικά

Υ

4

1.5

4

4

4.5

3

3402

Τεχνική Μηχανική

Υ

5

2

3

5

5

3

3450

∆ιαφορικές Εξισώσεις

Υ

3

1.5

3

3

4

3

2

4

4

4ο Εξάµηνο

2

ν=6

4

4002

Αγγλικά IV

Υ0

0

0

2

4

4050

Εισαγωγή στη Συστηµική Θεωρία

Υ

4

1.5

4

4

4201

Υ

5

2

3

2

5

5

4

4302

Υ

4

1.5

2

4

6

4

4

4353

Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες
Προγραµµατισµού ΙΙ
Στούντιο ΙV, ∆ισδιάστατος &
Τρισδιάστατος Σχεδιασµός µε Νέα
και Παραδοσιακά Μέσα
Υλικά

Υ

4

1.5

4

4

4

4

4404

Υ

4

1.5

4

4

4

4

4500

Υ0

0

0

1

3

3

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη
Στατιστική
Τεχνικό Σχέδιο

4

1

2

4

6102

5ο Εξάµηνο

Αλληλεπίδραση ΑνθρώπουΜηχανής

Υ

4

1.5

4

4

4

Υ

4

1.5

4

4

4

Υ

4

1.5

4

4

4

4

4

5

5

4

4.5

ν=7

5

4251

5

5000

5

5050

Επιχειρησιακή
Έρευνα/Μάνατζµεντ
Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ.
Συστηµάτων
Ιστορία της Τέχνης Ι

Υ

4

1.5

4

5

5151

Σχεδίαση µε Η/Υ

Υ

5

2

3

5

5202

Y

4

1.5

4

5

5301

Μηχανική και Υλικά στο
Σχεδιασµό
Στούντιο V

Υ

4

1.5

2

5

4

5

7201

Εργονοµία

Υ

4

1.5

4

4

4.5

4

4

5

5

4

4

5

4

4

4

5

5

4

4

6ο Εξάµηνο

3

ν=7

6

4151

∆ιαδραστική Σχεδίαση

Υ

4

1.5

4

6

6151

Γραφικά

Υ

5

2

3

6

6200

Υ

4

1.5

4

6

6301

Σχεδίαση Συστηµάτων (Systems
Design)
Στούντιο VI

Υ

4

1.5

2

6

6352

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Υ

4

1.5

4

6

6401

Υ

5

2

3

6

9902

Τεχνολογία και Προγραµµατισµός
στο ∆ιαδίκτυο
∆ιαχείριση Σχεδίασης

Υ

4

1.5

4

7ο Εξάµηνο

2

2

3
2

ν=7

7

7052

Αλγόριθµοι, ∆οµές δεδοµένων

ΕΕ

4

1.5

2

4

4.5

7

7103

Θεωρία Επικοινωνίας

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

7

7150

Σχεδίαση για Όλους

ΥΕΚΙ

4

1.5

4

4

4

7

7253

Θεωρία Οργανώσεων

4

1.5

4

4

4

7

7302

Στούντιο VII

4

1.5

2

5

4.5

7

7351

Ειδικά θέµατα υλικών

4

1.5

4

4

4

7

7401

Γραφιστική

ΥΕΚΙ
ΙΙ
ΥΕΚΙ
/II
ΥΕΚΙ
Ι
ΕΕ

4

1.5

2

2

4

4.5

7

7551

Οπτικοακουστικές Τεχνικές

ΕΕ

4

1.5

2

2

4

4.5

7

7600

Ηλεκτρονική µάθηση

ΕΕ

4

1.5

2

2

4

4.5

7

7650

Πολυπλοκότητα σχεδιαστικών και
αλληλεπιδραστικών διεργασιών
Εισαγωγή στην επιστήµη του
παγκόσµιου ιστού (web)
Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών
Παραστατική Κινηµατογραφία

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

ΕΕ

4

1.5

2

1

3

4.5

ΕΕ

3

1.5

3

0

3

3.5

ΕΕ

4

1.5

2

2

4

4.5

3

3.5

7

7751

7

7850

7

8202

8ο εξάµηνο

2

3

ν=7

8

6051

Ιστορία της Τέχνης ΙΙ

ΕΕ

3

1.5

3

8

7452

Προσοµοίωση

ΕΕ

4

1.5

2

2

4

4.5

8

7701

Ειδικά Θέµατα Γραφικών

ΕΕ

4

1.5

2

2

4

4.5

8

8010

Επιχειρηµατικότητα

ΕΕ

3

1,5

3

0

3

4

8

8053

Σχεδίαση και Τεχνολογίες
Πολυµέσων

ΥΕΚΙ

4

1.5

2

2

4

4.5

5

8

8100

Κοινωνιολογία

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

8

8150

Γνωστική Επιστήµη

ΥΕΚΙ

4

1.5

4

4

4

8

8301

Στούντιο VIII

ΕΕ

4

1.5

2

5

4.5

8

8350

1.5

4

4

4

8401

ΥΕΚΙ
Ι/ΙΙΙ
ΕΕ

4

8

Σχεδίαση Βιοµηχανικών
Συστηµάτων
Εκτυπωτική

4

1.5

2

2

4

4.5

8

8450

Ανάλυση Προϊόντων µε Η/Υ

4

1.5

2

2

4

4.5

8

8500

Οργανωσιακή Συµπεριφορά

4

1.5

4

4

4

8

8550

Τεχνητή Νοηµοσύνη

ΥΕΚΙ
Ι
ΥΕΚΙ
ΙΙ
ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

8

8600

Βάσεις ∆εδοµένων

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

8

8651

Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

ΕΕ

4

1.5

4

4

4

8

8700

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

8

8750

Εφαρµογές συστηµικών/ολιστικών
θεωριών στη σχεδίαση
διαδραστικών συστηµάτων
Σχεδίαση Oχηµάτων

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

8

8800

Σχεδίαση Πληροφορίας

ΥΕΚΙ

4

1.5

4

4

4

8

8851

1.5

2

4

4.5

8900

ΥΕΚΙ
Ι
Υ

4

8

Σχεδιασµός και Ανάλυση
Μηχανισµών
Πρακτική Άσκηση

7

2

0

8

8

8950

Πρακτική Άσκηση(Συνεχ.)

ΕΕ

0

0

0

8

8

9602

Πληροφορική Κινηµατογραφία

ΕΕ

4

1.5

2

2

4

4.5

4

1.5

2

2

4

4.5

4

1.5

2

2

4

4.5

9ο Εξάµηνο

3

2

ν=7

9

8251

Ροµποτική

9

7800

Μέθοδοι Σχεδιασµού Κίνησης

ΥΕΚΙ
Ι
ΕΕ

9

9100

Νοµικά στο Design

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

9

9150

Εισαγωγή στο Περιβάλλον

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

9

9200

Φύλο και Πολιτισµός

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

9

9251

ΕΕ

3

1.5

2

3

3.5

9

9301

Υλικά, Τεχνικές & Μέσα
Παρουσίασης
Ψυχολογία Καταναλωτή

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

9

9351

Μηχανοτρονική

4

1.5

2

4

4.5

9

9400

Συνεργατικά Συστήµατα

ΥΕΚΙ
Ι
ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

9

9450

1.5

4

4

4

9501

4

1.5

4

4

4

9

9552

Εικονική Πραγµατικότητα

ΥΕΚΙ
ΙΙ
ΥΕΚΙ
ΙΙ
ΥΕΚΙ

4

9

Συστήµατα Υποστήριξης
Αποφάσεων
Σχεδίαση Παραγωγής

4

1.5

2

4

4.5

9

9650

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

9

9700

ΕΕ

3

1.5

3

3

3.5

9

9800

Περιβαλλοντικά Προβλήµατα
Πλανητικής Κλίµακας
Φύλο, Θετικές Επιστήµες & Νέες
Τεχνολογίες
Προηγµένες διεπαφές χρήστη

ΥΕΚΙ

4

1.5

4

4

4

9

9851

ΕΕ

4

1.5

2

2

4

4.5

9

9951

Παιχνίδια Υπολογιστών /
Εκπαιδευτική Ψυχαγωγία
Ειδικά Θέµατα Πληροφορικής
Κινηµατογραφίας

ΕΕ

4

1.5

2

2

4

4.5

6

1

2

2

10ο
Εξάµηνο

10

0100

10

10901

ΑΓΓΛΙΚΑ

Υ

4

1.5

0

0

∆ιπλωµατική Εργασία

Υδ

26

1

0

30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1002 - Αγγλικά Ι
Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε ορολογία σχετική µε τα µαθήµατα που
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ένα βασικό βιβλίο
ορολογίας (διαφορετικής θεµατολογίας για κάθε εξάµηνο) αλλά και επιστηµονικά άρθρα, συγγράµµατα,
εφηµερίδες και οπτικοακουστικό υλικό. Επιπλέον, οι φοιτητές διδάσκονται βασικές δοµές & τη λειτουργία της
Γλώσσας ώστε να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση της
1102 - Απειροστικός Λογισµός Ι
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τις µεθόδους του διαφορικού και ολοκληρωτικού
λογισµού συναρτήσεων µιας µεταβλητής. Το µάθηµα περιλαµβάνει διαλέξεις και τεστ. Η συµµετοχή στα τεστ
είναι υποχρεωτική. Ύλη του µαθήµατος: Όρια συναρτήσεων. Αντίστροφες συναρτήσεις. Αντίστροφες
τριγωνοµετρικές συναρτήσεις, υπερβολικές συναρτήσεις. Επανάληψη παραγώγων. Μελέτη συνάρτησης. Κανόνας
de l’Hospital. Εκθετική σύγκλιση στο ±άπειρο. Τύπος του Taylor. Προσέγγιση συναρτήσεων από πολυώνυµα,
σειρές Taylor γνωστών συναρτήσεων. Αόριστο ολοκλήρωµα: ιδιότητες, µέθοδοι ολοκλήρωσης, ολοκλήρωση
συναρτήσεων ειδικής µορφής. Ορισµένο ολοκλήρωµα (ξεκινώντας από το αόριστο): γεωµετρική ερµηνεία,
ιδιότητες, σχέση ολοκλήρωσης µε παραγώγιση, εφαρµογές (εµβαδά, µήκος καµπύλης, όγκοι εκ περιστροφής).
Γενικευµένα ολοκληρώµατα.
1152 - Πληροφορική Ι
Το µάθηµα εισάγει τους φοιτητές στη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας. Σκοπός του είναι η κατανόηση της
αξίας και των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστηµάτων. Έµφαση δίνεται σε αρχές, έννοιες και τάσεις των
πληροφοριακών συστηµάτων, που διατηρούν την χρησιµότητά τους για ικανό χρονικό διάστηµα µέσα στο
αντικείµενο των υπολογιστών και των εφαρµογών της πληροφορικής. Παρέχεται το νοητικό και θεωρητικό
υπόβαθρο που εξηγεί τη λειτουργία των συσκευών, τους περιορισµούς του εξοπλισµού και τη λειτουργία του
λογισµικού συστήµατος και των εφαρµογών. Παρουσιάζεται η αναπαράσταση διαφόρων τύπων πληροφορίας σε
ψηφιακή µορφή. Γίνεται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στην τεχνολογία των υπολογιστών. Στο εργαστήριο
γίνεται άσκηση στις εφαρµογές προσωπικής και οµαδικής παραγωγικότητας, όπως επεξεργασία κειµένου και
λογισµικό παρουσιάσεων. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη χρήση του ∆ιαδικτύου ως πηγής άντλησης
πληροφοριών και ως εργαλείου για επικοινωνίες, εκµάθηση και οµαδική εργασία. Το περιεχόµενο του µαθήµατος
έχει ιδιαίτερα διαµορφωθεί, ώστε να δίνεται έµφαση στις εφαρµογές και στα συστήµατα που είναι χρήσιµα στη
σχεδίαση προϊόντων και συστηµάτων
1201 - Θεωρία & Μεθοδολογία Σχεδίασης Ι
Το µάθηµα αποτελεί µία βασική εισαγωγή σε ζητήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας της σχεδίασης (design). Ο
εκπαιδευτικός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το design και η ευαισθητοποίησή τους ως προς το
εύρος και τις προεκτάσεις του. Ο ένας άξονας του µαθήµατος βασίζεται στο συνδυασµό και στην εφαρµογή
διαφόρων µεθόδων στη διερεύνηση ενός θέµατος, στην ανάπτυξη ιδεών, στην αξιολόγηση, κλπ. Στον άλλο
άξονα του µαθήµατος, αναλύονται οι υπάρχουσες προσεγγίσεις στην τρισδιάστατη µοντελοποίηση και ανάπτυξη
προϊόντος, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη και την παραγωγική διαδικασία.
1250 - Ιστορία Σχεδίασης & Τεχνολογίας Ι
Εισαγωγή στο τεχνολογικό φαινόµενο και η σηµασία του στη σχεδίαση. Παρουσιάζεται χρονικό της ιστορίας της
τεχνολογίας έως την αρχή της βιοµηχανικής επανάστασης, περιγράφονται και συζητούνται οι κυριότερες
συνιστώσες που επηρεάζουν την τεχνολογική εξέλιξη µε έµφαση στους κοινωνικούς, οικονοµικούς και
στρατιωτικούς παράγοντες. Αναλυτικότερα εξετάζεται η τεχνολογία στην προϊστορία, στην αρχαία Ελλάδα, έξω
από το δυτικό κόσµο (Κίνα, Ισλάµ, Ινδία, Κεντρική Αµερική), οι Μεσαιωνικές τεχνολογίες, η µέτρηση του
χρόνου, οι καλλιτέχνες-µηχανικοί, η επιστηµονική επανάσταση, η εκλαΐκευση της τεχνολογίας και ο δρόµος προς
τη βιοµηχανική επανάσταση. Συζητείται η σχέση ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισµικά και λογικά της εξέλιξης αυτής
µε τη σχεδίαση και κατανοούνται βασικές έννοιες για την κατανόηση της Ιστορίας της Σχεδίασης και της
Τεχνολογίας, όπως π.χ. «διαφοροποίηση», «ανάγκη», «εξέλιξη», «καινοτοµία», «επιλογή», «συνέχεια και
ασυνέχεια». Το µάθηµα εξελίσσεται µέσα από παρουσιάσεις συγκεκριµένων ιστορικών παραδειγµάτων και
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εξέταση της ιστορίας τεχνητών, εφευρετών, επιστηµόνων και σχεδιαστών της κάθε εποχής
1303 - Στούντιο Ι (Σχέδιο/Χρώµα)
Στόχος του µαθήµατος είναι η ενηµέρωση και εξοικείωση των σπουδαστών σε θέµατα οπτικής αντίληψης και
αισθητικής. Στοιχεία του σχεδίου όπως γραµµή, τόνος, φόρµα, σχέση φιγούρας-χώρου, αναλογίες θα
εξετασθούν στα πλαίσια του µαθήµατος. Ασκήσεις παρατήρησης και µελέτης της ορατής πραγµατικότητας θα
αναδείξουν τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της ζωγραφικής πράξης, θα οξύνουν την παρατήρηση των
σπουδαστών και θα διευρύνουν τον τρόπο αντίληψης τους. Βασικές αρχές του χρώµατος και αναφορές σε
σχετικές θεωρίες θα βοηθήσουν τους σπουδαστές στην κατανόηση της γλώσσας και των δυνατοτήτων του
χρώµατος.
1350 - Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου I
Η διδασκαλία του µαθήµατος πραγµατοποιείται µε την εκτέλεση σχεδίων εκ του φυσικού. Στόχος είναι η
κατανόηση για εκτέλεση σχεδίου αντικειµένου ή σύνθεσης εκ του φυσικού, απόδοση αναλογιών και τόνων,
εκτέλεση πεντάλεπτων σχεδίων εκ φυσικού περιστρεφόµενου θέµατος-µοντέλου, εφαρµογή των στοιχείων
προοπτικής στην απεικόνιση φυσικού θέµατος. Θέµατα που µελετούνται αφορούν υλικά και µέσα σχεδίασης,
οπτική εκτίµηση, κλίµακα, αναλογίες, µέγεθος και τοποθέτηση θέµατος στην σχεδιαστική επιφάνεια, εµπειρία
του φωτός, δοµή και οργάνωση σχεδίου, χωρικές σχέσεις (άξονες), ρυθµιστικές γραµµές, ισορροπίες
σχεδιαστικού χώρου, στοιχεία οπτικού βάθους, γραµµική αναπαράσταση τρίτης διάστασης, οπτικό πεδίο,
επίπεδο προβολής, µεθοδολογία σχεδίασης αντικειµένων σε προοπτική, προοπτική σύνθεση, ισοµετρική
προοπτική.
1400 – Φυσική για Μηχανικούς
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές γνώσεις φυσικής που δεν καλύπτονται
από τα άλλα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών. Ύλη του µαθήµατος: Μηχανική: ∆ιανύσµατα. Νόµοι του
Νεύτωνα. Εξίσωση κίνησης. ∆ιατήρηση της ενέργειας. Μετασχηµατισµοί του Γαλιλαίου. Σύστηµα του κέντρου
µάζας. ∆ιατήρηση ορµής – Συστήµατα µεταβλητής µάζας. Κρούση. Στροφορµή. ∆ιατήρηση της στροφορµής.
Ταλαντώσεις. Θερµοδυναµική: Πρώτο θερµοδυναµικό Αξίωµα, εντροπία και δεύτερο θερµοδυναµικό Αξίωµα.
Ηλεκτρισµός: Νόµος Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο. Ηλεκτρική δυναµική ενέργεια. Ηλεκτρικό δυναµικό. Νόµος του
Gauss. Αγωγοί. ∆ιηλεκτρικά. Χωρητικότητα – Πυκνωτές. Μαγνητικό πεδίο. ∆ύναµη Lorentz. Φαινόµενο Hall.
Νόµος Biot-Savart. Μαγνητικό πεδίο ρευµατοφόρου αγωγού. Νόµος Ampere. Μαγνητική Επαγωγή. Νόµος
Faraday. Νόµος του Lenz. Ρεύµα µετατόπισης. Κυµατική: Κυµατική εξίσωση. Οδεύοντα και στάσιµα κύµατα.
Αρχή της
επαλληλίας. ∆ιακροτήµατα. Οµαδική και φασική ταχύτητα. Ηχητικά κύµατα. Οπτική: ∆ιάδοση του φωτός.
Ανάκλαση. ∆ιάθλαση. Πρίσµα. Φακοί.
2102 – Απειροστικός Λογισµός ΙΙ
Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισµό συναρτήσεων πολλών µεταβλητών.
Περιλαµβάνει διαλέξεις και τεστ. Η συµµετοχή στα τεστ είναι υποχρεωτική. Ύλη του µαθήµατος: Γενικευµένα
ολοκληρώµατα (αν δεν έχουν διδαχθεί κατά το προηγούµενο εξάµηνο). ∆ιανύσµατα, εσωτερικό και εξωτερικό
γινόµενο, µικτό (τριπλό) γινόµενο και εφαρµογές. Ευθείες στο επίπεδο και στον χώρο, επίπεδα. Συστήµατα
συντεταγµένων (καρτεσιανές, πολικές, κυλινδρικές, σφαιρικές). Ο χώρος Rn. ∆ιανυσµατική εξίσωση καµπύλης.
Συνέχεια, διαφόριση και ολοκλήρωση. Καµπυλότητα, στρέψη. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών: Όρια,
συνέχεια, µερικές παράγωγοι, παραγώγιση. Κανόνας αλυσίδας. Εφαρµογή: αρχή διατήρησης της ενέργειας.
Τύπος του Taylor. Μέγιστα-ελάχιστα. Ακρότατα υπό συνθήκες. Πεπλεγµένες συναρτήσεις. ∆ιανυσµατικά πεδία,
απόκλιση, στροβιλισµός.
2201 – Θεωρία & Μεθοδολογία Σχεδίασης ΙΙ
Το µάθηµα αυτό είναι συνέχεια του οµώνυµου µαθήµατος του πρώτου εξαµήνου και βασίζεται στην ίδια λογική.
Οι φοιτητές θα επεξεργάζονται µία γκάµα ασκήσεων, µε βάση τις οποίες θα αναπτυχθούν θεωρητικά και
µεθοδολογικά ζητήµατα σχεδίασης. Επίσης, θα µελετηθούν µέθοδοι µοντελοποίησης προϊόντων και συστηµάτων
που επικεντρώνονται στην (α) αισθητική και λειτουργική ανάλυση προϊόντος, (β) µορφολογική ανάλυση και
βελτιστοποίηση πολύπλοκων συστηµάτων, (γ) ολιστική θεώρηση του κύκλου ανάπτυξης προϊόντος και (δ)
υποστήριξη συνεργασίας µεταξύ οµάδων σχεδιαστών/µηχανικών. Εκπονούνται εργασίες από οµάδες φοιτητών
(2 έως 5) οι οποίες παρουσιάζονται και των οποίων ο βαθµός συνυπολογίζεται στον τελικό βαθµό του
µαθήµατος.
2250 – Ιστορία Σχεδίασης & Τεχνολογίας ΙΙ
Παρουσιάζεται και συζητείται η Ιστορία της Τεχνολογίας και της Σχεδίασης από τη βιοµηχανική επανάσταση έως
σήµερα. Εξετάζονται οι µεγάλες διεθνείς εκθέσεις, πατέντες, Τεϋλορισµός, εξειδίκευση, τυποποίηση,
µηχανοποίηση, κινήµατα σχεδίασης, Αrts and Crafts. Art Nouveau. Art Deco. Deutscher Werkbund. Wiener
Werkstaette, το µοντέρνο κίνηµα η σχολή Bauhaus, η σχολή της Ulm, Φονξιοναλισµός, Εργονοµία, το design ως
προπαγάνδα, το design ως στυλ, κρίση και κριτική του µοντερνισµού, Informal design, Eco design, Pop,
Memphis. Εξετάζονται σηµαντικές εταιρείες και σηµαντικοί σχεδιαστές και συζητείται το έργο τους. Εξετάζονται
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ιστορικά θέµατα που σχετίζονται µε Σχεδίαση συστηµάτων, εταιρική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα και
παγκοσµιοποίηση, νέα υλικά νέες τεχνολογίες, CAD-CAM, Interface design, Virtual reality, design και
περιβάλλον. Τέλος παρουσιάζεται η εκβιοµηχάνιση στον Ελληνικό χώρο και η περίπτωση της Σύρου.
2303 – Στούντιο ΙΙ (Σχέδιο/Χρώµα)
Στο Β’ εξάµηνο ολοκληρώνεται η θεωρητική και η πρακτική προσέγγιση του µαθήµατος. Η σχεδιαστική τεχνική
γίνεται εργαλείο έρευνας και ανακάλυψης. Οι σπουδαστές αναπτύσσουν την ικανότητα να αναλύουν µία εικόνα
στα οπτικά στοιχεία που την απαρτίζουν και να την ανασυνθέτουν. Η διδασκαλία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα,
το θεωρητικό και το πρακτικό, έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις κανόνων (για τη δοµή, το
ρυθµό, τις χαράξεις και τη χρήση του χρώµατος) και να ασκηθούν στη δηµιουργία δικών τους συνθέσεων µε
διάφορα υλικά και τεχνικές (σε δύο ή τρεις διαστάσεις). Οι σπουδαστές µε ιδιαίτερες ασκήσεις, καλούνται
επίσης, να αναπτύξουν τις ευρηµατικές τους ικανότητες για τη δηµιουργία πρωτότυπων ιδεών και να
αποκτήσουν ευχέρεια στη διατύπωση αισθητικά αποδεκτών προτάσεων. Τέλος, γίνονται προβολές διαφανειών,
µε σκοπό την πληρέστερη κατανόηση του µαθήµατος.
2352 – Αγγλικά ΙΙ
Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε ορολογία σχετική µε τα µαθήµατα που
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ένα βασικό βιβλίο
ορολογίας (διαφορετικής θεµατολογίας για κάθε εξάµηνο) αλλά και επιστηµονικά άρθρα, συγγράµµατα,
εφηµερίδες και οπτικοακουστικό υλικό. Επιπλέον, οι φοιτητές διδάσκονται βασικές δοµές & τη λειτουργία της
Γλώσσας ώστε να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση της.
2450 – Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου ΙΙ
Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια του οµώνυµου µαθήµατος του πρώτου εξαµήνου όπου συνεχίζεται η απόκτηση
εµπειρίας στην εκτέλεση σχεδίων για την κατανόηση εκτέλεσης σχεδίου αντικειµένου ή σύνθεσης εκ του
φυσικού, απόδοση αναλογιών και τόνων, εκτέλεση πεντάλεπτων σχεδίων εκ φυσικού περιστρεφόµενου
θέµατος-µοντέλου, εφαρµογή των στοιχείων προοπτικής στην απεικόνιση φυσικού θέµατος. Θέµατα που
µελετούνται αφορούν υλικά και µέσα σχεδίασης, οπτική εκτίµηση, κλίµακα, αναλογίες, µέγεθος και τοποθέτηση
θέµατος στην σχεδιαστική επιφάνεια, εµπειρία του φωτός, δοµή και οργάνωση σχεδίου, χωρικές σχέσεις
(άξονες), ρυθµιστικές γραµµές, ισορροπίες σχεδιαστικού χώρου, στοιχεία οπτικού βάθους, γραµµική
αναπαράσταση τρίτης διάστασης, οπτικό πεδίο, επίπεδο προβολής, µεθοδολογία σχεδίασης αντικειµένων σε
προοπτική, προοπτική σύνθεση, ισοµετρική προοπτική, κατασκευή µε πλαστικά υλικά και µελέτη πάνω στις
δυνατότητες τοµής και συναρµογής απλών στερεών µε σκοπό τη δηµιουργία ενός συµπαγούς αντικειµένου.
3052 – Γραµµική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωµετρία
Στόχοι: Η εξοικείωση των φοιτητών µε την Αναλυτική Γεωµετρία του επιπέδου και του χώρου και µε βασικές
έννοιες και µεθόδους της Γραµµικής Άλγεβρας. Εφαρµογές της Γραµµικής Άλγεβρας στην Αναλυτική Γεωµετρία
Ύλη: Πράξεις µε πίνακες. Αντιστρέψιµοι πίνακες. Ανάστροφος πίνακα, συµµετρικοί πίνακες, ορθογώνιοι πίνακες.
Ορθογώνιοι γραµµικοί µετασχηµατισµοί του επιπέδου (στροφή και συµµετρία στο επίπεδο). Ορίζουσα
τετραγωνικού πίνακα και βασικές ιδιότητες. ∆ιανυσµατικοί χώροι, διανυσµατικοί υπόχωροι. Γραµµική εξάρτηση
και γραµµική ανεξαρτησία. Βάση και διάσταση διανυσµατικού χώρου. Βαθµός πίνακα. Γραµµικά συστήµατα.
∆ιανύσµατα στο χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο δύο διανυσµάτων, µικτό γινόµενο τριών διανυσµάτων
στο χώρο. Βασικές ιδιότητες των παραπάνω µορφών γινοµένου. Παραµετρικές και αναλυτικές εξισώσεις ευθείας
στο χώρο. Παραµετρικές εξισώσεις επιπέδου στο χώρο. Αναλυτική εξίσωση επιπέδου στο χώρο. Απόσταση
σηµείου από επίπεδο. Κωνικές τοµές στο επίπεδο : κύκλος, έλλειψη, παραβολή, υπερβολή. Επιφάνειες δευτέρου
βαθµού στο χώρο : σφαίρα, ελλειψοειδές, υπερβολοειδή, παραβολοειδή, κύλινδροι και κώνοι. Ιδιοτιµές και
ιδιοδιανύσµατα τετραγωνικού πίνακα. ∆ιαγωνοποίηση τετραγωνικών πινάκων. Το θεώρηµα διαγωνοποίησης
συµµετρικών πινάκων µέσω ορθογωνίων πινάκων. Εφαρµογές στη µελέτη καµπυλών δευτέρου βαθµού στο
επίπεδο και στη µελέτη επιφανειών δευτέρου βαθµού στο χώρο
3152 – Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού Ι
Το µάθηµα αυτό έχει στόχο να διδάξει στους φοιτητές πώς να λύνουν προβλήµατα χρησιµοποιώντας
υπολογιστές και να τους εισάγει στον προγραµµατισµό, ενθαρρύνοντας καλές τεχνικές ανάπτυξης κώδικα.
Αναλύονται διάφορα προβλήµατα και σχεδιάζεται η λύση τους, εκφρασµένη έτσι ώστε να µπορεί να εκτελεστεί
από υπολογιστή. Για την αποτύπωση των προγραµµάτων χρησιµοποιούνται αρχικά ∆ιαγράµµατα Ροής
Προγράµµατος και Ψευδοκώδικας. Επεξηγείται η λειτουργία των µεταγλωττιστών και γίνεται πρακτική εξάσκηση
στα εργαστήρια χρησιµοποιώντας τη γλώσσα C. Οι φοιτητές µαθαίνουν το συντακτικό της γλώσσας C και γίνεται
εισαγωγή στις έννοιες των δοµών επανάληψης, της εκτέλεσης υπό συνθήκη και της δόµησης του λογισµικού σε
υποπρογράµµατα. Επεξηγούνται οι έννοιες των µεταβλητών, των τύπων δεδοµένων, των τελεστών, των
πινάκων, των συµβολοσειρών, των εγγραφών και γίνεται εισαγωγή στη χρήση δεικτών και στην τεχνική της
αναδροµής.
2153 – Πληροφορική ΙΙ
Στο µάθηµα οι υπολογιστές προσεγγίζονται όχι ως απλά εργαλεία, αλλά ως ένα ισχυρό µέσο αναπαράστασης,
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χειρισµού και µετάδοσης διαφόρων µορφών πληροφορίας. Περιγράφεται η σκοπιµότητα και η τεχνολογία της
δικτύωσης υπολογιστών. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η δοµή και η εξέλιξη του ∆ιαδικτύου και οι νέες δυνατότητες
που προκύπτουν από την εξάπλωσή του. Η κυρίαρχη οντότητα είναι ο παγκόσµιος ιστός, οπότε οι φοιτητές
µαθαίνουν να συνθέτουν ιστοσελίδες και να εξασκούνται πρακτικά στο Υπερκείµενο και στη γλώσσα HTML.
Θίγονται ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα που ανακύπτουν από τους υπολογιστές και τη διαχείριση πληροφορίας,
καθώς και οι απαραίτητες αρχές και µηχανισµοί ασφάλειας. Γίνεται µια εισαγωγή στην ανάπτυξη πληροφοριακών
συστηµάτων που περιλαµβάνει την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την
εγκατάσταση και αξιολόγηση ολοκληρωµένων λύσεων που παρεµβαίνουν οργανωτικά στις διαδικασίες
λειτουργίας και διοίκησης. Τέλος γίνεται µια εισαγωγή στη σχεδίαση και την ανάπτυξη Βάσεων ∆εδοµένων και
γίνεται πρακτική εξάσκηση σε απλά πακέτα υλοποίησης σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων.
2402 – Εισαγωγή στη Σχεδίαση µε Η/Υ
Στόχος του µαθήµατος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στις σύγχρονες τεχνολογίες σχεδίασης και µοντελοποίησης
µε υπολογιστή (Computer Aided Design – CAD), και στην εφαρµογή τους στο σχεδιασµό προϊόντων και
συστηµάτων. Οι τεχνολογίες CAD βασίζονται σε γεωµετρικά/πληροφοριακά «µοντέλα προϊόντος» τα οποία
υποστηρίζουν όλες τις σχεδιαστικές εργασίες. Επιδιώκεται η εµπέδωση από τον/την φοιτητή/ήτρια των
µοντέλων αυτών και των σχετικών διαδικασιών κατασκευής/επεξεργασίας, ώστε αυτός/ή να είναι σε θέση να
κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας οποιουδήποτε συστήµατος CAD και να επιλύσει προβλήµατα CAD σε
διάφορους τοµείς. Περιεχόµενα: Mεθοδολογίες σχεδίασης µε υπολογιστή, δοµή συστήµατος CAD, στοιχεία
γραφικών, τεχνικό σχέδιο, εισαγωγή στη γεωµετρική µοντελοποίηση καµπυλών/επιφανειών/στερεών,
κατασκευή/επεξεργασία καµπυλών, εργαστηριακές ασκήσεις σε σύστηµα CAD
3252 – Στούντιο ΙΙΙ, ∆ισδιάστατος & τρισδιάστατος Σχεδιασµός µε Νέα και Παραδοσιακά Μέσα
Στα εργαστήρια Στούντιο ΙΙΙ, του δεύτερου έτους βασικός στόχος είναι το Σχέδιο µε σκοπό την ανάπτυξη
γνωστικής, τεχνικής και αισθητικής κρίσης, καθώς και δεξιοτήτων στην αναπαράσταση τρισδιάστατου χώρου µε
την επιλεκτική χρήση γραµµών, επιπέδων και όγκων. Πρόθεση είναι η χρήση του σχεδίου ως αφαιρετική,
δηµιουργική και αναλυτική µέθοδος διερεύνησης της δοµής και της φόρµας, της κατασκευής, του συνδέσµου και
του υλικού. Για το λόγο αυτό οι εργασίες δεν αποσκοπούν σε τελικό χρηστικό προϊόν αλλά είναι πιο αφηρηµένες
στη φύση τους. Η έµφαση αποδίδεται στην µεταφορά της αφηρηµένης ιδέας στο σχέδιο. Κατόπιν τα θέµατα
δουλεύονται µέσω διαφορετικών µέσων (παραδοσιακών και νέων) για να περάσουν στον τρισδιάστατο
σχεδιασµό και την κατασκευή στο χώρο. Η διερεύνηση των θεµάτων διεξάγεται µέσω σχεδίου, µοντελοποίησης,
χρήσης τρισδιάστατων προγραµµάτων στον υπολογιστή, animation, φωτογραφία και διαφορετικών
σχεδιαστικών τεχνικών. Το µάθηµα περιλαµβάνει εισηγήσεις των θεµάτων εργασίας, διαλέξεις που κυρίως
αφορούν τον σχεδιασµό του χώρου και την επίδραση των νέων µέσων στην αντίληψη του από την avant-garde
µέχρι σήµερα. Σε µεγάλο βαθµό οι εργασίες είναι οµαδικές, οι παρουσιάσεις τους, οι κριτικές διορθώσεις και
µικρές ασκήσεις στο εργαστήριο που συµβαίνουν παράλληλα µε τις εργασίες, λειτουργούν υποστηρικτικά ως
προς αυτές.
3302 – Αγγλικά ΙΙΙ
Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε ορολογία σχετική µε τα µαθήµατα που
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. Η ορολογία που διδάσκεται αφορά στους τοµείς
Μηχανικής, Πληροφορικής, Σχεδίασης, Καλών Τεχνών, Μαθηµατικών & Τεχνολογίας. Για το σκοπό αυτό
χρησιµοποιείται ένα βασικό βιβλίο ορολογίας (διαφορετικής θεµατολογίας για κάθε εξάµηνο) αλλά και
επιστηµονικά άρθρα, συγγράµµατα, εφηµερίδες και οπτικοακουστικό υλικό. Επιπλέον, οι φοιτητές εξασκούνται
στη συγγραφή και παρουσίαση εργασιών καθώς και στον προφορικό λόγο, προκειµένου να µπορούν να
χρησιµοποιούν την Αγγλική γλώσσα ως λειτουργικό µέσο επικοινωνίας, δηµιουργικής έρευνας και συνθετικής
επιστηµονικής εργασίας.
3350 – ∆ιακριτά Μαθηµατικά
Η έννοια του συνόλου. Ίσα σύνολα, υποσύνολα ενός συνόλου, ένωση τοµή και συµµετρική διαφορά συνόλων,
νόµοι της άλγεβρας των συνόλων. ∆υναµοσύνολο ενός συνόλου. Πληθικός αριθµός πεπερασµένων συνόλων,
αρχή του εγκλεισµού και του αποκλεισµού. Αρχή της Μαθηµατικής Επαγωγής. Ισχυρή Μαθηµατική Επαγωγή.
Στοιχεία προτασιακού λογισµού. ∆ιµελείς σχέσεις, ανακλαστικές, συµµετρικές, αντισυµµετρικές, µεταβατικές και
συνεκτικές σχέσεις. Σχέσεις διάταξης και σχέσεις ισοδυναµίας. Ολικά διατεταγµένα σύνολα, αλυσίδες και
αντιαλυσίδες. Maximal και Minimal στοιχεία διατεταγµένων συνόλων. Συναρτήσεις και η αρχή του περιστερώνα.
Μεταθέσεις και συνδυασµοί. Γραφήµατα και πολυγραφήµατα. Βασικές κατηγορίες γραφηµάτων. Μονοπάτια και
συνεκτικότητα. Συνεκτικές συνιστώσες, σηµεία κοπής και γέφυρες. Υπογραφήµατα. Μονοπάτια και κυκλώµατα
Euler. Μονοπάτια και κυκλώµατα Hamilton. ∆έντρα µε ρίζες και δυαδικά δέντρα. Μήκη µονοπατιών σε δέντρα µε
ρίζες. Επικαλύπτοντα δέντρα και σύνολα τοµής. Ελάχιστα επικαλύπτοντα δέντρα. ∆ικτυωτά και αλγεβρικά
συστήµατα. Η αρχή του δυϊσµού. Επιµεριστικά και συµπληρωµένα δικτυωτά. ∆ικτυωτά Boole και άλγεβρες
Boole.
3402 – Τεχνική Μηχανική
Κύριος στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση του φοιτητή µε έννοιες της µηχανικής και η ανάλυση και λύση
προβληµάτων βάσει απλών θεµελιωδών αρχών. Ύλη του µαθήµατος: Βασικές αρχές της στατικής. ∆ύναµη και
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ροπή στο επίπεδο, συνισταµένη δύναµη και ροπή στο επίπεδο, ζεύγος δυνάµεων. ∆ύναµη και ροπή στο χώρο,
συνισταµένη δύναµη και ροπή στο χώρο. Ισορροπία στο επίπεδο και στο χώρο, διάγραµµα ελευθέρου σώµατος.
Επίπεδα δικτυώµατα και χωροδικτυώµατα. Κέντρα βάρους, ροπές αδρανείας. ∆οκοί, διαγράµµατα N, Q, M.
Πλαίσια, µηχανισµοί, καλώδια. Τριβή. Ορθή και διατµητική τάση, επιτρεπόµενη τάση. Ορθή και γωνιακή
παραµόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών, διάγραµµα τάσεων-παραµορφώσεων, όλκιµα και ψαθυρά
υλικά, ενέργεια παραµόρφωσης, διάγραµµα διατµητικών τάσεων - διατµητικών παραµορφώσεων. Συνιστώσες
της τάσης και παραµόρφωσης, ο νόµος του Hooke. Αξονική φόρτιση, στρέψη, κάµψη, διάτµηση. Συνδυασµένες
φορτίσεις και σχεδιασµός. Μετασχηµατισµοί τάσεων και παραµορφώσεων, κύριες τάσεις, κύκλος Mohr.
3450 – ∆ιαφορικές Εξισώσεις
Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε βασικές µεθόδους επίλυσης Συνήθων και Μερικών
∆ιαφορικών Εξισώσεων. Ύλη: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. ∆ιαφορικές εξισώσεις χωριζοµένων
µεταβλητών. Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. ∆ιαφορικές εξισώσεις Bernoulli. Πλήρεις διαφορικές
εξισώσεις. Οµογενείς διαφορικές εξισώσεις. ∆ιαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης πεπλεγµένης µορφής πρώτου
βαθµού. Οµογενείς γραµµικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης και βασικές ιδιότητες. Ορίζουσα Wronski και
θεώρηµα του Liouville. Υποβιβασµός της τάξης. Οµογενείς και µη οµογενείς γραµµικές διαφορικές εξισώσεις
δεύτερης τάξης µε σταθερούς συντελεστές. Μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών και µέθοδος Lagrange
για την εύρεση ειδικής λύσης. Γραµµικά προβλήµατα συνοριακών τιµών. Το οµογενές πρόβληµα Sturm-Liouville.
Ιδιοτιµές και ιδιοσυναρτήσεις. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις µερικών παραγώγων. Βασικές εξισώσεις της
Μαθηµατικής Φυσικής. Οµογενείς γραµµικές µερικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Ταξινόµηση µερικών
διαφορικών εξισώσεων δευτέρας τάξεως. Μονοδιάστατα προβλήµατα. Μέθοδος χωρισµού των µεταβλητών
4002 – Αγγλικά IV
Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε ορολογία σχετική µε τα µαθήµατα που
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. Η ορολογία που διδάσκεται αφορά στους τοµείς
Μηχανικής, Πληροφορικής, Σχεδίασης, Καλών Τεχνών, Μαθηµατικών & Τεχνολογίας. Για το σκοπό αυτό
χρησιµοποιείται ένα βασικό βιβλίο ορολογίας (διαφορετικής θεµατολογίας για κάθε εξάµηνο) αλλά και
επιστηµονικά άρθρα, συγγράµµατα, εφηµερίδες και οπτικοακουστικό υλικό. Επιπλέον, οι φοιτητές εξασκούνται
στη συγγραφή και παρουσίαση εργασιών καθώς και στον προφορικό λόγο, προκειµένου να µπορούν να
χρησιµοποιούν την Αγγλική γλώσσα ως λειτουργικό µέσο επικοινωνίας, δηµιουργικής έρευνας και συνθετικής
επιστηµονικής εργασίας.
4050 – Εισαγωγή στη Συστηµική Θεωρία
Σκοπός του µαθήµατος είναι η γνωριµία και εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές συστηµικές έννοιες και την
συστηµική σκέψη, ως βασικό εργαλείο για την επιτυχία του σχεδιαστή στην ολιστική σχεδίαση. Μέσα από
θεωρία αλλά και πρακτικά παραδείγµατα από το χώρο της σχεδίασης, παρουσιάζεται η ανάγκη για αναζήτηση
νέων εργαλείων σκέψης και ανάλυσης για τη σχεδίαση συστηµάτων καθώς και τα προβλήµατα των µέχρι τώρα
µηχανιστικών / κλασσικών και συστηµατικών προσεγγίσεων. Το περιεχόµενο του µαθήµατος περιλαµβάνει:
Εισαγωγή στη γενική έννοια του συστήµατος, κλειστά/ανοικτά συστήµατα, υπερσύστηµα/υποσύστηµα Καταστάσεις περιγραφής και η δοµή ενός συστήµατος (καταστάσεις, διακριτά και συνεχή συστήµατα, χώροι
καταστάσεων, ποικιλία και περιορισµοί) – Εντροπία, πληροφορία και δυναµική συστήµατος - Θεωρίες και
µηχανισµοί ελέγχου - Θεωρίες αυτο-οργάνωσης και εξέλιξης - Θεωρία του χάους, Πολυπλοκότητα - Συστήµατα
κυβερνητικής 2ης τάξης (Κονστρουκτιβισµός και Αυτοποίηση) - Γνωστική λειτουργία (νόηση) - Σηµειωτική
4201 – Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ
Όσο η λύση γίνεται πιο πολύπλοκη, καθίσταται αναγκαία η χρήση τεχνικών βαθµιαίας αποδόµησης κατά το
πρότυπο του δοµηµένου προγραµµατισµού και της αντικειµενοστραφούς σχεδίασης και υλοποίησης. Εξετάζεται
ο µεθοδικός µετασχηµατισµός των αναλυτικών προδιαγραφών σε δοµηµένες λύσεις. Επίσης, περιγράφεται το
µοντέλο του οδηγούµενου από συµβάντα υπολογισµού σε σχέση µε γραφικά περιβάλλοντα. Εκτός από τη
σύνταξη προγραµµάτων, στα εργαστήρια οι φοιτητές εξοικειώνονται στη χρήση διορθωτών κατευθυνόµενου
συντακτικού (syntax-directed editors), εργαλείων εκσφαλµάτωσης (debugging tools) και προκατασκευασµένων
χειριστηρίων (component-based programming). Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτό το µάθηµα: (α) θα
κατανοούν τις βασικές αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού, όπως η σταδιακή εκλέπτυνση (step-wise
refinement), ο ορισµός και η κλήση διαδικασιών, (β) θα κατανοούν τις βασικές αρχές του αντικειµενοστραφή
προγραµµατισµού και σχεδίασης, όπως οι κλάσεις, η απόκρυψη πληροφορίας και η κληρονοµικότητα, (γ) θα
ελέγχουν την ορθότητα των προγραµµάτων και την καταλληλότητά τους σε σχέση µε το πρόβληµα και το
χρήστη, (δ) θα έχουν κατανοήσει τη χρήση απλών δοµών δεδοµένων, όπως στοίβες, σωροί, ουρές, και (ε) θα
αποκτήσουν αίσθηση της πολυπλοκότητας των λειτουργιών ενός αλγορίθµου. Για να κατανοήσουν οι φοιτητές
τις αρχές, τεχνικές και µεθόδους που περιγράφονται στο µάθηµα, χρησιµοποιείται η γλώσσα προγραµµατισµού
Java
4302 – Στούντιο ΙV, ∆ισδιάστατος & Τρισδιάστατος Σχεδιασµός µε Νέα και Παραδοσιακά Μέσα
Στη συνέχεια των εργαστηρίων Στούντιο IV, του δεύτερου έτους σπουδών βασικός στόχος είναι ο
Τρισδιάστατος Σχεδιασµός µε τη χρήση διαγραµµάτων, σχεδίου, προπλασµάτων, ψηφιακής απεικόνισης,
επεξεργασίας εικόνας/ήχου, animation. Γίνονται εισηγήσεις για το λεξιλόγιο, τις αναλυτικές µεθόδους σύλληψης
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και τις τεχνικές παραγωγής της φόρµας ως µια ιεραρχηµένη χωρική συνέχεια. Εισάγονται αναλυτικά εργαλεία,
υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές, για την αντίληψη της τρισδιάστατης δοµής, του βάθους και του χώρου.
Πρόθεση είναι η αντίληψη των πολλαπλών διαστάσεων της φόρµας και του χώρου και η ανάπτυξη δηµιουργικών
ικανοτήτων και κριτικής παρατήρησης, απέναντι στις εφαρµογές της τεχνολογίας. Οι εργασίες δοµούνται έτσι
ώστε να εισάγουν σε µια σχεδιαστική έρευνα, µε έµφαση στην εννοιολογική αντίληψη και στην αφαίρεση ως
µέσα γένεσης σχεδιαστικών στρατηγικών. Στα εργαστήρια εναλλάσσονται η αναλυτική και συνθετική διαδικασία
και διαφορετικά παραστατικά µέσα, εφόσον ο σχεδιασµός νοείται ως ένα σύνολο συνδέσεων και διαδραστικών
σχέσεων. Το πρακτικό µέρος των εργαστηρίων συµπληρώνεται και µε εισηγήσεις πάνω σε θεωρητικά ζητήµατα.
Τα θέµατα των εργασιών δουλεύονται µε συνδυασµό νέων και παραδοσιακών σχεδιαστικών µέσων, και η
έµφαση δίνεται στη µεταφορά της αφηρηµένης ιδέας σε δυναµική σχεδιαστική πρόταση δύο και τριών
διαστάσεων. Οι τεχνικές διερεύνησης και µεθοδολογίας που χρησιµοποιούνται, (µεταφορά, υπέρθεση,
διάγραµµα, µετασχηµατισµοί, συστηµατική αποτύπωση και ανάλυση δεδοµένων, animation), διευρύνονται µε
γνώµονα τις λογικές ανάπτυξης και εφαρµογής των νέων ψηφιακών µέσων. Οι εργασίες οφείλουν να είναι
συνεπείς σε εννοιολογικό και πρακτικό επίπεδο.

4353– Υλικά
Σκοπός του µαθήµατος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της επιστήµης και τεχνολογίας των υλικών. Τα
υλικά εξετάζονται βάσει της φύσης (µέταλλα, κεραµικά, πολυµερή) και των ιδιοτήτων (µηχανικές, ηλεκτρικές,
θερµικές, µαγνητικές, οπτικές, φθοράς) τους, ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να κρίνει την καταλληλότητα
ενός υλικού για συγκεκριµένη εφαρµογή. Ύλη του µαθήµατος: Ατοµική δοµή και διατοµικοί δεσµοί. Κρυσταλλική
δοµή. Ατέλειες δοµής. ∆ιάχυση. Μηχανικές ιδιότητες µετάλλων. ∆ιαταραχές και µηχανισµοί σκλήρυνσης.
Αστοχία. ∆ιαγράµµατα φάσεων. Μετασχηµατισµοί φάσεων. Κράµατα. Κεραµικά, δοµή, ιδιότητες. Άµορφα υλικά γυαλιά. Εφαρµογές και κατεργασία κεραµικών. ∆οµή πολυµερών. Χαρακτηριστικά, εφαρµογές και κατεργασία
πολυµερών. ∆ιάβρωση και φθορά των υλικών
4404 – Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική
Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες και θεωρίες των Πιθανοτήτων και της
Στατιστικής. (Ι) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ: αξιώµατα πιθανοτήτων, δεσµευµένη πιθανότητα και ανεξαρτησία, θεώρηµα
Bayes, ανεξάρτητα γεγονότα, τυχαίες µεταβλητές, µέση τιµή µιας τυχαίας µεταβλητής, ιδιότητες µέσης τιµής,
µέση τιµή αθροίσµατος τυχαίων µεταβλητών, διακύµανση, συνδιακύµανση, συντελεστής συσχέτισης, λοξότητα,
κύρτωση, συνδιαστική ανάλυση, η βασική αρχή της απαρίθµησης, µεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασµοί, διακριτές
τυχαίες µεταβλητές: Bernoulli, δυωνυµική, οµοιόµορφη διακριτή, Poisson, γεωµετρική, υπεργεωµετρική,
συνεχείς τυχαίες µεταβλητές: οµοιόµορφη συνεχής, εκθετική, κανονική, ανισότητα Chebyshev. (II)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: περιγραφική στατιστική Ι: πινακοειδείς και γραφικές προσεγγίσεις, περιγραφική στατιστική ΙΙ:
µέτρα θέσης και διασποράς, δειγµατοληψία και κατανοµές δειγµατοληψίας, εκτιµητική, κεντρικό οριακό
θεώρηµα, διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή, τη διακύµανση και την αναλογία ενός πληθυσµού, έλεγχος
στατιστικών υποθέσεων Ι: παραµετρικοί Έλεγχοι, έλεγχοι καλής προσαρµογής, πειραµατικοί σχεδιασµοί και
ανάλυση διακύµανσης, απλή γραµµική παλινδρόµηση, ανάλυση χρονοσειρών και προβλέψεις
4500 – Τεχνικό Σχέδιο
Το µάθηµα αυτό αποβλέπει στην απόκτηση από τον φοιτητή/τρία των στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων
του τεχνικού µηχανολογικού σχεδίου. Πρωτεύον στόχος του µαθήµατος είναι ο φοιτητής/τρία να είναι σε θέση
να κατασκευάσει και να αναγνώσει σχέδια βιοµηχανικών προϊόντων, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί µε
επάρκεια στις σχεδιαστικές απαιτήσεις ενός προϊόντος. Επίσης, το µάθηµα αυτό θα δώσει την δυνατότητα στους
φοιτητές, µε την βοήθεια του Η/Υ, να συνδυάσουν την δηµιουργική διαδικασία σχεδίασης ενός προϊόντος µε την
ανάπτυξη πρακτικών και χρήσιµων σχεδιαστικών λύσεών. Περιεχόµενο: Στοιχεία και κανόνες κατασκευής
τεχνικού σχεδίου, προβολές, είδη τεχνικού σχεδίου και τεχνικές αναπαράστασης, βασικές έννοιες τεχνικής
επικοινωνίας, σχεδίαση, ανάγνωση και ερµηνεία τεχνικού σχεδίου.
6102 – Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής
Το µάθηµα έχει ως στόχους την εισαγωγή στην έννοια και φιλοσοφία της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης και σε
µεθοδολογίες σχεδίασης και αξιολόγησης διαδραστικών συστηµάτων. Κατ’ αρχήν εξετάζονται θέµατα όπως οι
περιορισµοί του ανθρώπου κατά την αλληλεπίδραση µε υπολογιστές, ευχρηστία και αλληλεπίδραση (στυλ
αλληλεπίδρασης) και συζητείται η φιλοσοφία της ανθρωποκεντρικής, συµµετοχικής και καθολικής σχεδίασης
καθώς και ο ρόλος του σχεδιαστή και του χρήστη καθώς και η σχέση µε τον κύκλο ζωής των πληροφοριακών
συστηµάτων και την τεχνολογία λογισµικού. Συζητούνται διεξοδικά θέµατα σχετικά µε κατηγορίες και απαιτήσεις
(requirements) χρηστών και κλασσικές µεθοδολογίες / τεχνικές από το χώρο της αλληλεπίδρασης Α-Υ όπως
αναζήτηση γενικού πλαισίου, εθνογραφική µελέτη/παρακολούθηση πεδίου, συνεντεύξεις και οµάδες εστίασης,
επισκόπηση, ερωτηµατολόγια, ανάλυση εργασιών (task analysis), προσβασιµότητα, προφίλ χρηστών. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται µέθοδοι και µεθοδολογίες σχεδίασης διαδραστικών συστηµάτων που δίνουν έµφαση
σε συγκεκριµένες φάσεις της σχεδίασης όπως πρωτότυπα και επίγνωση σχεδίασης (design rationale) όσο και
ολιστικές µεθοδολογίες όπως η σχεδίαση γενικού πλαισίου (contectual design).Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά
σε θέµατα µεθοδολογιών αξιολόγησης ευχρηστίας διαδραστικών συστηµάτων και συγκεκριµένα σε κατηγορίες
µεθοδολογιών/τεχνικών όπως επιθεώρηση (ευρετική αξιολόγηση, γνωστική περιδιάβαση, τυπική επιθεώρηση
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ευχρηστίας, πλουραλιστική περιδιάβαση, επιθεώρηση χαρακτηριστικών, επιθεώρηση συνέπειας, επιθεώρηση
προτύπων, λίστα ελέγχου αρχών, κλπ., και δοκιµές (γενικές έννοιες ελέγχου ευχρηστίας, πρωτόκολλο
εξωτερίκευσης σκέψης, συνεργατική ανακάλυψη, κλπ).
4251 – Επιχειρησιακή Έρευνα/Μάνατζµεντ
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις αρχές της Επιχειρησιακής Έρευνας και της
Επιστήµης της ∆ιοίκησης (Μάνατζµεντ). Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη µεθοδολογία της µοντελοποίησης διαφόρων
πραγµατικών προβληµάτων από τον χώρο των επιχειρήσεων. Γι ΄αυτό και ζητείται από τους φοιτητές η µελέτη
πολλών πραγµατικών περιπτώσεων από την παραγωγή και γενικά από ένα πραγµατικό περιβάλλον εργασίας.
Περιεχόµενα: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στην Επιστήµη της ∆ιοίκησης. Εισαγωγή στο γραµµικό
προγραµµατισµό, Προβλήµατα αναφοράς (Case studies), Μοντελοποίηση, Γραφική µέθοδος, Εισαγωγή στη
µέθοδο Simplex, Ανάλυση ευαισθησίας, Ειδικά προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού (Πρόβληµα της
µεταφοράς, Πρόβληµα της ανάθεσης), Αριστοποίηση σε ∆ίκτυα (∆ιοίκηση Έργων: Μέθοδος κρίσιµου
µονοπατιού, Αλγόριθµος Ελάχιστου ∆ρόµου και Μέθοδος Ελάχιστου Ζευγνύοντος ∆έντρου). Πληροφοριακά
συστήµατα γραµµικού προγραµµατισµού, Θέµατα εργασίας γραµµικού προγραµµατισµού (Μάνατζµεντ της
παραγωγής, Οργάνωση και διοίκηση, Μάρκετινγκ-µάνατζµεντ, Μεταφορές-Ενέργεια, Ανάπτυξη-Περιβάλλον,
Ακαδηµαϊκός προγραµµατισµός). Εισαγωγή στη ∆ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Σχεδιασµός προϊόντων
και υπηρεσιών, Σχεδιασµός εργασίας, Σχεδιασµός θέσης παραγωγής, Προγραµµατισµός και Έλεγχος
Αποθεµάτων, Προγραµµατισµός και Έλεγχος Ποιότητας, ∆ιοίκηση Αλυσίδας Προµηθειών, Μελέτη και
παρουσίαση από τους φοιτητές πραγµατικών περιπτώσεων από την επιχείρηση σε διάφορα θέµατα της
∆ιοίκησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Παραγωγή, Logistics, Ποιότητα, Supply Chain Management, κ.α.)
5000 – Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων
Μοντέλα, τεχνικές και προσεγγίσεις επίλυσης οργανωτικών προβληµάτων, ζητήµατα ηθικής και επαγγελµατικής
δεοντολογίας, συστηµική προσέγγιση, διαχείριση ροής εργασίας. Μοντέλα οργάνωσης επιχειρήσεων, υποστήριξη
επιχειρηµατικών λειτουργιών, εκτίµηση απόδοσης, ανάλυση αξίας αλυσίδας και δικτύου, διαχείριση ποιότητας,
οργανωτικός µετασχηµατισµός, ιδεατή επιχείρηση, προγραµµατισµός έργου, ολική ποιότητα. Στρατηγική χρήση
της πληροφορικής τεχνολογίας και συστηµάτων, µοντέλο καταρράκτη, ταχεία πρωτοτυποποίηση, σχεδιασµός,
ορισµός απαιτήσεων, ανάλυση, λογική και φυσική σχεδίαση πληροφοριακών συστηµάτων, µετάπτωση,
συντήρηση συστηµάτων.
5050 – Ιστορία της Τέχνης Ι
Στο µάθηµα αυτό γίνεται σύντοµη παρουσίαση των βασικών όρων, µεθοδολογιών και πρακτικών της ιστορίας
της τέχνης. Με αναφορές σε συγκεκριµένα επιλεγµένα παραδείγµατα, οι φοιτητές αποκτούν µια θεµελιώδη
κατάρτιση για τις µεθόδους ανάγνωσης της εικόνας και του αντικειµένου διαχρονικά. Επιπλέον, γίνεται µια κατ'
αρχήν παρουσίαση των στυλ που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν στη δυτική τέχνη από την ελληνική αρχαιότητα
µέχρι και το Μεσαίωνα.
5151 – Σχεδίαση µε Η/Υ
Πρωτεύων στόχος του µαθήµατος είναι η επέκταση των γνώσεων του φοιτητή σε προηγµένα θέµατα CAD µε τη
µελέτη εξειδικευµένων προβληµάτων µοντελοποίησης (όπως τα πολύπλοκα στερεά, οι σύνθετες επιφάνειες, ο
σχεδιασµός συναρµολογηµάτων, κ.α.) και των αντίστοιχων µοντέλων και λύσεων. ∆ευτερεύων στόχος είναι η
εισαγωγή του φοιτητή στις µεθοδολογίες και τεχνολογίες ανάπτυξης λογισµικών εφαρµογών σχεδιασµού/CAD.
Και οι δύο στόχοι υπηρετούνται µε την ανάλυση βασικών γεωµετρικών/αλγοριθµικών προτύπων, ώστε τελικά ο
φοιτητής να είναι σε θέση (α) να προδιαγράφει τους βασικούς τελεστές που µια σύνθετη εφαρµογή CAD
προϋποθέτει, (β) να υλοποιεί τέτοιους τελεστές και αντίστοιχες σύνθετες εφαρµογές, και (γ) να αξιολογεί την
αποτελεσµατικότητα των παραπάνω λογισµικών. Περιεχόµενα: Μοντέλα στερεών/επιφανειών/καµπυλών και
µέθοδοι κατασκευής/επεξεργασίας, µοντέλα συναρµολογηµάτων και σύνθετων συστηµάτων, συνεργασία
συστήµατος CAD µε συστήµατα CAE και CAM, τεχνολογία λογισµικού CAD (αρχιτεκτονική δοµή και
προγραµµατισµός για CAD, πρότυπα αρχείων CAD, κ.α.), µεθοδολογίες σχεδιασµού/ανάπτυξης συστηµάτων
CAD, εργαστηριακές ασκήσεις ανάπτυξης λογισµικού
5202 – Μηχανική και Υλικά στο Σχεδιασµό
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε την επιλογή υλικών σε προβλήµατα και µελέτες
σχεδιασµού. Ύλη του µαθήµατος: Σχεδιασµός τεχνολογικά προηγµένων προϊόντων. Σχέση δοµής – ιδιοτήτων –
διεργασίας. Συνοπτική περιγραφή σχέσεων αντοχής υλικών σε συνήθεις καταπονήσεις (κάµψη, στρέψη,
λυγισµός, επαφή, κ.τ.λ.). Μεθοδολογίες επιλογής υλικών στον σχεδιασµό προϊόντων. Ιδιότητες επιλεγµένων
τεχικών υλικών. Παρουσίαση της µεθοδολογίας για την αποµόνωση των παραµέτρων του υλικού σε σχεδιαστικά
προβλήµατα: ανάπτυξη ποσοτικών µέτρων απόδοσης υλικού. Συνυπολογισµός του σχήµατος της διατοµής στον
προσδιορισµό του µέτρου απόδοσης. Μελέτη εξισώσεων βελτιστοποίησης για την επιλογή υλικών. Χρήση των
διαγραµµάτων επιλογής υλικών του Ashby για τον εντοπισµό υποψήφιων υλικών για δεδοµένη σχεδιαστική
εφαρµογή. Μελέτη περιπτώσεων επιλογής υλικών.
5301 – Στούντιο V
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Το Studio V αποτελεί την εισαγωγή µιας σειράς τεσσάρων studios που οδηγούν στον κόσµο της εφαρµογής και
όλης της διαδικασίας µελέτης, εξέλιξης και βελτιστοποίησης προϊόντων από την ιδέα ως το τελικό προϊόν. Οι
φοιτήτριες/τές επεξεργάζονται projects αναπτύσσοντας µε µεθοδικό και εφαρµοσµένο τρόπο προϊόντα. Οι κύριοι
άξονες του studio είναι η ανάλυση του προϊόντος (έρευνα αγοράς, ανάλυση και αξιολόγηση ανταγωνιστών,
design guidelines, κλπ), η σύνταξη του Brief (δεσµευτικά στοιχεία της εξέλιξης) και η εξέλιξη του προϊόντος
(idea pool, concept, λεπτοµερειακός σχεδιασµός, prototyping κλπ ). Στα πλαίσια του studio o σχεδιασµός
θεωρείται ότι χαρακτηρίζεται από τον ορθολογικό τρόπο συγκέντρωσης στοιχείων και πληροφοριών και το
πέρασµα και την ενσωµάτωση τους στον τόπο της ιδέας και της αίσθησης. Το µάθηµα εξελίσσεται ως µια
ερευνητική διαδικασία η οποία ασχολείται µε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στα πλαίσια της κοινωνίας, µε την
εξέλιξη της προσωπικής γραµµής του σχεδιαστή και µε την συµπληρωµατικότητα της θεωρίας και πράξης
7201 - Εργονοµία
Εργονοµία θεωρείται η εφαρµογή επιστηµονικής γνώσης στον σχεδιασµό περιβαλλόντων, αντικειµένων και
συστηµάτων που χρησιµοποιούνται από ανθρώπους. Εποµένως η εργονοµία αφορά σε κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα. Χώροι όπως εργασίας, υγείας, διασκέδασης, άθλησης κλπ, για να είναι εύχρηστοι,
αποτελεσµατικοί και ασφαλείς, δηλαδή, καλά σχεδιασµένοι, πρέπει να εφαρµόζουν τις αρχές της εργονοµίας. Η
εργονοµία περιλαµβάνει γνώση από πολλούς τοµείς και κυρίως από την ανατοµία, τη φυσιολογία, την ψυχολογία
και τον σχεδιασµό (design). Ο εργονοµικός σχεδιασµός κινείται πάντα γύρω από το πλαίσιο των ανθρωπίνων
δυνατοτήτων και περιορισµών (σωµατικών και γνωστικών). Το µάθηµα έχει σαν στόχο την κατανόηση αυτών
των αρχών και την χρήση τους στον σχεδιασµό προϊόντων και συστηµάτων. Βασικά θέµατα που θα µελετηθούν
στο µάθηµα είναι η στάση του σώµατος (καθιστή και όρθια στάση), αντικείµενα και επιφάνειες εργασίας
(καθίσµατα, πληκτρολόγια, οθόνες, κλπ), θέµατα άνεσης και ασφάλειας (µυοσκελετικές παθήσεις, εργασιακοί
τραυµατισµοί, ασκήσεις), θέµατα όρασης (κατασκευή και λειτουργία µατιού, προβλήµατα όρασης, ιδιότητες του
χρώµατος, κα) και θέµατα περιβαλλοντικά (φως, αντανακλάσεις, θόρυβος, ακτινοβολία, κλπ).
4151 – ∆ιαδραστική Σχεδίαση
Η Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή (Human Computer Interaction) ως γνωστικό αντικείµενο, αφορά στη
σχεδίαση, αξιολόγηση και ανάπτυξη ∆ιαδραστικών Συστηµάτων βασισµένων σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για
χρήση τους από τον άνθρωπο. Επίσης, ασχολείται µε τη διερεύνηση όλων των σχετικών φαινοµένων. Το
µάθηµα, ως εισαγωγικό στο χώρο της επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει
τους φοιτητές στην έννοια της ευχρηστίας των Προϊόντων και Συστηµάτων που είναι βασισµένα σε
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Το περιεχόµενο του µαθήµατος περιλαµβάνει: Εισαγωγή και γενικές έννοιες
Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή, θεωρητική θεµελίωση, άνθρωπος - υπολογιστής - επικοινωνία, σχεδιασµός
- ανάπτυξη (design - development), τεχνολογίες επικοινωνίας, στυλ αλληλεπίδρασης, υποστήριξη ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, αρχές ‘ευχρηστίας’ (usability) και ανθρωποκεντρική σχεδίαση (user-centered design), µοντέλα
χρήστη (user modelling) και ανάλυση διεργασιών (task analysis), επικοινωνία σε επίπεδο διαλόγου (dialogue
level interaction), επικοινωνία σε επίπεδο διεργασίας (task level interaction), δοµηµένα µοντέλα ανάλυσης
(formal system modelling), τεχνικές αξιολόγησης (evaluation techniques), παραδείγµατα – µελέτη περιπτώσεων
(Case studies)
6151 – Γραφικά
Ο σκοπός τους µαθήµατος είναι η εισαγωγή του φοιτητή/ήτριας στις βασικές έννοιες και διεργασίες που
λαµβάνουν χώρα κατά την Γραφική Σωλήνωση Εξόδου (Graphics Output Pipeline). Μελετούνται τα
σηµαντικότερα στάδια της ΓΣΕ µέσω των οποίων µετατρέπονται τρισδιάστατα γεωµετρικά µοντέλα σε τελικές
ψηφιακές εικόνες δύο διαστάσεων οι οποίες προβάλλονται στην οθόνη ενός Η/Υ. Οι φοιτητές/ήτριες έχουν την
δυνατότητα να πειραµατιστούν και να δουλέψουν σε ασκήσεις αξιοποιώντας το περιβάλλον προγραµµατισµού
εφαρµογών γραφικών OpenGL. Η ύλη του µαθήµατος χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες: (α)
Προγραµµατισµός Γραφικών (Graphics Programming), όπου αναπτύσσονται ζητήµατα που αφορούν το
περιβάλλον εργασίας OpenGL (εντολές σχεδίασης, προβολές, µετασχηµατισµοί µοντέλου/άποψης, φωτισµός,
υφή, κα.), (β) Γεωµετρικός Προγραµµατισµός (Geometric Programming) όπου περιλαµβάνει αποκοπή,
απόκρυψη κρυφών γραµµών, z-buffer, σχεδιασµός βασικών γεωµετρικών σχηµάτων. (γ) Χρώµα και Ρεαλισµός
(Color and Realism), όπου αναπτύσσεται η θεωρία χρώµατος σε Η/Υ, µοντέλα φωτισµού και σκίασης, και
απεικόνιση υφής
6200 – Σχεδίαση Συστηµάτων
Στο µάθηµα αυτό επιχειρείται µια ολιστική και γενικευµένη προσέγγιση των αρχών, θεωριών και µεθοδολογιών
σχεδίασης συστηµάτων. Συζητούνται θέµατα σχετικά µε την έννοια του συστήµατος και της διαχείρισης της
πολυπλοκότητάς του, σκοπός, χαρακτηριστικά, δοµή, οργάνωση και λειτουργικότητα συστηµάτων, σχεδιαστικές
προδιαγραφές, διαχείριση περιορισµών και µετρικών. Περιγράφονται γενικευµένα στάδια των σχεδιαστικών
διαδικασιών και συζητούνται σε αυτό το πλαίσιο διάφορες σύγχρονες θεωρίες και µεθοδολογίες σχεδίασης.
Παρουσιάζεται µια σύγκριση µεταξύ σκληρών µηχανιστικών και µαλακών (soft) µεθοδολογιών και τονίζεται η
συµπληρωµατικότητά τους και της αναγκαιότητάς τους. Το µάθηµα αποτελεί µια ολιστική ολοκλήρωση της
έννοιας της σχεδίασης.
6301 – Στούντιο VI
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Στόχοι: Το µάθηµα αυτό είναι συνέχεια του οµώνυµου µαθήµατος του πέµπτου εξαµήνου και βασίζεται στην ίδια
λογική. Οι φοιτήτριες/τές θα επεξεργάζονται projects κάνοντας χρήση της µεθοδολογίας που έχουν διδαχθεί στο
Studio V (ανάλυση προϊόντος, σύνταξη Brief, εξέλιξη προϊόντος) και θα αναπτύσσουν την δηµιουργική και
κριτική έκφραση τους µέσα από τα προϊόντα που σχεδιάζουν. Οι φοιτήτριες/τές θα εξελίξουν τις ευρηµατικές
τους ικανότητες για τη δηµιουργία πρωτότυπων ιδεών και θα αποκτήσουν ευχέρεια στη διατύπωση
ολοκληρωµένων προτάσεων. Ύλη: Η σχεδιαστική τεχνική θα είναι εργαλείο έρευνας και ανακάλυψης. Οι
φοιτητές/ήτριες θα αναπτύξουν την ικανότητα προγραµµατισµού του project, της σύλληψης της ιδέας
(concept),της εφαρµογής της δοµής λειτουργίας, της δοµής κατασκευής, της οργάνωσης της ιεραρχίας των
στοιχείων χρήσης, της εύρεσης της κατάλληλης φόρµας, της χρήσης του χρώµατος και θα εξασκηθούν στη
δηµιουργία δικών τους προτάσεων µε διάφορα υλικά, και τρόπου παραγωγής. Θα εφαρµοστούν µέθοδοι
ηλεκτρονικής µοντελοποίησης προϊόντων (CAD) που θα επικεντρώνονται στην αισθητική και λειτουργική
βελτιστοποίηση και θα εφαρµοστεί η ολιστική θεώρηση του κύκλου ανάπτυξης προϊόντος. Η συνεργασία µεταξύ
οµάδων σχεδιαστών/µηχανικών είναι επιθυµητή
6352 – Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε την επιστήµη του Μάρκετινγκ µέσα από την παρουσίαση των
βασικότερων αρχών του. Στα πλαίσια του µαθήµατος εξετάζονται διαφορετικές λειτουργίες του µάρκετινγκ, η
αλληλεξάρτησή τους καθώς και η διαχείριση αυτών των λειτουργιών. Οι κύριες έννοιες που µελετώνται είναι:
κοινωνία και µάρκετινγκ, θεωρία και µοντέλα µάρκετινγκ, µάρκετινγκ µάνατζµεντ, τµηµατοποίηση αγοράς και
πολιτικές προϊόντος, κανάλια διανοµής, τιµολόγηση και προώθηση, σχεδιασµός νέου προϊόντος. Παρουσιάζονται
θέµατα σχετικά µε βασικές έννοιες στρατηγικής επιχειρήσεων και στρατηγικό σχεδιασµό τους, στρατηγική
διοίκηση και στρατηγικός σχεδιασµός, βασικές ανταγωνιστικές στρατηγικές, δοµική ανάλυση κλάδου, σχέσεις µε
αποδοτικότητα, τυπολογία/ταξινόµηση στρατηγικών, ανάλυση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Αναλύεται το
εξωεπιχειρησιακό και το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και δίνεται έµφαση στην ανάλυση δυνάµεων,
αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών.
6401 – Τεχνολογία και Προγραµµατισµός στο ∆ιαδίκτυο
Σκοπός του µαθήµατος είναι η γνωριµία και η εισαγωγή των φοιτητών στην ανάπτυξη εφαρµογών στο
διαδίκτυο. Οι απαιτήσεις του νέου αυτού πληροφοριακά διαδικτυοµένου κόσµου αλλάζουν τις σχεδιαστικές
ανάγκες συστηµάτων και προϊόντων, µε αποτέλεσµα ο σχεδιαστής να χρειάζεται να προσαρµόσει το σχεδιασµό
του σ’ αυτές της αναδυόµενες ανάγκες. Εφόδιά του θα είναι η κατανόηση του διαδικτύου αλλά και η επαφή του
µε µοντέλα και τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σε αυτό. Ύλη: ∆ιαδίκτυο – Αρχιτεκτονική, βασικές δοµές και
οργάνωση. WWW – Χρήση υπερκειµένου, µετα-γλώσσες (html). Προβλήµατα διαχείρισης πληροφορίας –
∆ιάκριση περιεχοµένου / παρουσίασης – Ανάγκη για δυναµικότητα. Web servers – Web Clients. Client/server Vs
Peer-to-Peer. Client-Server side programming/scripting. Databases for the Web.
Javascript/Vbscript/PHP/Applets. Servlets/cgi. JSP/ASP. Multimedia for the Web. Web security. XML- Native
databases- VoiceXML. Sockets - RMI-Corba-Web services. Portals
9902 – ∆ιαχείριση Σχεδίασης
Στόχοι: Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη διαχείριση της σχεδίασης, τις αρχές και τις
µεθοδολογίες της, µε τελικό στόχο την υλοποίηση επικοινωνίας της µάρκας µέσω Branding. Ύλη: 1) Εισαγωγή
και αφετηρία στη ∆ιαχείριση σχεδίασης, το µάρκετινγκ συναντά τη σχεδίαση και η σχεδίαση το µάρκετινγκ,
διαφοροποίηση της εικόνας της µάρκας, ποιότητα προϊόντος από την οπτική γωνία του πελάτη, σηµασία της
εικόνας της επιχείρησης (CORPORATE IDENTITY), αντιµετώπιση του ανταγωνισµού µέσω διαχείρισης σχεδίασης.
2) Τάσεις, τα προϊόντα ως κεντρικό στοιχείο επιτυχίας µέσα στην επιχείρηση, η σύλληψη των τάσεων,
προσεγγίσεις για µια αποτελεσµατική διαχείριση τάσεων, Σχεδίαση τάσεων, στυλ. 3)Το µοντέλο Sinus, µια
έρευνα βιοτικών κόσµων, µε στόχο την εντόπιση του απευθυνόµενου κοινού, έννοιες οµάδων στόχου κοντά
στην πραγµατικότητα. 4) Μελέτη περίπτωσης: Metadesign (design studio), Keramag (είδη υγιεινής). Μελέτη
περίπτωσης: Volkswagen Εικόνες καθοδήγησης για τις διάφορες µάρκες. Mercedes Benz: Η υπάρχουσα
στρατηγική δεν δίνει στη προσωπικότητα της µάρκας συγκεκριµένη βιώσιµη µορφή. Μελέτη περίπτωσης
Vaillant: Εφαρµογές Εταιρικής Σχεδίασης στην πράξη. 5) Η συνεργασία της design.net AG, µε την Wings of
Design στο στρατηγικό σχεδιασµό.
7052 – Αλγόριθµοι, ∆οµές δεδοµένων
Υπολογιστικά µοντέλα, µέθοδοι σχεδίασης αποδοτικών αλγορίθµων. Ανάλυση επίδοσης, εκτίµηση βέλτιστου,
χείριστου και µέσου χρόνου και χώρου, συµβολισµοί τάξης µεγέθους O, o. Αναδροµικοί και παράλληλοι
αλγόριθµοι. Αφαιρετικοί τύποι δεδοµένων. Πίνακες, αραιοί πίνακες, πολυδιάστατοι πίνακες. Γραµµικές λίστες,
απλά και διπλά συνδεδεµένες, αυτο-αναδιοργανούµενες λίστες: λειτουργίες, ανάλυση πολυπλοκότητας.
Αναζήτηση: σειριακή, δυαδική, δεικτοδοτηµένη. Στοίβες, σωροί, ουρές, δέντρα (δυαδικά αναζήτησης,
ισοσκελισµένα): συµπεριφορά, αναπαράσταση, µέθοδοι διαπέρασης. Ουρές προτεραιότητας, λεξικά,
συναρτήσεις κατακερµατισµού. Γραφήµατα: αναπαράσταση, συνεκτικότητα, αναζήτηση, κατευθυνόµενα άκυκλα
γραφήµατα, τοπολογική διάταξη, κλειστότητα, επικαλύπτοντα δέντρα. Αλγόριθµοι ταξινόµησης και ανάλυση
απόδοσης. Αλγόριθµοι ταιριάσµατος προτύπων (pattern matching)
7103 – Θεωρία Επικοινωνίας
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Ο στόχος του µαθήµατος "θεωρία της επικοινωνίας" είναι να προσφέρει µια θεωρητική θεµελίωση σε ευρύ
φάσµα ενεργειών επικοινωνίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάρτιση και την εργασία ενός µηχανικού
σχεδίασης προϊόντων. Καλύπτονται οι παραδοσιακές έννοιες που αφορούν την διαπροσωπική επικοινωνία και τα
µέσα µαζικής επικοινωνίας. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα νέα εργαλεία επικοινωνία διαµέσου της τεχνολογίας και
ο τρόπος που αυτά σχετίζονται µε την προηγούµενη θεωρία. Τέλος, περιγράφονται οι λειτουργίες της
επικοινωνίας σε ένα υψηλότερο επίπεδο, το οποίο αφορά την οργανωσιακή επικοινωνία και την σχεδίαση της
ταυτότητας ενός προϊόντος. Το µάθηµα έχει εκτενή θεωρία αλλά γίνεται µε ένα πρακτικό και συµµετοχικό
τρόπο. Για αυτό το σκοπό το µάθηµα βασίζεται 1) σε διαλέξεις που παρουσιαζουν τις βασικές έννοιες και 2) σε
ενεργή συµµετοχή των φοιτητών. Η συµµετοχή των φοιτητών είναι οργανωµένη σε: 1) δύο γραπτές εργασίες,
2) δύο προφορικές παρουσιάσεις, 3) χρήση νέων µέσων όπως τα blog, wiki και 4) συµµετοχή και παρουσία στην
αίθουσα. Ολες οι παραπάνω δραστηριότητες βαθµολογούνται ανάλογα και απεικονίζονται στον τελικό βαθµό.
7150 – Σχεδίαση για Όλους
Στο µάθηµα αυτό συζητούνται η έννοια και η αναγκαιότητα της σχεδίασης για όλους, η ανάγκη για
ευαισθητοποίηση, οι γενικές αρχές και οι διεθνείς συστάσεις και οδηγίες σχεδίασης για όλους. Παρουσιάζονται
θέµατα που σχετίζονται µε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και µε προσβασιµότητα, προσβάσιµο
περιεχόµενο, προσβάσιµη είσοδο και έξοδο συστηµάτων πληροφορικής, νέες διαδικασίες, αρχές και
παραδείγµατα προσβάσιµης αλληλεπίδρασης ανθρώπου και υπολογιστή, καθώς και µεθόδους και τεχνικές
σχεδίασης προσβάσιµων ανθρωποκεντρικών συστηµάτων. Εκπονούνται και παρουσιάζονται εργασίες από οµάδες
φοιτητών και βαθµός τους συνυπολογίζεται στον τελικό βαθµό του µαθήµατος (50%) Ο στόχος της άσκησης
αυτής είναι οι φοιτητές να αποδείξουν την κατανόηση του θέµατός τους και να εξοικειωθούν µε τη σχεδίαση
προσβάσιµων προϊόντων και συστηµάτων
7253 – Θεωρία Οργανώσεων
Το µάθηµα εισάγει τους φοιτητ-ές, ριες στις βασικές έννοιες, ερωτήµατα και προσεγγίσεις που σχετίζονται µε τη
µελέτη των οργανισµών. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση διαφορετικών ερµηνευτικών πλαισίων µέσω των
οποίων αντιλαµβανόµαστε τους οργανισµούς και επιχειρούµε να αναλύσουµε οργανωσιακά προβλήµατα.
Εµφαση δίνεται στην παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του χώρου της οργανωσιακής θεωρίας από τις
‘κλασσικές’ ως τις σύγχρονες προσεγγίσεις (κλασσικές θεωρίες οργάνωσης, γραφειοκρατία, συγκυριακές
προσεγγίσεις, συµβολικές προσεγγίσεις, µετα-µοντέρνες προσεγγίσεις). Επιπρόσθετα, συζητώνται οι αντίστοιχες
µεταβολές που οι εξελίξεις στο χώρο των οργανωσιακών σπουδών συνεπάγονται ως προς την εστίαση των
οργανωσιακών φαινοµένων υπό µελέτη. Απώτερος στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητ-ών,
ριών µε τις θεωρητικές/ µεθοδολογικές προσεγγίσεις ως προς τη µελέτη των οργανισµών, οι οποίες λειτουργούν
ως διαφορετικές προοπτικές µέσα από τις οποίες µπορούµε να κατανοούµε, αναλύουµε καθώς και να δρούµε
στα πλαίσια των σύγχρονων οργανισµών.
7302 – Στούντιο VII
Στόχοι: Το µάθηµα αυτό είναι συνέχεια και εξέλιξη Studio των V και VI. Οι φοιτητές/ήτριες θα επεξεργάζονται
ατοµικά projects αντλώντας από την εµπειρία που έχουν αποκτήσει από την συµµετοχή τους σε οµαδικά project
στα προηγούµενα εξάµηνα. Με άξονα την µεθοδολογία που έχουν διδαχθεί (ανάλυση προϊόντος, σύνταξη Brief,
Concept, εξέλιξη προϊόντος) θα αναπτύσσουν την δηµιουργική και κριτική έκφραση τους περαιτέρω,
επιλέγοντας µόνοι τους προϊόντα που θα σχεδιάζουν, µε κριτήριο επιλογής; προϊόντα του σήµερα για την αγορά
του αύριο. Οι φοιτητές/ήτριες θα εξελίξουν τη δηµιουργία πρωτότυπων ιδεών και θα τις υποστηρίζουν µε την
εφαρµογή καινούργιων υλικών και τεχνολογιών ερευνώντας τις διεθνείς αγορές και εκθέσεις. Ύλη: Η
µεθοδολογία σχεδίασης νέων προϊόντων θα υποστηρίζει την εµπεριστατωµένη έρευνα µε απώτερο σκοπό την
διερεύνηση καινοτόµων εφαρµογών. Οι φοιτητές/ήτριες θα αναπτύξουν την ικανότητα δηµιουργίας
ολοκληρωµένων προϊόντων ή συστηµάτων χρησιµοποιώντας εργαλεία όπως CAD/CAM, Virtual Prototyping και
Rapid Prototyping, και θα είναι σε θέση να αξιολογούν την εξέλιξη του προϊόντος και να αναζητούν την
κατάλληλη υποστήριξη από ειδικούς των τοµέων που διερευνούν
7351 – Ειδικά Θέµατα Υλικών
Το µάθηµα επικεντρώνεται σε ειδικά θέµατα προηγµένων υλικών και σχέσεις δοµής - ιδιοτήτων που λειτουργούν
βάσει σύνθετων αρχών. Τα υλικά αυτά είναι νέα υλικά υψηλών επιδόσεων. Ύλη του µαθήµατος: Προηγµένα
υλικά, κεραµικά, πολυµερή. Μόνιµη παραµόρφωση µη κρυσταλλικών υλικών. Όλκιµη θραύση σε χαµηλές
θερµοκρασίες. Κόπωση. Ψαθυροποίηση. Σύνθετα υλικά.Υβριδικά υλικά. Νανοδοµικά υλικά οξειδίων.
Φωτοκαταλυτικά υλικά και εφαρµογές τους. Νανοδοµικά υλικά άνθρακα. Νανοσωληνίδια. Φουλερένια.
Νανοσυσκευές. Λειτουργικά υλικά. Έξυπνα υλικά ελεγχόµενης δραστικότητας. Αυτοϊάσιµα και αυτοκαθαριζόµενα
υλικά. Υπερυδρόφοβα και υδρόφιλα υλικά. Βιοϋλικά. Βιοσυµβατά και βιοενεργά υλικά, κατηγορίες βιοϋλικών και
εφαρµογές
7401 – Γραφιστική
Στόχος του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, τεχνικές και υλικά της Γραφιστικής.
Εξετάζονται οι δυναµικές της οργάνωσης του χώρου όπως εφαρµόζονται στο τοµέα των Γραφιστικών
Εφαρµογών που είναι ο σχεδιασµός εντύπων, βιβλίων, περιοδικών, αφισών και άλλων µέσων οπτικής
επικοινωνίας. Εξετάζονται επίσης η τυπογραφία, τα σύµβολα γραφιστικής, οι εικόνες και ο τρόπος µε τον οποίον
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εφαρµόζονται σε διαφορετικά έντυπα. Παράλληλα ερευνάται ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιούνται όλες οι
παραπάνω εφαρµογές ως µέσο προώθησης κοινωνικών και πολιτικών ιδεών, καθώς και για διαφηµιστικούς
σκοπούς. Στο µάθηµα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εξελίξουν τις σχεδιαστικές τους
ικανότητες και να τις εφαρµόσουν σε νέες ιδέες.
7551 – Οπτικοακουστικές Τεχνικές
Στο µάθηµα αυτό επιχειρείται η εντατική εξάσκηση στις βασικές τεχνικές οπτικοακουστικής γραφής που
οριοθετούνται από τη συγγραφή σεναρίου και την µικροσκηνοθετική (στήσιµο πλάνου) και µακροσκηνοθετική
(µοντάζ) προσέγγιση της κατασκευής ενός οπτικοακουστικού έργου. Μεγάλη σηµασία δίνεται εκτός από την
θεωρητική κατάρτιση στις ανωτέρω έννοιες και στην εφαρµογή των τεχνικών αυτών στη διάρκεια
υποχρεωτικών εργαστηρίων.
7600 – Ηλεκτρονική Μάθηση
Η ηλεκτρονική µάθηση ασχολείται µε την ανάπτυξη διαδραστικών πληροφοριακών συστηµάτων που
αποσκοπούν στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εισαγωγή σε
βασικές έννοιες, µεθόδους και τεχνολογίες για την σχεδίαση, εφαρµογή και αξιολόγηση συστηµάτων
ηλεκτρονικής µάθησης. Η ηλεκτρονική µάθηση είναι ένα γνωστικό πεδίο που συγκεντρώνει µεγάλη ποικιλία
ερευνητών από επιστηµονικούς χώρους όπως: εκπαίδευση, ψυχολογία, διοίκηση, πληροφοριακά συστήµατα,
διαδραστική σχεδίαση, επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, κ.α. Τα συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης παίρνουν
πολλές µορφές που είναι ήδη πραγµατικότητα σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης αλλά και στην
επαγγελµατική κατάρτιση-επιµόρφωση και κυµαίνονται από εκπαιδευτικά CD-ROMs έως διαδικτυακές
πλατφόρµες τηλε- εκπαίδευσης. Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής µάθησης περιλαµβάνουν ως επί το πλείστον τα
πολυµέσα και τεχνολογίες διαδικτύου. Οι µέθοδοι σχεδίασης και αξιολόγησης επίσης ποικίλουν. Μέσα από το
µάθηµα, ο φοιτητής θα αναπτύξει µια ευρεία κατανόηση του πεδίου της ηλεκτρονικής µάθησης και τα
απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να συµβάλει στην σχεδίαση, εφαρµογή και αξιολόγηση
συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης. Όσον αφορά στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος οι φοιτητές µε
χρήση κυρίως τεχνολογιών ανοιχτού λογισµικού θα µάθουν να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν ασύγχρονα
ηλεκτρονικά µαθήµατα, που είναι και η κυριότερη µορφή εφαρµογών ηλεκτρονικής µάθησης.
7650 – Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών και Αλληλεπιδραστικών ∆ιεργασιών
Ανάλυση και µελέτη της σχεδιαστικής διεργασίας µε ιδιαίτερη έµφαση στην αλληλεπίδραση, τις συνέπειές της,
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της, έτσι ώστε να µπορεί να διαµορφώσει ο φοιτητής µια πλήρη εικόνα
αναφορικά µε τη σχεδιαστική διεργασία και µε τις διάφορες προσπάθειες διαµόρφωσης θεωριών σχεδίασης. Το
µάθηµα εκτείνεται από την κλασσική µηχανιστική σχεδίαση στη σχεδίαση βάσει της κυβερνητικής 2ης τάξης και
το ρόλο των σηµειωτικών διεργασιών στη σχεδίαση, στις προχωρηµένες θεωρήσεις και µοντέλα HCI µε έµφαση
στο ρόλο και τη θέση των συναισθηµάτων (emotions) και της αισθητικής (aesthetics) στη σχεδιαστική
διεργασία, µέχρι και την εισαγωγή µεθοδολογιών και παραδειγµάτων συστηµικής/ολιστικής παρέµβασης σε
προβλήµατα οργανωσιακής σχεδίασης. Το µάθηµα πραγµατεύεται τους τρόπους µε τους οποίους οι διάφορες
θεωρητικές προσεγγίσεις προσπαθούν να ικανοποιήσουν βασικές και θεµελιώδεις απαιτήσεις/προδιαγραφές της
σχεδιαστικής διεργασίας, όπως για παράδειγµα η γνωστική διάσταση της, η αυτονοµία, η αλληλεπιδραστικότητα,
το ασαφές, ασθενώς ορισµένο και ανοικτο-κλεισµένο και το µελλοντικά-προσδοκούµενο της σχεδιαστικής
διεργασίας, το γεγονός ότι το περιεχόµενο της σχεδίασης δεν αφορά άµεσα στο τεχνούργηµα, θεωρητικά
µοντέλα σε επίπεδο γνωστικών διεργασιών και λειτουργιών νευροφυσιολογίας αναφορικά µε το ρόλο των
συναισθηµάτων και της αισθητικής στη σχεδιαστική διεργασία κτλ. Ο απώτερος στόχος του µαθήµατος είναι η
σε βάθος ανάλυση της σχεδιαστικής διεργασίας καθώς και η µελέτη της σε γνωστικό επίπεδο µε έµφαση στις
αντίστοιχες γνωστικές λειτουργίες.
7750 – Εισαγωγή στην επιστήµη του παγκόσµιου ιστού (web)
Σκοπός του µαθήµατος είναι να «χτίσει» πάνω στις βασικές γνώσεις που αποκόµισαν οι φοιτητές από τα σχετικά
υποχρεωτικά µαθήµατα και να τους εισάγει στο νεόφερτο χώρο της επιστήµης του Web αλλά και της πιο ώριµης
µηχανικής του. Ο στόχος του µαθήµατος είναι διττός: α) αφενός να παρουσιάσει µια πλούσια εικόνα για το
διεπιστηµονικό χώρο της επιστήµης του web ώστε να δώσει ερεθίσµατα στους φοιτητές για περαιτέρω
ενασχόληση - έρευνα β) αφετέρου να µελετήσει µεθοδολογίες, υποδοµές (π.χ. URI, XML), αρχιτεκτονικές (π.χ.
MVC), τεχνολογίες (π.χ. Servlets) και εργαλεία (π.χ. GWT) για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την ανάλυση
Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιστού (ΠΣΙ) αλλά και του Ιστού σαν σύστηµα. Όλα αυτά θα µελετηθούν σε σχέση
µε τη γενιά του Web ξεκινώντας από τη γενιά του υπερκειµένου – πολυµέσων, του κοινωνικού web (Web 2.0),
του σηµασιολογικού web (semantic web), του Web 3.0 κ.ο.κ. Τέλος θα µελετηθούν ειδικότερα θέµατα όπως η
προσβασιµότητα του Web, το Mobile Web κ.α.
8202 – Παραστατική Κινηµατογραφία
Στόχος του µαθήµατος είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων απόδοσης της κίνησης µε παραστατικά µέσα
(σχέδιο, γλυπτική µε πλαστελίνη, καταγραφή µαριονέτων, κλπ), καθώς και η κατανόηση των εννοιών του
ρυθµού και των τεχνικών απόδοσής του για κινηµατογραφικούς σκοπούς σύµφωνα µε τους παραδοσιακούς
κανόνες των κινηµατογραφικών στούντιο παραστατικής κινηµατογραφίας. Τα εργαστήρια εφαρµογής των
ανωτέρω εννοιών και τεχνικών είναι υποχρεωτικά
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6051 – Ιστορία της Τέχνης ΙΙ
Το µάθηµα αποτελεί µια αναδροµή στην ιστορία της τέχνης από την Αναγέννηση (14ος αιώνας), περίοδος που
θεωρείται παραδοσιακά διαµορφωτική για το σύγχρονο κόσµο, µέχρι και τις τρέχουσες εικαστικές εξελίξεις.
Επικεντρώνεται, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση, στον 19ο και τον 20ο αιώνα, όπου οι φοιτητές παρακολουθούν τη
δηµιουργία των ουσιαστικών κανόνων που ορίζουν τη σηµερινή παραγωγή.
7452 – Προσοµοίωση
Το µάθηµα αυτό σχετίζεται µε το αντικείµενο της Προσοµοίωσης γενικά, αλλά και µε τη σχεδίαση,
προτυποποίηση ανάπτυξη και αξιολόγηση διαφόρων συστηµάτων µε χρήση της Προσοµοίωσης. Τα συστήµατα
αυτά µπορεί να είναι γενικά συστήµατα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, από συστήµατα οργανωσιακών δοµών
έως συστήµατα χρηστικών προϊόντων σε διάφορα περιβάλλοντα, η και συγκεκριµένα προϊόντα, συστήµατα
παραγωγής (βιοµηχανικά συστήµατα) ή απλά συστήµατα εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης ιδιαίτερη σηµασία
δίνεται στην γνώση και χρήση πακέτων λογισµικού για την ανάπτυξη µοντέλων προσοµοίωσης.
7701 – Ειδικά Θέµατα Γραφικών
Αποτελεί τη συνέχεια του «Γραφικά Ι» µε βασικά περιεχόµενα: µέθοδοι/αλγόριθµοι φωτορεαλισµού (ray-tracing,
radiation), απεικόνιση υφής (2D texture mapping, solid mapping, texture synthesis), antialising (anisotropic
filtering) , multi-resolution models, animation. Εργαστήριο: Direct3D
8010 – Επιχειρηµατικότητα

Πρόκειται για διατµηµατικό µάθηµα µε ύλη καθορισµένη από τη µονάδα καινοτοµίας και
επιχειρηµατικότητας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Οι φοιτητές εισάγονται σε έννοιες άσκησης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τεκµηριωµένο και επιστηµονικό τρόπο. Αναλύονται θέµατα
ίδρυσης και λειτουργίας µιας επιχείρησης βάσει στόχων και δίνονται στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων
σε θέµατα προσωπικού, διαπραγµατεύσεων, χρηµατοδότησης και αξιολόγηση βιωσιµότητας µιας
επιχείρησης. Στο πλαίσιο του µαθήµατος συντάσσεται από όλους τους φοιτητές ένα πλήρες
επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο αποτελεί το 80% της τελικής βαθµολογίας και 20% αντιστοιχεί στη
βαθµολογία της τελικής εξέτασης. Το µάθηµα διδάσκεται στο 8ο εξάµηνο (13 εβδοµάδες Χ 3 ώρες
την εβδοµάδα)
8053 – Σχεδίαση και Τεχνολογίες Πολυµέσων
Ο στόχος του µαθήµατος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών για την σχεδίαση και
ανάπτυξη εφαρµογών στον ευρύτερο τοµέα των νέων µέσων και πολυµέσων. Βασική κρίνεται και η διερεύνηση
των νέων τεχνολογιών που πλαισιώνουν των χώρο. Το µάθηµα διαρθρώνεται σε δύο αλληλένδετα τµήµατα το
θεωρητικό/µεθοδολογικό και το εργαστηριακό/πρακτικό. Κατά την διάρκεια του θεωρητικού µαθήµατος
αναπτύσσονται διεξοδικά οι κλασσικές και σύγχρονες µεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης νέων
µέσων/πολυµέσων ούτως ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν µια ολοκληρωµένη γνώση σχετικά µε τους
παράγοντες σχεδίασης πολυµεσικών εφαρµογών (µεθοδολογίες εννοιολογικής σχεδίασης, µέθοδοι συλλογής
οργάνωσης και τεκµηρίωσης περιεχοµένου, µεθοδολογίες συνεργατικής σχεδίασης και κατάτµησης εργασιών,
ανάλυση και δηµιουργία προφίλ χρηστών, µελέτη ειδικού υλισµικού (π.χ. οθόνες αφής, κτλ.). Κατά την διάρκεια
του εργαστηριακού µαθήµατος δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στις πρακτικές, µεθόδους, και τεχνικές υλοποίησης
εφαρµογών πολυµέσων καθώς και στην ανάλυση των τεχνολογιών που τις πλαισιώνουν. Βάσει των
µεθοδολογιών που αναλύονται στην θεωρία, στο επίπεδο της υλοποίησης των εφαρµογών οι παράγοντες που
αφορούν το εργαστηριακό µάθηµα είναι, µεταξύ άλλων, η τεχνική αρτιότητα και η ανάπτυξη εφαρµογών, η
λειτουργικότητα και ευχρηστία του συνολικότερου συστήµατος στα πλαίσια αλληλεπίδρασης ανθρώπουσυστήµατος (αν πρόκειται π.χ. για infokiosk, CD-ROM, web-based multimedia), η αισθητική αρτιότητα, καθώς
και η πληρότητα του περιεχοµένου. Το µάθηµα εξετάζεται τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό του
µέρος. Το θεωρητικό µέρος προϋποθέτει την κατανόηση των µεθοδολογιών σχεδίασης, ενώ το εργαστηριακό
απαιτεί την υλοποίηση µια πρότυπης πολυµεσικής εφαρµογής.
8100 – Κοινωνιολογία
Το περιεχόµενο του µαθήµατος στηρίζεται στην ανάλυση των βασικών αρχών και των θεωρητικών
προσεγγίσεων της Κοινωνιολογίας. Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση της έννοιας ‘κοινωνιολογική
φαντασία’ σε επίπεδο ατοµικής και της συλλογικής δράσης. Στα πλαίσια του µαθήµατος θα εξεταστεί ο τρόπος
µε τον οποίο η επιστήµη της Κοινωνιολογίας, µέσα από τα βασικά θεωρητικά παραδείγµατα (δοµολειτουργισµός, θεωρία συγκρούσεων, συµβολική διάδραση) αναλύει έννοιες όπως : κοινωνική µεταβολή,
κουλτούρα και πολιτισµός, θεωρίες κοινωνικοποίησης, κοινωνική στρωµάτωση και τυπικές, άτυπες και
σύγχρονες οργανώσεις, κοινωνικές οµάδες. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εξέταση διαφορετικών µεθόδων
κοινωνιολογικής έρευνας.
8150 – Γνωστική Επιστήµη
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H γνωστική επιστήµη ως ένα ευρύ πεδίο έρευνας που χρησιµοποιεί πόρους από την ψυχολογία, τη φιλοσοφία,
τη γλωσσολογία, την τεχνητή νοηµοσύνη και την νευροεπιστήµη για να περιγράψει τον τρόπο ανάπτυξης της
γνώσης και να δώσει ένα µοντέλο λειτουργίας της ανθρώπινης σκέψης. Στα πλαίσια του µαθήµατος της
γνωστικής επιστήµης, ως επιστήµης του νου, θα διερευνούν η αντίληψη, η σκέψη, η µνήµη, η κατανόηση της
γλώσσας, η µάθηση, η λύση προβλήµατος και άλλα νοητικά φαινόµενα. ∆ίνεται έµφαση σε θέµατα όπως
θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης, εγκέφαλος, νους και συµπεριφορά, γνωστικό σχήµα ή γνωστική δοµή,
αναπαραστάσεις, αρχιτεκτονική της µνήµης, η έννοια της κατανόησης, δεξιότητα, παραγωγική και επαγωγική
σκέψη, αναστοχαστική αφαιρετική διαδικασία, µάθηση, γλώσσα και σκέψη, λήψη απόφασης, θεωρία
επεξεργασίας πληροφοριών και κοινωνική νόηση.
8301 – Στούντιο VIII
Στόχοι: Το µάθηµα αυτό είναι πεδίο έρευνας και δηµιουργίας προϊόντων βασισµένα στις υποθέσεις των
φοιτητών (ριων) για την µορφή της κοινωνίας του αύριο. Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να επεξεργαστούν
ατοµικά projects αντλώντας από τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τα προϊόντα που ήδη έχουν εξελίξει, σε
συνεργασία µε την εκτίµηση τους για την εξέλιξη της τεχνολογίας, των υλικών και των κοινωνικών συνθηκών
στο µέλλον. Με εφαρµογή της θεωρίας εξέλιξης προϊόντων που κατέχουν, τους δίνεται η δυνατότητα έκφρασης
του οράµατος τους για το µέλλoν. Οι φοιτητές/ήτριες θα αποκτήσουν την ικανότητα εξέλιξης πρωτότυπων
ιδεών χωρίς τους περιορισµούς που επιβάλει η σηµερινή τεχνολογία (Blue-Sky Projects). Ύλη: Η κατανόηση της
κοινωνίας του αύριο σε συνδυασµό µε την µεθοδολογία σχεδίασης νέων προϊόντων θα δώσει το έδαφος στους
φοιτητές/ήτριες να εξελίξουν ανύπαρκτα, µέχρι σήµερα, προϊόντα. Θα αναπτύξουν την ικανότητα υποστήριξης
των ιδεών τους µέσα από την άρτια κατανόηση της εξελικτικής πορείας της τεχνολογίας, προτείνοντας προϊόντα
που θα υποστηρίζουν/ απαιτούν τεχνολογικές καινοτοµίες. Θα είναι σε θέση να συνεργάζονται, και να
επωφελούνται από το έργο ερευνητών ώστε να «δυναµώνουν» τις προτάσεις τους
8350 – Σχεδίαση Βιοµηχανικών Συστηµάτων
Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη σχεδίαση, ανάλυση, µοντελοποίηση και
αριστοποίηση των βιοµηχανικών συστηµάτων. Οι βασικές ενότητες του µαθήµατος είναι: Επανάληψη στις
πιθανότητες. Εισαγωγή στις Μαρκοβιανές διαδικασίες: Ορολογία – ταξινόµηση -- πίνακας µεταπήδησης -στάσιµες πιθανότητες -- υπολογισµός τους. Εισαγωγή στις Ουρές Αναµονής: Ορολογία/συµβολισµός, πληθυσµός
πελατών - ουρά (µήκος) - πειθαρχία(κανόνας) ουράς - µηχανισµός εξυπηρέτησης - ο ρόλος της εκθετικής
κατανοµής, σχέση µε την Poisson - διαδικασίες γεννήσεως-θανάτου - Μ/Μ/1. Μαρκοβιανή ανάλυση και
µοντελοποίηση βιοµηχανικών συστηµάτων: Σειριακές γραµµές παραγωγής (flow/production lines) µε έναν ή και
περισσότερους εξυπηρετητές ανά σταθµό εργασίας. Επίλυση παραδείγµατος µιας µικρής γραµµής παραγωγής. H
µέθοδος της διάσπασης (decomposition method) για την ανάλυση γραµµών παραγωγής και πιο σύνθετων
βιοµηχανικών συστηµάτων, Επίλυση παραδείγµατος για το θεµελιώδες σύστηµα δύο σταθµών εργασίας µε έναν
ενδιάµεσο αποθηκευτικό χώρο (building block), και χρήση του συστήµατος αυτού για την επίλυση µεγαλύτερων
γραµµών παραγωγής. Σχεδίαση Βιοµηχανικών Συστηµάτων, Επίλυση διαφόρων προβληµάτων αριστοποίησης σε
βιοµηχανικά συστήµατα. Εισαγωγή στην Προσοµοίωση και το πακέτο ARENA και µοντελοποίηση βιοµηχανικών
συστηµάτων µε τη βοήθεια αυτού. Θα εξετασθούν σειριακές γραµµές παραγωγής µε ή χωρίς αποθηκευτικούς
χώρους. Το φαινόµενο της σύζευξης (merge) και διάσπασης (split) σε µη σειριακές γραµµές παραγωγής
(assembly disassembly). Γραµµές µε work cells και διαφορετική δροµολόγηση (routing) αναλόγως του είδους
του προϊόντος
8401 – Εκτυπωτική
Το µάθηµα εστιάζει στην τεχνολογία των εκτυπώσεων. Πιο συγκεκριµένα αναλύονται οι προεκτυπωτικές
διαδικασίες και οι διαδικασίες παραγωγής ψηφιακών και συµβατικών προϊόντων των γραφικών τεχνών. Ως προς
τις προεκτυπωτικές διαδικασίες, έµφαση δίνεται στην ψηφιοποίηση και την επεξεργασία εικόνας. Ως προς την
παραγωγή, ενδιαφέρει η παρουσίαση διαδεδοµένων τεχνικών εκτύπωσης όπως η offset, η τυπογραφία, η
λιθογραφία, η µεταξοτυπία, η βαθυτυπία, η φλεξογραφία και οι εκτυπώσεις inkjet ή laser. Κοινά χαρακτηριστικά
αυτών είναι η παραγωγή πολλαπλών, όµοιων αντιτύπων και η δηµιουργία ποικιλόµορφων προϊόντων υλικού
φορέα (επιφάνειας). Τέλος, επιδιώκεται η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αντίληψης του πότε ενδείκνυται η
εφαρµογή κάθε µίας από τις τεχνικές αυτές.
8450 – Ανάλυση Προϊόντων µε Η/Υ
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στις µεθόδους και τεχνικές που χρησιµοποιούνται στο
Computer-Aided-Engineering. Ο φοιτητής αποκτά τις αναγκαίες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις για την
ανάλυση και διαστασιολόγηση προϊόντων που ικανοποιούν τις λειτουργικές απαιτήσεις αντοχής και ασφάλειας σε
ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών του µηχανικού σχεδίασης. Η ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει: Εισαγωγή στις
µεθόδους της υπολογιστικής µηχανικής (πεπερασµένα στοιχεία, συνοριακά στοιχεία), θεωρητική βάση των
πεπερασµένων στοιχείων, θεωρία ελαστικότητας, σύνθετες καταπονήσεις, θεωρίες αστοχίας και µεθοδολογία
σχεδιασµού, απλοποιήσεις, τύποι στοιχείων, ειδικά στοιχεία (επαφής, µάζας), διακριτοποίηση, ιδιότητες υλικών,
φορτίσεις και συνοριακές συνθήκες, εξαγωγή και χρήση αποτελεσµάτων, γεωµετρική βελτιστοποίηση
προϊόντων.
8500 – Οργανωσιακή Συµπεριφορά
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Στόχος του µαθήµατος είναι η σε βάθος κατανόηση φαινοµένων δυναµικής των οργανισµών, µέσα από τη
µελέτη των τρόπων που τα οργανωσιακά µέλη συµπεριφέρονται µέσα στους οργανισµούς καθώς και των
τρόπων που οι οργανισµοί ‘δρουν’ ως κοινωνικές οντότητες. Το µάθηµα διαπραγµατεύεται ζητήµατα
οργανωσιακής κουλτούρας, ηγεσίας, ενδο-οργανωσιακών συγκρούσεων καθώς και θέµατα που άπτονται της
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού. Στα πλαίσια του µαθήµατος, επιχειρείται η ανάλυση πραγµατικών σύνθετων
οργανωσιακών καταστάσεων. Απώτερος σκοπός του µαθήµατος είναι η εφαρµογή ειδικών θεµάτων της
οργανωσιακής θεωρίας/ συµπεριφοράς σε σύγχρονα οργανωσιακά περιβάλλοντα.
8550 – Τεχνητή Νοηµοσύνη
Τεχνητή Νοηµοσύνη είναι ο τοµέας της επιστήµης των υπολογιστών, που ασχολείται µε τη σχεδίαση ευφυών
(νοηµόνων) υπολογιστικών συστηµάτων, δηλαδή συστηµάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζουµε
µε τη νοηµοσύνη στην ανθρώπινη συµπεριφορά. Στόχος του µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις
δυνατότητες της Τεχνητής Νοηµοσύνης ως µέσο διάδρασης µε το χρήστη, αλλά και ως µέσο υποκατάστασης
του ανθρώπου στην επεξεργασία πολύπλοκων πληροφοριών και στην επίλυση δύσκολων προβληµάτων. Το
µάθηµα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, την εξέλιξη και τους τοµείς εφαρµογής της Τεχνητής Νοηµοσύνης.
Ασχολείται µε µεθόδους αναπαράστασης και επίλυσης προβληµάτων, και παρουσιάζει τους πιο γνωστούς
αλγόριθµους αναζήτησης (τόσο τυφλούς όσο και ευριστικούς) και ικανοποίησης περιορισµών. Παρουσιάζονται οι
µέθοδοι αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής: κλασική λογική, κατηγορηµατική λογική, σηµασιολογικά
δίκτυα σενάρια, και γίνεται εισαγωγή στα συστήµατα εξαγωγής συµπερασµάτων και στα συστήµατα παραγωγής.
Αναλύονται θέµατα αβεβαιότητας και ασάφειας µε έµφαση σε συστήµατα ελέγχου βασισµένα στην ασαφή
λογική και παρουσιάζονται τα έµπειρα συστήµατα, ο τρόπος ανάπτυξής τους και οι εφαρµογές τους
8600 – Βάσεις ∆εδοµένων
Στο µάθηµα αυτό γίνεται εισαγωγή στις καλές τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης Βάσεων ∆εδοµένων.
Παρουσιάζονται διάφορα µοντέλα δόµησης της πληροφορίας, µε έµφαση στο Σχεσιακό Μοντέλο. Παρουσιάζεται
η αρχή της Ανεξαρτησίας δεδοµένων, η ιδεατή και φυσική οργάνωση Β∆ και η αρχιτεκτονική πελάτη /
εξυπηρέτη. Η σηµασιολογική µοντελοποίηση υλοποιείται µε το µοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων και µε βάση αυτό
σχεδιάζονται σχήµατα Β∆ ως παραδείγµατα. Γίνεται εισαγωγή στη γλώσσα χειρισµού δεδοµένων SQL, στα
κλειδιά, στις συσχετίσεις, στις όψεις, στα ευρετήρια, στις δοσοληψίες, στην οπισθοδρόµηση και οριστικοποίηση
κλπ. Θίγονται ζητήµατα όπως η ακεραιότητα δεδοµένων, η ασφάλεια και η κανονικοποίηση. Τέλος
παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγµατα σε εµπορικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων.
8651 – Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
Το µάθηµα εισάγει σε θέµατα σχεδίασης συστηµάτων και υπηρεσιών του ηλεκτρονικού επιχειρείν και
ηλεκτρονικού εµπορίου τα οποία αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της εποχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας
και Γνώσης. Συζητούνται θέµατα όπως: διαστάσεις επιχειρηµατικών µοντέλων για ηλεκτρονικό επιχειρείν (τόσο
επιµέρους στοιχεία, όπως πρόταση αξίας, µοντέλα εσόδων, στρατηγικά πλεονεκτήµατα, κλπ – όσο και
παραδείγµατα, όπως πύλες πληροφορίας, ηλεκτρονικά καταστήµατα, πάροχοι περιεχοµένου και υπηρεσιών,
κλπ.), θέµατα σχεδίασης πληροφοριακών συστηµάτων για τη σύγχρονη επιχείρηση (όπως θέµατα ασφάλειας και
προστασία ιδιωτικότητας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονικές πληρωµές, τυπική λειτουργικότητα,
κοινωνική σχεδίαση κλπ.), εφαρµογές και τοµείς ειδικού ενδιαφέροντος (όπως ηλεκτρονικές εκδόσεις,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση, κλπ.) νέοι τρόποι ηλεκτρονικού επιχειρείν (όπως κινητό
επιχειρείν, ηλεκτρονικές κοινότητες, κλπ.), διεπιχειρησιακό ηλεκτρονικό επιχειρείν και διαχείριση των
προµηθειών και συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων σε συνθήκες πραγµατικού χρόνου, επιπτώσεις της
πληροφορικής στις επιχειρήσεις, και τέλος ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα κατά τη σχεδίαση του
ηλεκτρονικού επιχειρείν
8700 – Εφαρµογές Συστηµικών / Ολιστικών Θεωριών στη Σχεδίαση ∆ιαδραστικών Συστηµάτων
Σκοπός του µαθήµατος είναι η παρουσίαση της εφαρµογής των θεωριών, µεθοδολογιών και µοντέλων που
παρουσιάστηκαν στο µάθηµα «Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών & Αλληλεπιδραστικών ∆ιεργασιών» στα δύσκολα
προβλήµατα της Τεχνητής Νοηµοσύνης, της Τεχνητής Ζωής, των Αυτόνοµων Ροµπότ, στα Αυτόνοµα Βιολογικά
Υποσυστήµατα και στα Πολύπλοκα Κοινωνικά και Οργανωσιακά Συστήµατα. Στο µάθηµα αυτό, κυρίως, θα
εξετάζονται αναλυτικά τα ενδεικτικά άρθρα των παραπάνω περιοχών, µε απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση
των φοιτητών σε καινοτόµες ερευνητικές µελέτες και την προετοιµασία τους για αντίστοιχη ερευνητική
ενασχόληση στις πτυχιακές τους εργασίες.
8750 – Σχεδίαση Oχηµάτων
Τεχνολογικοί περιορισµοί στο design των οχηµάτων. Ταξινόµηση οχηµάτων. Τα συστήµατα των οχηµάτων.
Αµάξωµα/πλαίσιο. Κινητήρες. Σύστηµα µετάδοσης. Τροχοί, σώτρα, ελαστικά επίσωτρα. Σύστηµα πέδησης.
Σύστηµα ∆ιεύθυνσης. Σύστηµα ανάρτησης. Ηλεκτρικό σύστηµα. Κέντρο µάζας και ροπές αδράνειας οχηµάτων.
∆υναµική οχηµάτων. Εξισώσεις κίνησης. Εξωτερικές δυνάµεις και ροπές.
8800 – Σχεδίαση Πληροφορίας
Η σχεδίαση της πληροφορίας ασχολείται µε την αναζήτηση δηµιουργίας χώρων πληροφορίας, που
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χρησιµοποιούνται για αναζήτηση, περιήγηση και εκπαίδευση. Η περιήγηση στους χώρους αυτούς ακολουθεί τις
αρχές περιήγησης σε φυσικούς κόσµους. Το µάθηµα ασχολείται µε θέµατα αποτελεσµατικότητας της
συµπεριφοράς αναζήτησης πληροφορίας που εξαρτάται κύρια από τη δοµή του χώρου, µε τις αρχές οργάνωσης
των χώρων αυτών, µε δοµές εργασιών πέρα από την αναζήτηση που σχετίζονται µε πλοήγηση, περιήγηση,
απόκτηση αίσθησης και αλληλεπίδρασης µε τις νοητικές αναπαραστάσεις που αντιστοιχίζουν εννοιολογικούς
χάρτες σε βασικές αρχές σχεδίασης χώρων πληροφορίας και µε εγγενείς συσχετισµούς πληροφορίας και µε την
έννοια της πλοηγησιµότητας σε χώρους πληροφορίας. Μελετούνται εφαρµογές από κατασκευές χωρικών
πληροφοριακών σχεδιάσεων όπως σχεδιάσεις εκθέσεων µουσείων και βιβλιοθηκών.
8851 – Σχεδιασµός και Ανάλυση Μηχανισµών
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή του φοιτητή/ήτριας σε θέµατα που αφορούν το σχεδιασµό και την
ανάλυση µηχανισµών. Ύλη µαθήµατος: Μελετούνται διάφοροι τύποι µηχανισµών π.χ. µηχανισµός τεσσάρων
αρθρωτών ράβδων. Εισαγωγή στη ∆υναµική, στοιχεία ∆ιανυσµατικού Λογισµού. Κινηµατική του υλικού σηµείου.
∆υναµική του υλικού σηµείου. ∆υναµική συστηµάτων υλικών σηµείων. Κινηµατική του απαραµόρφωτου
σώµατος. Κινηµατική συστηµάτων στερεών σωµάτων. Επίπεδη ∆υναµική του απαραµόρφωτου σώµατος.
Μαζικές ροπές αδράνειας. Σύνθεση Μηχανισµών.
8900 – Πρακτική Άσκηση
Η Πρακτική Άσκηση είναι αµοιβόµενη απασχόληση που διαρκεί 6-12 εβδοµάδες, µε το φοιτητή να συµµετέχει
στον οργανωτικό ιστό ενός επαγγελµατικού φορέα υπό κανονικές εργασιακές συνθήκες και πάνω σε
συγκεκριµένο αντικείµενο. Οι φοιτητές ασκούνται στο διάστηµα µεταξύ του τέλους της θερινής εξεταστικής
περιόδου Ιουνίου και µέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου ή και στη διάρκεια αυτής αν
το επιθυµούν. Ειδικά για τις περιπτώσεις φοιτητών επί πτυχίω και µετά από έγκριση του Τµηµατικού Υπευθύνου,
η Πρακτική Άσκηση µπορεί να λάβει χώρα σε άλλο χρονικό διάστηµα εκτός του θέρους. Οι φοιτητές
συνεργάζονται µε τον εκάστοτε επιβλέποντα διδάσκοντα και συµπληρώνουν εβδοµαδιαίες αναφορές µε την
πρόοδο του έργου τους. Στη λήξη της περιόδου παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα σε ειδική ανοικτή εκδήλωση
παρουσία της Επιτροπής η οποία και τους βαθµολογεί. Στη διάρκεια του εξαµήνου που προηγείται της Πρακτικής
Άσκησης, οι φοιτητές προετοιµάζονται κατάλληλα µέσω ειδικών σεµιναριακών διαλέξεων για τη βέλτιστη
παρουσία τους στους εργασιακούς χώρους.
8950 – Πρακτική Άσκηση (συνεχιζόµενη)
Η Συνεχιζόµενη Πρακτική Άσκηση είναι επαναλαµβανόµενη Πρακτική Άσκηση. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της
Πρακτικής Άσκησης αλλά δεν υπολογίζεται δεύτερη φορά στο βαθµό ∆ιπλώµατος
9602 – Πληροφορική Κινηµατογραφία
Το µάθηµα εξετάζει συνοπτικά την ιστορία της πληροφορικής κινηµατογραφίας, τις µεθόδους κατασκευής
συνθετικών ταινιών και τις θεωρητικές έννοιες που υποστηρίζουν τη δηµιουργική πρακτική, όπως π.χ. τις
ιδιότητες του ψηφιακού χώρου και τις στρατηγικές σκηνοθεσίας στην αµφίδροµη και µη αµφίδροµη
πληροφορική κινηµατογραφία. Οι έννοιες αυτές εφαρµόζονται στην πλειοψηφία τους στα εργαστήρια του
µαθήµατος, όπου εφαρµόζονται επίσης και οι µέθοδοι παραγωγής ταινιών.
8251 – Ροµποτική
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στη ροµποτική (βιοµηχανικά και εξυπηρέτησης) και ο σχεδιασµός
ροµποτικών κυψελίδων µε βιοµηχανικά ροµπότ και των ροµπότ εξυπηρέτησης. Ύλη: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Εισαγωγή στα
βιοµηχανικά ροµπότ και τα ροµπότ εξυπηρέτησης (service robots). Σχεδιασµός ροµποτικών κυψελίδων.
Σχεδιασµός ροµπότ εξυπηρέτησης. Μέρος Α: Γνωριµία µε τα ροµπότ εξυπηρέτησης. Ανατοµία ενός ροµπότ
εξυπηρέτησης. Μέρος Β: Γνωριµία µε τα βιοµηχανικά ροµπότ. Το κινηµατικό πρόβληµα. Μετασχηµατισµοί στο
χώρο. -Κινηµατικές εξισώσεις - Λύσεις του αντίστροφου κινηµατικού προβλήµατος Ταχύτητες και στατικές
δυνάµεις Υπολογισµός τροχιάς στον Καρτεσιανό χώρο - Παρεµβολή στο χώρο των µεταβλητών των
αρθρώσεων. Έλεγχος θέσης ροµπότ µε έναν και πολλούς βαθµούς ελευθερίας- Συστήµατα ελέγχου
αναφερόµενα στο καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων – Κίνηση µε ενδοτικότητα. Αισθητήρια δύναµης.
Αλγόριθµοι ελέγχου δύναµης - Φυσικοί και τεχνητοί περιορισµοί. Yβριδικός έλεγχος θέσης / δύναµης –
Προγραµµατισµός και γλώσσες βιοµηχανικών ροµπότ Εφαρµογές βιοµηχανικών ροµπότ.
7800 – Μέθοδοι Σχεδιασµού Κίνησης
Το µάθηµα διαπραγµατεύεται τις βασικές αρχές και µεθόδους που αφορούν στη σχεδίαση κίνησης αυτόνοµων
µονάδων σε τρισδιάστατους χώρους. Το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζεται στα πλαίσια του µαθήµατος είναι
η εύρεση µιας διαδροµής η οποία δεν θα διέρχεται από εµπόδια και θα ενώνει οµαλά την αρχική και τελική θέση
και προσανατολισµό µιας κινούµενης µονάδας αποφεύγοντας ταυτόχρονα ενδεχόµενες συγκρούσεις µε άλλες
µονάδες. Το πρόβληµα σχεδιασµού κίνησης έχει πλήθος εφαρµογών σε βιοµηχανικά-οικιακά περιβάλλοντα
(ροµπότ, αρθρωτοί βραχίονες, ηλεκτρικές σκούπες, αναπηρικά καροτσάκια, κτλ.), σε συστήµατα πλοήγησης
(GPS), στη χειρουργική ροµποτική, σε εικονικά περιβάλλοντα, σε τρισδιάστατα παιχνίδια, κοκ.
Στόχος του µαθήµατος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στις σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασµού κίνησης
αυτόνοµων κινούµενων µονάδων. Θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες και µέθοδοι που περιλαµβάνουν:
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στοχαστικούς χάρτες, δυναµικά πεδία, διαγράµµατα voronoi καθώς και άλλες ευρεστικές µεθόδους. Έµφαση θα
δοθεί σε θέµατα που αφορούν τη µεταφορά φορτίων και στις αλληλεπιδράσεις της κινούµενης µονάδας µε το
περιβάλλον. Παράλληλα θα γίνονται εργαστηριακές ασκήσεις όπου θα υλοποιούνται κάποιες από τις
µεθοδολογίες σχεδιασµού κίνησης σε προβλήµατα όπως: σχεδίαση κίνησης για ροµπότ, διαδραστική πλοήγηση
χρησιµοποιώντας σχεδιασµό τροχιάς και σύνθεση κίνησης για εύκαµπτες µονάδες υπό περιορισµούς.
9100 – Νοµικά στο Design
Βασικές αρχές δικαίου: ∆ίκαιο, ηθική, πολιτική, οικονοµία, τεχνολογία. Η έννοια του δικαίου. Τα χαρακτηριστικά
του δικαίου. ∆ικαίωµα. Τα ατοµικά δικαιώµατα. Κλάδοι του δικαίου. Εθνικό και διεθνές. Ιδιωτικό και δηµόσιο. Το
Σύνταγµα. Το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας: Ο νόµος 2121/93 για τα πνευµατικά
δικαιώµατα και οι διεθνείς συµβάσεις πνευµατικών δικαιωµάτων. Οι έννοιες του δηµιουργού και του ερµηνευτή.
Η θέση του σχεδιαστή. Εµπορική εκµετάλλευση και ηθικά δικαιώµατα. Πρακτικές διαδικασίες κατοχύρωσης των
πνευµατικών δικαιωµάτων στην Ελλάδα. Θέµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: Τρόποι κατοχύρωσης της
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Οι έννοιες του copyright και της πατέντας στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Πρακτικές
διαδικασίες κατοχύρωσης της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Θέµατα εργασιακών σχέσεων: Οι
συλλογικές συµβάσεις εργασίας δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Συµβάσεις πνευµατικών δικαιωµάτων.
Συµβάσεις έργου, εργασίας ορισµένου χρόνου, εργασίας αορίστου χρόνου. ∆ικαιώµατα ασφάλισης.
Παραδείγµατα συµβάσεων σε θέµατα βιοµηχανικού σχεδιασµού. Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Η
συνταγµατική προστασία. Βασικές αρχές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Προσωπικά δεδοµένα
και σχεδίαση προϊόντων και συστηµάτων
9150 – Εισαγωγή στο Περιβάλλον
Περιγραφή Ύλη. -Εισαγωγή, Οι Βασικές Αρχές της Περιβαλλοντικής Επιστήµης, -Οι βασικές Αρχές της
Περιβαλλοντικής Επιστήµης ΙΙ, Στρατηγικές Προστασίας Περιβάλλοντος -Η Ατµόσφαιρα και το κλίµα -Αραίωση
της Στοιβάδας του Στρατοσφαιρκού Όζοντος και Ατµοσφαιρική Ρύπανση -Υδρολογικός Κύκλος και Ανθρώπινη
Χρήση Νερού -Ρύπανση των Υδάτων και Μέθοδοι Πρόληψης -Έδαφος και Γεωργία -Ορυκτά Καύσιµα και
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας -Αστικά Στερεά Απόβλητα – Βιοµηχανικά και Τοξικά Απόβλητα -Η Λειτουργία των
Οικοσυστηµάτων -Βιοποικιλότητα. Το µάθηµα είναι προσαρµοσµένο στη διαδικτυακή πλατφόρµα WebCT Vista.
9200 – Φύλο και Πολιτισµός
Στο συγκεκριµένο µάθηµα, αφού εισάγονται οι γνωστότερες επιστηµονικές θεωρίες για τον πολιτισµό και τα
πολιτιστικά συστήµατα, διερευνάται – µέσα από τη φεµινιστική οπτική – ο τρόπος δόµησης του (των)
πολιτισµού (ων) µε βάση κυρίως την ανδρική εµπειρία, η συµβολή στη διαδικασία αυτή της αρχαίας ελληνικής
φιλοσοφικής σκέψης, οι εσωτερικές διαιρέσεις και ιεραρχίες των πολιτισµικών συστηµάτων και ιδιαίτερα η
έµφυλη διάστασή τους κλπ. Ακόµα προσεγγίζονται και αναλύονται θέµατα που απασχολούν τη φεµινιστική
επιστήµη, όπως λ.χ. η σηµασία της χρήσης της αναλυτικής κατηγορίας «κοινωνικό φύλο» (gender) στις νέες
προσεγγίσεις του πολιτισµού και της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη για να γίνουν «ορατές» οι γυναίκες
στο πλαίσιο του, το ζήτηµα της «ψευδούς συνείδησης» των γυναικών, η στάση κορυφαίων φιλοσόφων
ιστορικών κλπ απέναντι στη γυναικεία υποτέλεια, η σχέση «λόγιου» - «λαϊκού» πολιτισµού από τη σκοπιά του
φύλου, τα ζητήµατα των πολιτιστικών προϊόντων των γυναικών, το αίτηµα για τη µετατροπή της ιστορίας (και
του πολιτισµού) σε πεδίο ανθρωποκεντρικό, πεδίο «κοινωνικής συγκρότησης» µέσα από τη συνδιαλλαγή του
αρσενικού µε το θηλυκό ον και, εν τέλει, πεδίο κοινωνικο – πολιτισµικής κατασκευής των κοινωνικών ρόλων των
φύλων κ.α.
9251 – Υλικά, Τεχνικές & Μέσα Παρουσίασης
Το µάθηµα, είναι ένα διαθεµατικό πρακτικό και θεωρητικό εργαστήριο, µε έµφαση στη συνδυαστική χρήση
αναλογικών και ψηφιακών µέσων. Στο θεωρητικό σκέλος οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την εισήγηση
κειµένων, εικόνων, αντικειµένων και δράσεων (π.χ.performance), ώστε να διεξαχθεί σεµιναριακά η κριτική
ανάλυση τους, ως προς την αισθητική µορφή και το νοηµατικό τους περιεχόµενο. Στο εργαστηριακό σκέλος οι
φοιτητές διερευνούν τη φύση πολλαπλών υλικών καθώς και τεχνικών και µεθόδων εφαρµογής τους, στο
σχεδιασµό 2D- 3D και 4D αντικειµένων και δράσεων. Πρόθεση του µαθήµατος είναι να αναδείξει τα εννοιολογικά
φορτία διαφόρων κειµένων, εικόνων, αντικειµένων, υλικών και δράσεων, µε µία κριτική θεώρηση µε σκοπό να
πετύχει, τη βέλτιστη άρθρωση συνδυασµών, µορφής, νοήµατος και σκοπού. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές,
αυτόνοµα συγκροτούν οµάδες οι οποίες επεξεργάζονται σχεδιαστικά, πιθανά σενάρια δράσης, για εργασίες σε
πολλαπλούς τοµείς, µε έµφαση σε µια ολοκληρωµένη πρόταση περιεχοµένου και παρουσίασης. Για το σκοπό
αυτό καθοδηγούνται για την καταλληλότητα υλικών, συνδέσµων και µορφής, ως προς το νόηµα και την
ανάπτυξή του µέσα από αυτά. Η διαδικασία βασίζεται στις δοµικά ενσωµατωµένες, αρχές της νοηµατικής τέχνης,
έτσι ώστε να προκαλείται η νοητική συµµετοχή του χρήστη η του κοινού. Τα παραπάνω περιγραφές, εκφράζουν
τον σκοπό του µαθήµατος για την ανάπτυξη µιας κριτικής οπτικής για το φοιτητή, σε πολυδιάστατα πεδία
εφαρµογής, ένα εκ των οποίων είναι, η ανάπτυξη Πορτφόλιο και η άρθρωσή του σε απτό η ψηφιακό
αντικείµενο. Οι εργασίες είναι θεµατικά ελεύθερες και τα µέσα εκτέλεση τους είναι ανεξάρτητα επιλεγµένα από
τους φοιτητές. Η χρήση µικρών ηλεκτρικών εργαλείων, πολλαπλών υλικών και προγραµµάτων υπολογιστών
όπως Illustrator, Corel, Flash Macromedia, Director, Photoshop, καθώς και η φωτογραφία και οι εκτυπώσεις είναι
µερικά από τα απαραίτητα µέσα που κάνει χρήση ο φοιτητής σε αυτό το µάθηµα.
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9301 – Ψυχολογία Καταναλωτή
Το µάθηµα εισάγει τους φοιτητές στις γενικές αρχές και προσεγγίσεις στο χώρο της ψυχολογίας του καταναλωτή
και εστιάζει στην εξέταση συγκεκριµένων γνωστικών διεργασιών και µορφών συµπεριφοράς του ατόµου.
Απώτερο στόχο του µαθήµατος αποτελεί η κατανόηση των νοητικών διεργασιών και της συµπεριφοράς του
ατόµου, ως καταναλωτή, ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης ενός προϊόντος ή συστήµατος. Στα πλαίσια του
µαθήµατος αναλύονται έννοιες όπως: αντίληψη, µάθηση, µνήµη, γλώσσα & σκέψη, προσωπικότητα,
διαµόρφωση & αλλαγή στάσεων.
9351 – Μηχανοτρονική
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή του φοιτητή/ήτριας σε συνεργατικά συστήµατα αποτελούµενα
κυρίως από µηχανικά και ηλεκτρικά µέρη µε στόχο τον σχεδιασµό καινοτόµων προϊόντων και διαδικασιών.
Μελετούνται ζητήµατα που αφορούν την εισαγωγή της επιστήµης υπολογιστών και του αυτόµατου
ηλεκτρονικού ελέγχου ως ολοκληρωµένα συστατικά ενός µηχανοτρονικού συστήµατος. Αναλύονται οι τρεις
βασικές έννοιες, µηχανική, έλεγχος (διαδικασίες ανάδρασης) και υπολογιστές (υλοποίηση ελέγχων σε υλικό και
λογισµικό) και η συνεργατική εφαρµογή τους η οποία µπορεί να οδηγήσει σε βελτιωµένα και χαµηλού κόστους
συστήµατα. Η κατανόηση από τους φοιτητές/ήτριες των διάφορων αρχών που διέπουν τα µηχανοτρονικά
συστήµατα θα τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν καλύτερα και να εργαστούν σε περιβάλλοντα από οµάδες
εργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων.
9400 – Συνεργατικά Συστήµατα
Στο µάθηµα αυτό µελετάται η σχεδίαση πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν τη συνεργασία και τη
δουλειά µε χρήση υπολογιστών (computer-supported cooperative work - CSCW). Το µάθηµα εισάγει τους
φοιτητές στη φιλοσοφία ότι ένα συνεργατικό σύστηµα οφείλει να ταιριάζει µε τις ατοµικές, οργανωσιακές και
κοινωνικές πτυχές της συνεργασίας που επιδιώκξει να υποστηρίξει προκειµένου να θεωρείται πετυχηµένο.
Παρουσιάζει µεθόδους κατανόησης και ταξινόµησης συνεργατικών συστηµάτων και θεωρητικά πλαίσια που
βοηθούν στη σχεδίαση τους (όπως θεωρίες συντονισµού και θεωρία δραστηριοτήτων) και συζητάει επιµέρους
θέµατα σχεδίασης όπως εµπιστοσύνη, συστήµατα φήµης, προσωποποιηµένη πρόσβαση και επίγνωση
(awareness). Τέλος εξετάζονται συγκεκριµένες εφαρµογές που υποστηρίζουν τη συνεργασία όπως ηλεκτρονική
διαχείριση εργασιών και προγράµµατος, διαχείριση κειµένων και περιεχοµένου, ροή εργασιών και υπολογιστές,
συστήµατα υποστήριξης συναντήσεων, συνεργατική σχεδίαση και συνεργατική µάθηση
9450 – Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων
Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ΣΥΑ και σε µεθόδους/µεθοδολογίες υποστήριξης της
λήψης αποφάσεων που αφορούν τη σχεδίαση οργανώσεων. Κατ’ αρχήν συζητά τις κατηγορίες και τις βασικές
διαδικασίες και φάσεις λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση και διακρίνει περιπτώσεις αποφάσεων σε δοµηµένα
και ηµιδοµηµένα ή αδόµητα προβλήµατα. Μελετά τις κατηγορίες, τις αρχιτεκτονικές και τις µεθοδολογίες των
συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) κάνοντας αξιοποίηση της µοντελοποίησης, προσοµοίωσης,
τεχνητής νοηµοσύνης, αποθηκών δεδοµένων (Data Warehouses) και τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων (Data
Mining) για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Παρουσιάζονται «τυπικές» µέθοδοι λήψης αποφάσεων όπως
τα δένδρα και πίνακες αποφάσεων, η δόµηση και ανάλυση προβλήµατος σε συνθήκες αβεβαιότητος όπως
δέντρα πεποιθήσεων και «άτυπες» µέθοδοι όπως το σπίτι της ποιότητας, ανάλυση δυνάµεων-αδυναµιώνευκαιριών-απειλών, επίγνωση σχεδίασης, γνωστικοί χάρτες κ.α.. Τέλος παρουσιάζει συστηµικές µεθοδολογίες
υποστήριξης αποφάσεων για την σχεδίαση οργανώσεων, όπως η µεθοδολογία ευµετάβλητων συστηµάτων, ο
διαδραστικός σχεδιασµός και η κριτική συστηµική ευρετική.
9501 – Σχεδίαση Παραγωγής
Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη σχεδίαση, στη διοίκηση και στην οργάνωση της
παραγωγής και στη διαχείριση έργων. Πιο συγκεκριµένα, η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων σε ζητήµατα
όπως η επιλογή του προϊόντος, της θέσης εγκατάστασης ενός παραγωγικού συστήµατος. Αναφορά γίνεται σε
συστήµατα παραγωγής τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών. Οι βασικές ενότητες του µαθήµατος είναι: ΜΕΡΟΣ
Α. Εισαγωγή στα παραγωγικά συστήµατα, Θεωρία συστηµάτων και λήψη αποφάσεων, Σχεδιασµός προϊόντος,
Σχεδιασµός θέσης παραγωγής, Σχεδιασµός µεθόδου παραγωγής, Μελέτη πραγµατικών περιπτώσεων. ΜΕΡΟΣ Β:
Εισαγωγή στη διαχείριση έργων. Οικονοµική ανάλυση έργου. Επιλογή Έργου. Κύκλος ζωής έργου. ∆οµή έργου.
Πληροφοριακό σύστηµα έρογυ. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού. Ανάλυση δραστηριοτήτων. ∆ιάγραµµα
GANTT. Τεχνική PERT και µέθοδος CPM (προσδιορισµός κρίσιµου µονοπατιού). Προϋπολογισµός Έργου.
Έλεγχος Έργου. Σχέση προϋπολογισµού, κόστους και χρόνου. Προστιθέµενη αξία. Έργα Έρευνας.
9552 – Εικονική Πραγµατικότητα
Στόχος του µαθήµατος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής το χώρο της εικονικής πραγµατικότητας και τη χρησιµότητά
του ως προηγµένο µέσο διάδρασης, να εξοικειωθεί µε τις σχετικές τεχνολογίες λογισµικού και υλικού, και
γνωρίσει τις µεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης εικονικών κόσµων. Στο µάθηµα γίνεται µια εισαγωγή στις
βασικές έννοιες, τις µεθόδους ταξινόµησης και τις εφαρµογές συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας. Στη
συνέχεια αναλύονται τα διάφορα µοντέλα αναπαράστασης του περιβάλλοντος και οι πιθανές µεταφορές που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον εικονικό κόσµο. Γίνεται παρουσίαση
των µεθόδων πληροφορικής κινηµατογραφίας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κίνηση των
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αντικειµένων και των χαρακτήρων, ενώ αναλύονται και θέµατα µοντελοποίησης φυσικών νόµων και
αναγνώρισης σύγκρουσης και αντίδρασης (collision detection and response), που είναι απαραίτητα σε
αληθοφανή εικονικά περιβάλλοντα. Γίνεται εισαγωγή στην έννοια των αυτόνοµων συνθετικών χαρακτήρων και
στις σχετικές τεχνολογίες που τους συνοδεύουν, ενώ παρουσιάζεται διεξοδικά και το υλικό εικονικής
πραγµατικότητας, όπως γάντια δεδοµένων (data gloves) και οθόνες προσαρµοσµένες στο κεφάλι (head
mounted displays). Τέλος, δίνεται έµφαση στις µεθοδολογίες σχεδίασης και αξιολόγησης συστηµάτων εικονικής
πραγµατικότητας, σε θέµατα σχεδίασης µεταφορών και αλληλεπιδράσεων, καθώς και σε µεθοδολογίες
ανάπτυξης. Παράλληλα παρουσιάζεται η γλώσσα σχεδίασης εικονικών κόσµων στο διαδίκτυο VRML, µε την
οποία καλούνται οι φοιτητές να σχεδιάσουν έναν εικονικό κόσµο και τις σχετικές αλληλεπιδράσεις. Τα
εργαστήρια εφαρµογής των ανωτέρω εννοιών και τεχνικών είναι υποχρεωτικά
9650 – Περιβαλλοντικά Προβλήµατα Πλανητικής Κλίµακας
Περιγραφή Ύλης: -Ο παγκόσµιος ανθρώπινος πληθυσµός, Η πληθυσµιακή έκρηξη και οι αιτίες της, Η δυναµική
του ανθρώπινου πληθυσµού -Το φαινόµενο του θερµοκηπίου, Οι φυσικές διεργασίες του φαινοµένου του
θερµοκηπίου, Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στο σύστηµα του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Πρωτόκολλο του
Kyoto -Υδατικοί Πόροι, Παγκόσµια κατανοµή και χρήσεις νερού, Προβλήµατα και λύσεις στην διαχείριση των
υδατικών πόρων -Βιοποικιλότητα και Οικοσυστηµική Λειτουργία Η έννοια της οικοσυστηµικής λειτουργίας και η
σχέση της µε την βιοποικιλότητα, Οι αποκρίσεις των οικοσυστηµάτων στην απώλεια της βιοποικιλότητας Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία, Εισαγωγικές έννοιες σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία,
Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και δηµόσια υγεία. Το µάθηµα είναι προσαρµοσµένο στη διαδικτυακή πλατφόρµα
WebCT Vista
9700 – Φύλο, Θετικές Επιστήµες & Νέες Τεχνολογίες
Το µάθηµα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες κατά τις οποίες γίνεται συζήτηση των στάσεων απέναντι στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), της διάστασης του φύλου στις φυσικές επιστήµες και
τα µαθηµατικά, καθώς και της αρχής ότι οι έννοιες «φύλο» και «τεχνολογία» είναι ιστορικο/κοινωνικές
κατασκευές. Οι φοιτητές εκτίθενται σε κείµενα, ερευνητικά ευρήµατα και καλλιτεχνικές δηµιουργίες, µέσα από
τις οποίες ευαισθητοποιούνται σε θέµατα όπως η τεχνοφοβία, η έµφυλη σχέση µε την τεχνολογία, ο ρόλος του
σώµατος και του φύλου στη διαµόρφωση των αντιλήψεων γύρω από τα φύλα κ.ο.κ. Η αξιολόγηση των
φοιτητών είναι συνεχής και πραγµατοποιείται µέσα από σύντοµες γραπτές εργασίες στα παραπάνω θέµατα.
9800 – Προηγµένες ∆ιεπαφές Χρήστη
Οι καθιερωµένες διεπαφές χρήστη βασίζονται στην χρήση υλικού όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, και
προϋποθέτουν την χρήση του Η/Υ σε θέση εργασίας. Επίσης, δεν έχουν τη δυνατότητα προσαρµογής στις
ιδιαίτερες ανάγκες (προτιµήσεις, επιθυµίες, σωµατικές ιδιαιτερότητες) των χρηστών. Το µάθηµα κάνει µια
εκτεταµένη εισαγωγή σε προχωρηµένα θέµατα σχεδίασης, ανάπτυξης, εφαρµογής και αξιολόγησης σύγχρονων
και προηγµένων διεπαφών χρήστη. Οι στόχοι του µαθήµατος περιλαµβάνουν την ευαισθητοποίηση και επίγνωση
των φοιτητών για τις νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης των ανθρώπων µε τους υπολογιστές, την διερεύνηση
σύγχρονων εφαρµογών προηγµένων διεπαφών χρήστη στην επιστηµονική βιβλιογραφία και τον πειραµατισµό
και ανάπτυξη πρωτοτύπων προηγµένων διεπαφών χρήστη. Συγκεκριµένες µορφές διεπαφών που θα
συζητηθούν περιλαµβάνουν: απτικές διαπαφές (Haptic UIs), χειροπιαστές διεπαφές (Tangible UIs), διεπαφές
πολλαπλής αφής (Multitouch UIs), συστήµατα επαυξηµένης πραγµατικότητας (Augmented Reality Systems),
φυσικές διεπαφές: αλληλεπίδραση µε το βλέµµα, αλληλεπίδραση µε τη φωνή, αλληλεπίδραση µε χειρονοµίες
(Physical Interaction: Gaze interaction, speech-based interaction, gesture-based interaction), και
προσωποποιηµένες και προσαρµοστικές διεπαφές (Personalised-Adaptive User Interfaces).
9851 – Παιχνίδια Υπολογιστών / Εκπαιδευτική Ψυχαγωγία
Ο όρος Edutainment είναι ένας νέος όρος που έχει προκύψει από τη σύνθεση των λέξεων Εκπαίδευση
(education) και Ψυχαγωγία (entertainment). Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής µε τις ειδικές
έννοιες αµφίδροµης πληροφορικής κινηµατογραφίας που απαιτούνται για τα περιβάλλοντα ανάπτυξης παιχνιδιών
ή/και εκπαιδευτικών εφαρµογών ελεύθερης -µη καθοδηγούµενης από δάσκαλο- δραστηριότητας. Στα
εργαστήρια οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν τµήµα ενός παιχνιδιού που απευθύνεται σε
παιδιά µε τη χρήστη σχετικών τεχνολογιών. Περιλαµβάνονται η σχεδίαση του σεναρίου, ο καθορισµός των
χαρακτήρων και των αντικειµένων, η περιγραφή των αλληλεπιδράσεων, και η υλοποίηση της προτεινόµενης
εφαρµογής. Αναλύονται ειδικά θέµατα όπως κίνηση µε αδράνεια, τριβή, βαρύτητα, αναγνώριση σύγκρουσης,
κλπ. Τα εργαστήρια εφαρµογής των ανωτέρω εννοιών και τεχνικών είναι υποχρεωτικά
9951 – Ειδικά Θέµατα Πληροφορικής Κινηµατογραφίας
Το περιεχόµενο του µαθήµατος εισάγει το φοιτητή σε θέµατα επιστηµονικής απεικόνισης (δυναµικά συστήµατα
προσοµοίωσης, αρχαιολογικές αναπαραστάσεις, γενετικοί αλγόριθµοι για γραφικά, κλπ) και σε ειδικά θέµατα
ψηφιακής εικόνας για κινηµατογραφικές εφαρµογές (ειδικά εφέ, οθόνες µεγάλων διαστάσεων, πάρκα
ψυχαγωγίας, κλπ). Το µάθηµα αυτό εισάγει τους φοιτητές σε επιστηµονικές περιοχές στις οποίες είναι δυνατόν
να δοθούν διπλωµατικές εργασίες βασισµένες στα µαθήµατα της πληροφορικής κινηµατογραφίας, εικονικής
πραγµατικότητας και σχεδίασης παιχνιδιών.
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0100 – Αγγλικά
Το µάθηµα αυτό αντιστοιχεί στο µέσο όρο βαθµολογίας των µαθηµάτων Αγγλικά ΙΙΙ και Αγγλικά IV. Το µάθηµα
αυτό θεωρείται ως Υποχρεωτικό µάθηµα (4 ∆Μ) και δεν χρειάζεται να δηλωθεί αφού υπολογίζεται αυτόµατα
όταν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα επιµέρους µαθήµατα των Αγγλικά. Το µάθηµα αυτό
λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του βαθµού διπλώµατος.
10901 – ∆ιπλωµατική Εργασία
Η ∆ιπλωµατική Εργασία (∆Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τµήµατος προκειµένου να αποκτήσουν τον
τίτλο του ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων. Η ∆Ε αποτελεί το επιστέγασµα των
σπουδών στο Τµήµα και σκοπός της είναι να δώσει στο φοιτητή τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει
διεπιστηµονικές γνώσεις, σε µια γενική ή ειδική θεµατική περιοχή και να παρουσιάσει τις ικανότητές του στην
κατανόηση ενός προβλήµατος, την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που το συνθέτουν και την επίλυσή
του.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ∆ιπλωµατική Εργασία στο Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Π & Σ
Η ∆ιπλωµατική Εργασία (∆Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τµήµατος προκειµένου να αποκτήσουν τον τίτλο
του ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων. Η ∆Ε αποτελεί το επιστέγασµα των σπουδών
στο Τµήµα και σκοπός της είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει διεπιστηµονικές γνώσεις,
σε µια γενική ή ειδική θεµατική περιοχή και να παρουσιάσει τις ικανότητές του, στην κατανόηση, ενός προβλήµατος,
την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που το συνθέτουν και την επίλυσή του.
Η ∆Ε εκπονείται στη διάρκεια του 10ου εξαµήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο φοιτητής, που ακολουθεί το
ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών δεν υποχρεούται να παρακολουθεί µαθήµατα.
Η ∆ιπλωµατική Εργασία ισοδυναµεί µε 26 διδακτικές µονάδες και συµβάλει κατά 15% στον τελικό βαθµό διπλώµατος.
Μορφή ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Η ∆ιπλωµατική Εργασία είναι µια εκτενής εργασία, αναλυτική, συνθετική, ερευνητική, πειραµατική ή εφαρµοσµένη. Η
τεκµηρίωση της εργασίας περιλαµβάνει ένα καλά ορισµένο θεωρητικό πλαίσιο που ορίζει το περιβάλλον του
προβλήµατος, αναλυτική παρουσίαση του τρόπου σκέψης και της προσέγγισης του θέµατος, αποτελέσµατα της
έρευνας ή της εφαρµογής, συµπεράσµατα, χρήσιµα παραρτήµατα, βιβλιογραφία και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί
να συµβάλει στη βέλτιστη παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εργασίας όπως σχέδια, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ
Οι ∆Ε συντάσσονται µε τη διεθνώς αποδεκτή µορφή των επιστηµονικών κειµένων. Γίνονται δεκτές και ∆Ε στην
αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση υποβολής ∆Ε και στην Αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να κατατίθεται και εκτεταµένη
περίληψη της ∆Ε στην Ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον 5.000 λέξεων.
Θέµατα ∆ιπλωµατικών Εργασιών
Για τη δηµιουργία θεµάτων ∆Ε τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος βασίζονται :
• στις τρέχουσες επιστηµονικές εξελίξεις
• στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος
• στις υφιστάµενες επαγγελµατικές συνθήκες
• στη διάγνωση της πρόθεσης των φοιτητών να ασχοληθούν µε νέα προς αυτούς πεδία
Στην αρχή του χειµερινού εξαµήνου τα µέλη ∆ΕΠ, οι διδάσκοντες µε σύµβαση Π∆ 407/1980 και τα µέλη ΕΕ∆ΙΠ του
Τµήµατος ανακοινώνουν θεµατικά πεδία (µε ενδεικτική βιβλιογραφία) στα οποία προτίθενται να υποστηρίξουν ∆Ε για
την εκκινούσα ακαδηµαϊκή περίοδο. Ταυτόχρονα µε τα θεµατικά πεδία ανακοινώνουν ενδεικτικούς τίτλους ∆Ε.
Τα θεµατικά πεδία διαθέτουν το κατάλληλο εύρος ώστε οι προτεινόµενοι τίτλοι που θα συνοδεύουν την ανακοίνωση
να είναι τουλάχιστον ίσοι µε το κλάσµα των φοιτητών που εν δυνάµει οφείλει να αναλάβει ο διδάσκων.
Ανάληψη ∆ιπλωµατικής Εργασίας – Επιβλέπων - Εξεταστική Επιτροπή
Για την ανάληψη διπλωµατικής εργασίας ο φοιτητής οφείλει να έχει συµπληρώσει διακόσιες (200) διδακτικές µονάδες
και να µην υπολείπονται περισσότερα από επτά (7) υποχρεωτικά µαθήµατα για την συµπλήρωση των απαιτήσεων
λήψης διπλώµατος.
Ο φοιτητής ήδη από το 9ο εξάµηνο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε προσωπική διαβούλευση µε τα µέλη ∆ΕΠ του
Τµήµατος ώστε να επιλέξει θέµα ∆Ε που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του, µελετώντας και τη σχετική βιβλιογραφία.
Στη ∆ήλωση Μαθηµάτων του εξαµήνου (χειµερινού ή εαρινού) ο φοιτητής (που πληροί τις προϋποθέσεις)
συµπεριλαµβάνει τη ∆Ε και αναγράφει το θέµα της (εάν έχει καταλήξει σε αυτό σε συνεννόηση µε κάποιο
διδάσκοντα) ή την κατεύθυνση και τα θεµατικά πεδία στα οποία επιθυµεί να κινηθεί.
Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση Τµήµατος εξετάζει το αίτηµα του φοιτητή και στην περίπτωση που πληροί τις
προϋποθέσεις προβαίνει στις εξής ενέργειες:
• Ορισµός θέµατος ∆Ε. Εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει το θέµα της ∆Ε που επιθυµεί να εκπονήσει, η ΠΓΣ διαπιστώνει
την επάρκεια του θέµατος αυτού και εγκρίνει την εκπόνησή του, ορίζοντας επιβλέποντα αν δεν έχει βρεθεί ήδη από
το φοιτητή. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει καταλήξει ως προς το θέµα της ∆Ε, η ΠΓΣ ζητεί από τους
διδάσκοντες να προτείνουν ένα ή περισσότερα (από τα ανακοινωθέντα ή µη) θέµατα ∆Ε στο φοιτητή από τα οποία
και επιλέγει. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν καταλήξει σε κάποιο από αυτά τα θέµατα θα πρέπει να επανέλθει
απαραίτητα µε δική του πρόταση και νέα αίτηση. Η ΠΓΣ φροντίζει ώστε σε κάθε περίοδο να υπάρχει αριθµητική
επάρκεια προσφεροµένων θεµάτων για την κάλυψη όλων των φοιτητών που επιθυµούν να εκπονήσουν ∆Ε.
• Ορισµός επιβλέποντα καθηγητή. Η ΠΓΣ ορίζει τον επιβλέποντα της ∆Ε. Επίβλεψη ∆Ε γίνεται από µέλη ∆ΕΠ του
Τµήµατος. Σε ειδικές περιπτώσεις (µε απόφαση της ΠΓΣ Τµήµατος) επίβλεψη µπορεί να γίνει από µέλη ∆ΕΠ άλλων
Τµηµάτων ή ΑΕΙ (στα πλαίσια συνεργασιών), αλλά και από διδάσκοντες µε σύµβαση Π∆ 407/1980 ή από µέλη ΕΕ∆ΙΠ.
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• Ορισµός εξεταστικής επιτροπής. Η ∆Ε κατά την παράδοσή της θα τύχει δηµόσιας παρουσίασης και υποστήριξης και
προφορικής εξέτασης από ειδική τριµελή εξεταστική επιτροπή ένα µέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων. Στην
εξεταστική επιτροπή της ∆Ε συµµετέχει τουλάχιστον ένα µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος, µπορεί δε να συµµετέχει και ως
ένα το πολύ µέλος ∆ΕΠ άλλου Τµήµατος ή Πανεπιστηµίου (στα πλαίσια συνεργασιών). Επίσης µπορούν να
συµµετέχουν και διδάσκοντες µε σύµβαση Π∆ 407/1980 ή µέλη ΕΕ∆ΙΠ. Η εξεταστική επιτροπή ορίζεται από τη ΠΓΣ.
• Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ∆Ε ο φοιτητής οφείλει να ενηµερώνει τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής για τη
πρόοδό του, να δέχεται τις τυχόν παρατηρήσεις τους και να τις ενσωµατώνει στην εργασία του
Εξέταση ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Η προφορική εξέταση στη ∆ιπλωµατική Εργασία γίνεται σε ανοικτή στο κοινό διαδικασία, κατά την διάρκεια των
εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου καθώς και σε περίοδο δύο εβδοµάδων µετά το πέρας των
εξεταστικών περιόδων. Για να εξεταστεί στη διπλωµατική εργασία, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις
άλλες προϋποθέσεις για την απόκτηση διπλώµατος, όπως ορίζονται στον Κανονισµό Σπουδών.
Η προφορική εξέταση της ∆Ε γίνεται το νωρίτερο στο τέλος του εξαµήνου που αυτή δηλώθηκε και το αργότερο µετά
την παρέλευση επιπλέον τριών ακαδηµαϊκών εξαµήνων. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη ∆Ε
εντός των παραπάνω χρονικών ορίων, οφείλει να ζητήσει από την ΠΓΣ του Τµήµατος είτε την παράταση για ένα
εξάµηνο είτε την ανάληψη νέου θέµατος.
Όταν από τον Επιβλέποντα και το φοιτητή κριθεί ότι η ∆Ε είναι έτοιµη προς εξέταση, ορίζεται ο χρόνος της
παρουσίασης σε συνεργασία µε την εξεταστική επιτροπή. Ο φοιτητής συντάσσει κείµενο που περιλαµβάνει τον τίτλο
της ∆Ε, τα ονόµατα του Επιβλέποντα και των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο αποστέλλει ταυτόχρονα
στη Γραµµατεία του Τµήµατος και στην Εξεταστική Επιτροπή µαζί µε ένα πλήρες αντίγραφο της ∆Ε, σε ηλεκτρονική
µορφή, σε εύλογο χρόνο πριν την ηµέρα της εξέτασης, ο οποίος δε µπορεί να είναι µικρότερος των επτά (7) ηµερών.
Η Γραµµατεία του Τµήµατος ανακοινώνει την παρουσίαση τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες πριν την διεξαγωγή
αυτής.
Ο τρόπος της παρουσίασης επιλέγεται από τον φοιτητή σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα διδάσκοντα.
Η διαδικασία παρουσίασης περιλαµβάνει:
• Παρουσίαση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας
• Ερωτήσεις από την Εξεταστική Επιτροπή
• Ερωτήσεις από το κοινό που παρακολουθεί την παρουσίαση.
Μετά την παρουσίαση, η Εξεταστική Επιτροπή σε κλειστή σύσκεψη αξιολογεί τη ∆Ε, προτείνει διορθώσεις ή
συµπληρώσεις (οι οποίες θα γίνουν από το φοιτητή µε ευθύνη του Επιβλέποντα και πριν την τελική παράδοση του
αντιτύπου για το αρχείο του Τµήµατος) και το κάθε µέλος συµπληρώνει και υπογράφει το έντυπο αξιολόγησης.
Βαθµολογία της διπλωµατικής Εργασίας
Η βαθµολογία της εργασίας είναι αποτέλεσµα της προσωπικής επιστηµονικής κρίσης των µελών της Εξεταστικής
Επιτροπής.
Για την τελική βαθµολογία θα λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
• Θεωρητικό πλαίσιο (εύρος, ορισµός και γνώση)
• Αναγνώριση και Καθορισµός του προβλήµατος και του περιβάλλοντός του
• Μεθοδολογία αντιµετώπισης και επίλυσης του προβλήµατος (τρόπος σκέψης και
προσέγγισης του θέµατος)
• Αποτελέσµατα της έρευνας και της εφαρµογής
• Τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων (παραρτήµατα)
• Βιβλιογραφία
• Συνολική εικόνα και πρωτοτυπία της ∆Ε
• Παρουσίαση των αποτελεσµάτων και της εργασίας
Ο βαθµός της ∆Ε προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Για τη
βαθµολογία της ∆Ε επιτρέπεται η χρήση κλασµατικού µέρους µισού βαθµού, τόσο από τα µέλη της Εξεταστικής
Επιτροπής όσο και στον τελικό βαθµό που προκύπτει. Για τη ∆Ε, βάση επιτυχίας είναι το 5. Στην περίπτωση όπου
έστω και ένα µέλος της επιτροπής δώσει βαθµό κάτω της βάσης (του 5 δηλαδή) ο φοιτητής οφείλει να επαναλάβει
την εξέτασή του.
Ενέργειες µετά την Εξέταση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας

Μετά την επιτυχηµένη εξέταση της ∆Ε και τις ενδεχόµενες συµπληρώσεις που προκύπτουν από τις
παρατηρήσεις της εξεταστικής επιτροπής, ο φοιτητής αποστέλλει ηλεκτρονικά στη γραµµατεία το
τελικό αρχείο της ∆Ε του και παραδίδει στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος 2 αντίτυπα.
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Η ηλεκτρονική µορφή πρέπει:
• να µη χρειάζεται σύνδεση αρχείων
• να περιλαµβάνει φωτογραφίες ή τρισδιάστατες απεικονίσεις τυχόν πρωτοτύπων, υλικών
αποτελεσµάτων έρευνας κλπ.
Ενέργειες στην Περίπτωση Αποτυχίας στην Παράδοση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Φοιτητής που αποτυγχάνει στην προφορική εξέταση της ∆Ε δύναται να εξεταστεί µια ακόµα φορά µε την ίδια
διαδικασία και µε την ίδια Εξεταστική Επιτροπή ή ακολουθεί τη διαδικασία ανάληψης νέας ∆Ε.
Αν ο φοιτητής αποτύχει και την δεύτερη φορά, µε αίτησή του και κατάλληλη αιτιολόγηση ζητά από την ΠΓΣ ορισµό
άλλης Εξεταστικής Επιτροπής ή ορισµό εξωτερικών αξιολογητών. Η ΠΓΣ κρίνει αν συντρέχουν λόγοι σύµφωνα µε την
αιτιολόγηση του φοιτητή και την κρίση της. Αν δεν συντρέχουν λόγοι αλλαγής της ΕΕ απορρίπτει την αίτηση και
προτρέπει το φοιτητή να εξεταστεί για άλλη µια φορά από την ίδια Επιτροπή ή να αναλάβει νέο θέµα ∆Ε. Αν
συντρέχουν λόγοι αλλαγής της ΕΕ, η ΠΓΣ είτε ορίζει νέα ΕΕ ή ορίζει έναν ή περισσότερους εξωτερικούς αξιολογητές.
Ως εξωτερικοί αξιολογητές δεν µπορούν να ορισθούν ο Επιβλέπων και τα µέλη της προηγούµενης Εξεταστικής
Επιτροπής.
Σε περίπτωση ορισµού νέας ΕΕ ο φοιτητής ακολουθεί τη διαδικασία παρουσίασης της ∆Ε
από την αρχή.
Σε περίπτωση ορισµού αξιολογητών, ο φοιτητής εξετάζεται στη ∆Ε κατά την κρίση των σε ανοικτή προς το κοινό
διαδικασία. Ο Μέσος Όρος των βαθµών που δίνουν οι αξιολογητές είναι και ο τελικός βαθµός της ∆Ε. Στην περίπτωση
που ο βαθµός των αξιολογητών είναι κάτω της βάσης ο φοιτητής ακολουθεί τη διαδικασία ανάληψης νέας ∆Ε.
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