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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 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 
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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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 Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 



Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να: 

 να πλθροφορθκεί για το περιεχόμενο των ςφγχρονων μεταφορϊν   ςτο πλαίςιο τθσ 
ευρφτερθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και των Logistics  

 να αναγνωρίηει τθ ςθμαςία των μεταφορϊν ςτθν οικονομία  και το εμπόριο, αλλά και 
ςτθν ποιότθτα ηωισ των καταναλωτϊν  

 να κατανοεί τθ διαφορά του φυςικοφ με το εμπορικό κανάλι διακίνθςθσ, αλλά και τθ 
ςθμαςία ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ τουσ   

 να μάκει για τουσ διάφορουσ τφπουσ μζςων μεταφορϊν (χερςαίεσ, καλάςςιεσ, κτλ.) 
και τισ ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ  

 να γνωρίηει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ των μεταφορϊν  

 να κατανοεί τθν ζννοια τθσ ιχνθλαςιμότθτασ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, τα είδθ και 
υλικά ςυςκευαςίασ τροφίμων και τισ (δυνθτικζσ) πλθροφορίεσ πάνω ςε αυτζσ  

 να αναγνωρίηει τθ ςθμαςία τθσ Γεωγραφίασ τθσ Ελλάδασ ςτισ παγκόςμιεσ 
εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ  

 να μάκει για τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό των μεταφορικϊν υποδομϊν ςε εκνικό και 
διεκνζσ επίπεδο  

 να πλθροφορθκεί μάκει για ειδικότερα κζματα μεταφορϊν, όπωσ οι αςτικζσ 
εμπορευματικζσ μεταφορζσ (city logistics), μεταφορζσ και περιβάλλον (green Logistics 
& Transport κ.α.) 

 

Γενικές 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 

 
-Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
- Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
 -Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

• Ιςτορικι επιςκόπθςθ των διεκνϊν ροϊν και μεταφορϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν.  

• Η ςφγχρονθ εφοδιαςτικι αλυςίδα και ο ρόλοσ τθσ μεταφορικισ διαδικαςίασ  

• Η “τεχνολογικι επανάςταςθ” των μεταφορϊν και επικοινωνιϊν (τθλεματικι, 

ψθφιακι και δικτυακι τεχνολογία).  

• Εναλλακτικά μεταφορικά μζςα – ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. υνδυαςμζνεσ Μεταφορζσ. 

• φγχρονοι διευρωπαϊκοί άξονεσ μεταφορϊν. Πολιτικι μεταφορϊν τθσ Ε.Ε. 

Χρθματοδότθςθ ζργων  μεταφορϊν και υποδομϊν.  



• Η Ελλάδα ωσ ςθμαντικόσ κόμβοσ Μεταφορϊν ςτισ παγκόςμιεσ εφοδιαςτικζσ 

αλυςίδεσ  

• Μεταφορζσ και Περιβάλλον : Βιϊςιμεσ Μεταφορζσ  

• Εμπορικά και φυςικά κανάλια διανομισ  

• Μεταφορά προϊόντων ςτθν αγροδιατροφικι αλυςίδα (Food Logistics). 

• φγχρονεσ αςτικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ (City Logistics). 

• Μεταφορικό κόςτοσ ςε ςχζςθ με τα μζςα μεταφοράσ και τα ςθμεία εφοδιαςμοφ 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, Τποςτιριξθ 

Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ e-class 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  40 

Προετοιμαςία διαλζξεων 50 

Αςκιςεισ  30 

Αυτοτελισ Μελζτθ 65 

φνολο Μακιματοσ  185 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
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 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ 
Επιτυχισ γραπτι τελικι εξζταςθ ςτθ κεωρία του 
μακιματοσ (100%) που περιλαμβάνει: 
κζματα ανάπτυξθσ βαςιηόμενα ςτισ διάφορεσ κεωρίεσ  
(40%) 

•κριτικι ανάλυςθ ςε μελζτεσ περίπτωςθσ (20%) 
• επίλυςθ αςκιςεων (40%) 
 
 
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτθν ζναρξθ 
του εξαμινου. 
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