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Ηλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα, Αςφάλεια και Ποιότθτα

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
E-learning

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Επιςτθμονικισ Περιοχισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα

Ελλθνικι και Αγγλικι
ΝΑΙ

http://ies.teipir.gr/

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να διακζτουν γνϊςεισ
υψθλισ εξειδίκευςθσ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, ϊςτε να:
• επεξθγοφν τα βαςικά πρότυπα ΗΜΣ
 αναγνωρίηουν, κατανοοφν και εξθγοφν το ρόλο τθσ εφαρμογισ των προτφπων τθσ ΗΜΣ
και τθσ εργονομίασ ςτθν αςφάλεια και υγεία των χρθςτϊν των παραγόμενων
προϊόντων και γενικότερα τθν χρθςιμότθτά τουσ ςε διάφορεσ εκφάνςεισ τθσ
οικονομίασ και τθσ κακθμερινισ ηωισ (πχ. Βιομθχανία, Μεταφορζσ, Ιατρικι,
Καταναλωτικά Ηλεκτρονικά κλπ.).
 αναπτφςςουν μεκόδουσ επίλυςθσ προβλθμάτων παρεμβολϊν και τιρθςθσ των
απαιτιςεων τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ.
 εφαρμόηουν τουσ κανονιςμοφσ ΗΜΣ,
 εκτελοφν μετριςεισ πεδίων ακτινοβολίασ ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ,
 κακορίηουν τθν παραγωγι πεδίων για δοκιμζσ ΗΜΣ
 ςχεδιάηουν θλεκτρομαγνθτικά ςυμβατά κυκλϊματα και ςυςτιματα

Λζξεις κλειδιά: ΗΜΣ, Αςφάλεια, Quality, Assurance, ISO, Standard, Testing, Compatibility,
Ergonomics
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
2. Αυτόνομθ Εργαςία
3. Ομαδικι Εργαςία
4. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το Μάκθμα χωρίηεται ςε επτά (7) γνωςτικζσ ενότθτεσ:
1

2

3
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1 x 2-ωρεσ
διαλζξεισ

Ειςαγωγή ςτην ζννοια τησ Ποιότητασ

3 x 2-ωρεσ
διαλζξεισ

Διοίκηςη Ολικήσ Ποιότητασ

2 x 2-ωρεσ
διαλζξεισ

Σο πρότυπο τησ Ηλεκτρομαγνητικήσ υμβατότητασ

2 x 2-ωρεσ
διαλζξεισ

Περιγραφή των απαιτήςεων του προτφπου ΗΜ

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται μια γενικι επιςκόπθςθ τθσ ζννοιασ
τθσ ποιότθτασ και τα βαςικά ςτάδια προγραμματιςμοφ, γίνεται δε
αναφορά ςτα υπάρχοντα πρότυπα.

Η 2θ ενότθτα αναφζρεται ςτθ Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ. Η Διοίκθςθ
Ολικισ Ποιότθτασ εφαρμόηεται ςε όλα τα επίπεδα μιασ επιχείρθςθσ,
ενόσ οργανιςμοφ, ενόσ εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ και εκφράηει τισ
ςχζςεισ τθσ με τουσ ςπουδαςτζσ, τουσ προμθκευτζσ, το ανκρϊπινο
δυναμικό και τθν διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ εντόσ και εκτόσ του
Ιδρφματοσ.

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται μια γενικι επιςκόπθςθ του
προτφπου ΗΜΣ.

Στθν ενότθτα αυτι γίνεται «Περιγραφι των απαιτιςεων του
προτφπου». Αναλφεται το Σφςτθμα ΗΜΣ, εξθγείται θ ςθμαςία και οι
απαιτιςεισ του και αναφζρονται οι προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξι
του.
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2 x 2-ωρεσ
διαλζξεισ

Οδηγίεσ εφαρμογήσ

2 x 2-ωρεσ
διαλζξεισ

Εργονομία

1 x 2-ωρεσ
διαλζξεισ

υμπεράςματα

Η ενότθτα 5 απαντά ςε όλα τα ερωτιματα του προτφπου και γίνεται
θ ανάλυςι του ζτςι ϊςτε να διαςαφθνιςτοφν μερικά από τα πιο
ςθμαντικά κζματα που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι τθσ νζασ
Οδθγίασ για τθν Ηλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα ςτθ χϊρα μασ.

Στθν ενότθτα αυτι γίνεται ειςαγωγι ςτον όρο τθσ εργονομίασ και
αναλφονται οι τομείσ όπωσ φυςικι εργονομία, Γνωςτικι εργονομία,
Οργανωςιακι εργονομία κλπ.

Η τελευταία ενότθτα περιλαμβάνει τα «Συμπεράςματα». Περιγράφει
γιατί πρζπει μια επιχείρθςθ να εφαρμόςει Σφςτθμα ΗΜΣ,
αναφζρεται ςτισ κφριεσ δυςκολίεσ εφαρμογισ αλλά και ςτα
πλεονεκτιματα.

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,

 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν
διδαςκαλία ςτθν τάξθ,
 Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό
μελζτθσ, αςκιςεισ, ςθμειϊςεισ και φυλλάδια
εργαςτθρίου),
 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά, μζςω
τθσ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ
Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ ι project, Μελζτθ.

Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Μελζτθ υλικοφ διαλζξεων
Αςκιςεισ ι project
Μελζτθ και προετοιμαςία για
τισ εξετάςεισ
Επίςκεψθ ςε εταιρία ι φορζα
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτοσ
Εργαςίασ
Εξαμινου
26
26
26
10
2
90

Οι φοιτθτζσ κα αξιολογοφνται ςτο μάκθμα ωσ
εξισ:
 Ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (35%)

Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ




Τελικι γραπτι εξζταςθ (35%)
Ατομικζσ αςκιςεισ ι project (30%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
1. Ηλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα (EMC), Καψάλθσ Χριςτοσ Ν., Τρακάδασ Παναγιϊτθσ Θ.
2. Ηλεκτρομαγνθτικι Συμβατότθτα, CHATTERTON
3. “Σφγχρονθ Εργονομία” Δρ. Λάμπρου Λάϊου – Δρ. Μαρίασ Γιαννακοποφλου Σιουτάρθ
4. Χριςιμοι ςφνδεςμοι/πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα
5. Ευρωπαϊκι Επιτροπι: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/index.htm
6. Εγχειρίδιο για τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα για τθν οδθγία 2004/108/ΕΚ:
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/guides/emcguide_may2007.pdf
7. Δθμοςιευμζνα εναρμονιςμζνα πρότυπα ςτον τομζα τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/emc.html
8. Κοινοποιθμζνοι οργανιςμοί ςτον τομζα τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=129141&type
_dir=NO%20CPD&pro_id=99999&prc_id=99999&ann_id=99999&prc_anx=99999
9. Κατάλογοσ των ςθμείων επαφισ για τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα:
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/contactpoints.htm
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility

