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ΜΑΘΗΜΑ: ΗΠΙΕ ΜΟΡΦΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Σν κάζεκα "ΗΠΙΕ ΜΟΡΦΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι" ην νπνίν δηδάζθεηαη ζην εξγαζηήξην Η.Μ.Ε. 

& ΠΡΟ.ΠΕ., είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Ελεξγεηαθνχ Σνκέα θαη επηινγήο 

ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Σνκέα. Σν ελ ιφγσ κάζεκα έρεη 

θαη' αξρήλ ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ζπλνδεχεηαη απφ ην Εξγαζηήξην Ήπησλ Μνξθψλ 

Ελέξγεηαο Ι, ην νπνίν είλαη επίζεο ππνρξεσηηθφ ΜΟΝΟ γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ 

Ελεξγεηαθνχ Σνκέα. 

 

Η παξαθνινχζεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ καζήκαηνο (3 ψξεο εβδνκαδηαίσο) είλαη προαιρετική. 

Αληίζεηα, ε παξαθνινχζεζε ησλ Αζθήζεσλ Πξάμεο (1 ψξα εβδνκαδηαίσο) είλαη 

ππνρξεσηηθή, ελψ ε κατ' απσήν επαπκήρ αξιολόγηση ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο Αζθήζεηο 

Πξάμεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηειηθή εμέηαζε ηνπ 

καζήκαηνο. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 

Εμακεληαίν Πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν δίλεηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαηά ηελ 

έλαξμε ηνπ εμακήλνπ θαη παξνπζηάδεηαη ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εξγαζηεξίνπ 

www.sealab.gr. 

 

Οη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ 

καζήκαηνο εθφζνλ πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

1. Επαξθήο ζπκκεηνρή ζηηο Αζθήζεηο Πξάμεο, ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ ηελ παξνπζία 

ηνπ ζπνπδαζηή ζην 80% ησλ Αζθήζεσλ Πξάμεο θαη βαζκφ αμηνιφγεζεο μεγαλύτεπο ή 

ίσο τος ΤΡΙΑ. Να ζεκεησζεί φηη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ παξνπζηψλ ζηηο Αζθήζεηο 

Πξάμεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ΟΚΣΩ. 

2. πκκεηνρή ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο κε βαζκφ αμηνιφγεζεο κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πέληε 

(5.0). 

 

Δίλεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπλ πηζησηηθέο κνλάδεο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παξαδφζεηο, ζηηο Αζθήζεηο Πξάμεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο εξγαζίεο 

εθαξκνγψλ, νη νπνίεο αμηνινγνχληαη σο εμήο: 

 

1. Επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ ηνπ καζήκαηνο, ε 

νπνία κπνξεί λα επηβεβαηψλεηαη κε γξαπηφ ηεζη δηάξθεηαο 10 

ιεπηψλ ζην ηέινο θάζε παξάδνζεο (αναλογικά). 

1.5 

2. Επηηπρήο ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ Αζθήζεσλ 

Πξάμεο κε βαζκφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ ΕΞΙ (αναλογικά). 

1.5 

 

3. Επεμεξγαζία έσο δχν (2) Μικροθεμάτων, ηα νπνία ζα 

αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηάμε κε θαζνξηζκέλν ρξφλν παξάδνζεο. 

2x0.5 

 

http://www.sealab.gr/
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Οη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξαδφζεσλ, αζξνίδνληαη ζην βαζκφ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο μόνον όταν ο βαθμόρ 

αξιολόγησηρ είναι μεγαλύτεπορ ή ίσορ τος τπία (3.0). ηελ πεξίπησζε απηή είλαη 

απαξαίηεην κε ην ζπκςεθηζκφ ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην 

κάζεκα λα ζπκπιεξψλεηαη ν βαζκφο ΠΕΝΣΕ. 
 

 

Οη ηειηθέο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο γηα ην ηξέρνλ Αθαδεκατθφ εμάκελν πεξηιακβάλνπλ: 
 

o  40 λεπτά γξαπηή εμέηαζε ζηε θεωπία ηνπ καζήκαηνο κε κλειστέρ σημειώσειρ (40% ηεο 

βαζκνινγίαο) θαη  

o 90 λεπτά γξαπηή εμέηαζε ζε ασκήσειρ κε ανοικτέρ σημειώσειρ (60% ηεο βαζκνινγίαο) 
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