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ΣΜΗΜΑ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

Την επιμέλεια και την ευθγνη ςγνταξησ του Οδηγογ Σπουδών του Τμήματοσ
Οπτικήσ και Οπτομετρίασ για το ακαδημαΰκβ έτοσ 2010-2011 είχε ο απερχβμενοσ
Προΰςτάμενοσ του Τμήματοσ Δρ. Γεώργιοσ Μπαράκοσ-Καθηγητήσ, καθώσ επίςησ
και ο νυν Προΰςτάμενοσ του Τμήματοσ Δρ. Κωνςταντίνοσ Κουτςογιάννησ-Επ.
Καθηγητήσ, ςυνεπικουρογμενοι απβ την κάτωθι ςυντακτική ομάδα.

υντακτικό ομϊδα:
Δρ. Βαςιλική Βλάχα, Επιςτημονικβσ Συνεργάτησ
Δρ. Γεώργιοσ Λαγουμιντζήσ, Επιςτημονικβσ Συνεργάτησ
Δρ. Δήμητρα Μακρυνιώτη, Επιςτημονικβσ Συνεργάτησ
Δρ. Ιωάννησ Πολγζοσ, Επιςτημονικβσ Συνεργάτησ

Γραμματειακό υποςτόριξη:
Θωμαασ Πετρή, Γραμματεία Τμήματοσ

Ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ εκφράζονται απβ τη ςυντακτική ομάδα και το υπβλοιπο
έκτακτο εκπαιδευτικβ προςωπικβ ςτον Καθηγητή Δρ. Γεώργιο Μπαράκο για το
ςημαντικβ και πολυδιάςτατο έργο του και την ουςιαςτική προςφορά του ςτο
Τμήμα Οπτικήσ και Οπτομετρίασ κατά την περίοδο τησ θητείασ του (2008-2010)
ωσ Προΰςτάμενου του Τμήματοσ.

Πρόλογοσ
Ο Οδηγϐσ πουδών του Σμόματοσ Οπτικόσ και Οπτομετρύασ του ΣΕΙ Πϊτρασ
περιϋχει, ςτο μϋτρο του δυνατοϑ, ϐλεσ τισ απαραύτητεσ ςτουσ ςπουδαςτϋσ αλλϊ
και ςτα μϋλη Εκπαιδευτικοϑ Προςωπικοϑ, Επιςτημονικοϑσ και Εργαςτηριακοϑσ
ςυνεργϊτεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διοικητικό οργϊνωςό του, το
Πρϐγραμμα πουδών, και τισ εκπαιδευτικϋσ και ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ
του Σμόματοσ. Η ϋκδοςό του, ιδιαύτερα χρόςιμη για κϊθε ενδιαφερϐμενο, θα
βελτιώνεται και θα ανανεώνεται κϊθε χρϐνο περιλαμβϊνοντασ τα νϋα δεδομϋνα
που θα προκϑπτουν.
Ο Οδηγϐσ πουδών περιλαμβϊνει:







Γενικϋσ πληροφορύεσ και ςτοιχεύα επικοινωνύασ για το ΣΕΙ Πϊτρασ,
Γενικϋσ πληροφορύεσ και ςτοιχεύα επικοινωνύασ για το Σμόμα Οπτικόσ και
Οπτομετρύασ (Παρϊρτημα Αιγύου)
Γενικϋσ πληροφορύεσ για την πϐλη του Αιγύου
Ακαδημαώκϋσ Πληροφορύεσ: ϐπωσ το γνωςτικϐ αντικεύμενο των ςπουδών
του Σμόματοσ, την αποςτολό του Σμόματοσ, τισ προοπτικϋσ των
πτυχιοϑχων, την υλικοτεχνικό υποδομό
Οδηγύεσ για τη μετϊβαςη ςτο νϋο Πρϐγραμμα πουδών του Σμόματοσ
(δηλώςεισ μαθημϊτων κλπ)
το Πρϐγραμμα ςπουδών: με ςτοιχεύα για τη δομό και τη διϊρκεια ςπουδών,
τα ερευνητικϊ ενδιαφϋροντα του Σμόματοσ, και την οργϊνωςη των
ςπουδών ςε εξϊμηνα

Παρϊ τη χρονοβϐρο και εργώδη προςπϊθεια των μελών τησ ςυντακτικόσ
ομϊδασ, το πϐνημα αυτϐ ϋχει τισ αυτονϐητεσ ατϋλειϋσ του, για τισ οπούεσ ζητοϑμε
τη κατανϐηςη και τη βοόθεια του αναγνώςτη ώςτε αυτϋσ να ελαχιςτοποιηθοϑν
ςτισ επϐμενεσ εκδϐςεισ.

Ο Προώςτϊμενοσ του Σμόματοσ

Δρ. Κωνςταντύνοσ Κουτςογιϊννησ
Επύκουροσ Καθηγητόσ
Αύγιο, 1 επτεμβρύου 2010

Α. Σο ΣΕΙ Πϊτρασ
Ιςτορύα
To Σεχνολογικϐ Εκπαιδευτικϐ Ίδρυμα (ΣΕΙ) Πατρών ιδρϑθηκε το 1970 ςαν
Κϋντρο Ανώτερησ Σεχνολογικόσ Εκπαύδευςησ (ΚΑΣΕ). Σο 1983 με την εφαρμογό
του νϐμου 1404/83 ιδρϑθηκε το ΣΕΙ ςαν ανεξϊρτητο και αυτοδιοικοϑμενο ΝΠΔΔ
που ανόκει μαζύ με τα Πανεπιςτόμια ςτην Ελληνικό Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη.
Σο ΣΕΙ εύναι προςανατολιςμϋνο ςτην εφαρμοςμϋνη Ϊρευνα και Σεχνολογύα ενώ
τα Πανεπιςτόμια κυρύωσ ςτην θεωρητικό και βαςικό ϋρευνα (Ν.3549/2007).

Όργανα Διούκηςησ
Σα υλλογικϊ Όργανα Διούκηςησ απαρτύζονται απϐ τη «υνϋλευςη του ΣΕΙ» και
το «υμβοϑλιο του ΣΕΙ».
Η υνϋλευςη απαρτύζεται απϐ τον Πρϐεδρο και τουσ Αντιπροϋδρουσ του ΣΕΙ,
τουσ διευθυντϋσ των χολών, τουσ Προώςταμϋνουσ των Σμημϊτων, ϋναν
εκπρϐςωπο του ΔΠ του ΣΕΙ, ϋναν εκπρϐςωπο του ΕΣΠ του ΣΕΙ, εκπροςώπουσ
των ςπουδαςτών, ςε αριθμϐ ύςο προσ το 50% του αριθμοϑ των υπολούπων
μελών τησ ςυνϋλευςησ, πλην του προϋδρου και του αντιπροϋδρου του ΣΕΙ που
εύναι μϋλη του ΕΠ και του ΕΕΠ, και το γενικϐ γραμματϋα του ΣΕΙ. Φρϋη
γραμματϋα τησ ςυνϋλευςησ αςκεύ διοικητικϐσ υπϊλληλοσ του κλϊδου ΑΣ, που
ορύζεται με πρϊξη του Προϋδρου του ΣΕΙ.
Σο υμβοϑλιο του ΣΕΙ απαρτύζεται απϐ τον Πρϐεδρο (Δρ. ωκρϊτη Καπλϊνη,
Καθηγητό), την Αντιπρϐεδρο Ακαδημαώκών Τποθϋςεων και Προςωπικοϑ (Δρ.
Γεωργύα Θεοδωρακοποϑλου, Καθηγότρια), τον Αντιπρϐεδρο-Πρϐεδρο
Επιτροπόσ Διαχεύριςησ Ειδικοϑ Λογαριαςμοϑ (Δρ Μϊριο Φατζηπροκοπύου,
Καθηγητό), τον Αντιπρϐεδρο -Τπεϑθυνο για τα Παραρτόματα ΣΕΙ Πϊτρασ (Δρ.
Ιωϊννη Μποβιϊτςη, Καθηγητό), τουσ Διευθυντϋσ χολών (Δρ. Μαρύα
Παπαδημητρύου, Καθηγότρια - Διευθϑντρια ΕΤΠ, Δρ. Ιωϊννη Φρηςτύδη,
Καθηγητό – Διευθυντό ΔΟ, Δρ. Νικϐλαο Καθρϋπτα, Καθηγητό- Διευθυντό ΣΕ)
και ϋναν εκπρϐςωπο των ςπουδαςτών. το υμβοϑλιο μετϋχει και η
Γραμματϋασ του ΣΕΙ, Δρ. Δόμητρα Νανοϑςη με δικαύωμα ψόφου μϐνο επύ
θεμϊτων των υπηρεςιών που προϏςταται.

Τποδομό
Σο ΣΕΙ Πατρών βρύςκεται ςε μια όςυχη και ευχϊριςτη τοποθεςύα 100
ςτρεμμϊτων, μϐνο 4 χλμ. απϐ το κϋντρο τησ πϐλησ. Οι φούνικεσ και οι κϋδροι
Λιβϊνου, με ηλικύα ϊνω των 100 ετών, δύνουν μια ιδιαύτερη ομορφιϊ. Σα κτύρια
καταλαμβϊνουν χώρο 54.000 τ.μ. και βρύςκονται ςε αρμονύα με το φυςικϐ
περιβϊλλον.

τοιχεύα Επικοινωνύασ ΣΕΙ Πϊτρασ
Η ταχυδρομικό διεϑθυνςη του Ιδρϑματοσ εύναι: Σ.Ε.Ι. Πϊτρασ Μ. Αλεξϊνδρου 1
Κουκοϑλι, 26334, Πϊτρα.
Ο Διαδικτυακϐσ ιςτϐτοποσ του ΣΕΙ Πϊτρασ εύναι: www.teipat.gr
Γραμματεύα Προϋδρου ΣΕΙ: Σηλ: 2610-369104, 369105, 325101-2 Fax: 2610369410
Γραφεύο Δημοςύων χϋςεων: Σηλ: 2610-313780 Fax: 2610-314362

Ακαδημαώκό Διϊθρωςη
Σχολέσ & Τμήματα ΤΕΙ Πάτρασ:
1) Η χολό Σεχνολογικών Εφαρμογών:
o Σμόμα Ηλεκτρολογύασ
o Σμόμα Μηχανολογύασ
o Σμόμα Πολιτικών Ϊργων Τποδομόσ
o Σμόμα Ανακαύνιςησ και Αποκατϊςταςησ Κτιρύων
2) Η χολό Διούκηςησ & Οικονομύασ:
o Σμόμα Διούκηςησ Επιχειρόςεων
o Σμόμα Λογιςτικόσ
o Σμόμα Σουριςτικών Επιχειρόςεων
o Σμόμα Επιχειρηματικοϑ χεδιαςμοϑ & Πληροφοριακών υςτημϊτων
o Σμόμα Πληροφορικόσ και ΜΜΕ (Παρϊρτημα Πϑργου)
o Σμόμα Πληροφορικόσ ςτην Διούκηςη και Οικονομύα (Παρϊρτημα
Αμαλιϊδασ)
o Σμόμα Μουςειολογύασ - Μουςειογραφύασ και χεδιαςμοϑ Εκθϋςεων
(Παρϊρτημα Πϑργου)
o Σμόμα Εμπορύασ και Διαφόμιςησ (Παρϊρτημα Αμαλιϊδασ)
3) Η χολό Επαγγελμϊτων Τγεύασ & Πρόνοιασ:
o Σμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ
o Σμόμα Νοςηλευτικόσ
o Σμόμα Λογοθεραπεύασ
o Σμόμα Υυςικοθεραπεύασ (Παρϊρτημα Αιγύου)
o Σμόμα Οπτικόσ - Οπτομετρύασ (Παρϊρτημα Αιγύου)

Παραρτήματα ΤΕΙ Πάτρασ:
1) Πύργου:
o Σμόμα Πληροφορικόσ και ΜΜΕ (ΔΟ)
o Σμόμα Μουςειολογύασ - Μουςειογραφύασ και χεδιαςμοϑ Εκθϋςεων
(ΔΟ)

1) Αμαλιϊδασ :
o Σμόμα Πληροφορικόσ ςτην Διούκηςη και Οικονομύα (ΔΟ)
o Σμόμα Εμπορύασ και Διαφόμιςησ (ΔΟ)
2) Αιγύου:
o Σμόμα Υυςικοθεραπεύασ (ΕΤΠ)
o Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ (ΕΤΠ)

Β. ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ
Γενικϊ
Σο τμόμα Οπτικόσ και Οπτομετρύασ ιδρϑθηκε το 2006 με το Προεδρικϐ Διϊταγμα
226/ΥΕΚ/19-10-2006 και το πρϐγραμμα πουδών εγκρύθηκε με την αρ. πρ.
22/7-6-2007 απϐφαςη του υμβουλύου ΣΕΙ Πατρών. Σο Σμόμα ξεκύνηςε την
εκπαιδευτικό του λειτουργύα το ακαδημαώκϐ εξϊμηνο του 2007-2008, με ϋδρα
την πϐλη του Αιγύου ωσ παρϊρτημα του ΣΕΙ Πατρών.

Όργανα Διούκηςησ Σμόματοσ
Μϋχρι να ςτελεχωθεύ το Σμόμα με ικανϐ αριθμϐ μϐνιμου προςωπικοϑ (ΕΠ), τισ
αρμοδιϐτητεσ τησ Γενικόσ υνϋλευςησ και του υμβουλύου του Σμόματοσ αςκεύ
το υμβοϑλιο του ΣΕΙ Πατρών.

Προώςτϊμενοσ Σμόματοσ
Δρ. Κωνςταντύνοσ Κουτςογιϊννησ
Επύκουροσ Καθηγητόσ, ΣΕΙ Πϊτρασ
E-mail: ckoutsog@teipat.gr, Σηλ: 26910 22058

Αναπληρωτόσ Προώςτϊμενοσ Σμόματοσ
Δρ. Θεϐδωροσ Ζόςησ
Καθηγητόσ, ΣΕΙ Πϊτρασ
E-mail: zisis@teipat.gr, Σηλ: 2610 369163

Γραμματεύα
ΘωμαϏσ Πετρό, Γραμματεύα

Επικοινωνύα Γραμματεύα
Διεϑθυνςη: Χαρών 6, 25100, Αύγιο, Ελλϊδα
Σηλϋφωνο: 2691062850
Σηλεομοιϐτυπο (Fax): 2691062851
E-mail: optiki@teipat.gr

Ιςτότοποσ
Η ιςτοςελύδα του Σμόματοσ εύναι υπϐ καταςκευό και θα λειτουργόςει ςϑντομα.
Εν τω μεταξϑ οι ςπουδαςτϋσ του Σμόματοσ μποροϑνε να ενημερώνονται απϐ τη
κεντρικό ιςτοςελύδα του ΣΕΙ Πϊτρασ, ςτη διεϑθυνςη www.teipat.gr.

Εκπαιδευτικό Προςωπικό
Σο Σμόμα μϋχρι και ςόμερα ςτελεχώνεται εξολοκλόρου με πλόθοσ
Επιςτημονικών και Εργαςτηριακών ςυνεργατών διαφϐρων ειδικοτότων που
καλϑπτουν τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των θεωρητικών και εργαςτηριακών
μαθημϊτων που διδϊςκονται.

Πρόςβαςη
Η πρϐςβαςη προσ την πϐλη του Αιγύου μπορεύ να γύνει με τουσ εξόσ τρϐπουσ:




Οδικώσ: α) μϋςω τησ Νϋασ Εθνικόσ Οδοϑ Πατρών-Κορύνθου και β) μϋςω τησ
Παλαιϊσ Εθνικόσ Οδοϑ Πατρών-Κορύνθου.
ΚΣΕΛ: Καθημερινϊ εκτελοϑνται δρομολϐγια απϐ τη Πϊτρα και απϐ την
Αθόνα.
ΟΕ: Καθημερινϊ εκτελοϑνται δρομολϐγια απϐ τη Πϊτρα και απϐ την
Αθόνα.

Φϊρτησ:

Η Πόλη του Αιγύου
Ο Δόμοσ Αιγύου ςόμερα αποτελεύται απϐ τα διαμερύςματα Αιγύου, Βαλιμιτύκων,
Δαφνών, Διγελιωτύκων, Κουλοϑρασ, Κοϑμαρη, Κουνινϊσ, Μαυρικύου, Μελιςςύων,
Παραςκευόσ, Πτϋρησ, ελινοϑντα, Σεμϋνησ και Φατζό. Tο Αύγιο εύναι ςόμερα η
δεϑτερη μεγαλϑτερη πϐλη ςε πληθυςμϐ (27.741 κάτ.) και έκταςη (151.101
ςτρέμματα) ςτο νομαρχιακϐ διαμϋριςμα τησ ΑχαϏασ.
Η ςϑγχρονη πϐλη του Αιγύου εύναι χτιςμϋνη αμφιθεατρικϊ με μοναδικό θϋα ςτον
Κορινθιακϐ Κϐλπο, ςτην ύδια ακριβώσ θϋςη με την ομηρικό πρϐγονϐ τησ. Η
αρχαιολογικό ςκαπϊνη ϋχει φϋρει ςτο φωσ κομμϊτια απϐ Μυκηναώκϊ
νεκροταφεύα, αλλϊ και ευρόματα των κλαςικών χρϐνων ςτην κορυφό του
λϐφου τησ ςημερινόσ πϐλησ, και Ελληνιςτικόσ και Ρωμαώκόσ Εποχόσ πύςω απϐ
το παλιϐ εργοςτϊςιο τησ χαρτοποιύασ Λαδϐπουλου. Οι πρϐποδεσ του Φελμοϑ και
του Παναχαώκοϑ και οι ποταμού ελινοϑντασ και Μεγανύτησ εύναι τα φυςικϊ ϐρια
τησ περιοχόσ.
Νεοκλαςικϊ αρχοντικϊ ϐπωσ η Δημοτικό Αγορϊ, ϐπου ςόμερα φιλοξενεύται το
Αρχαιολογικϐ μουςεύο τησ πϐλησ και το Μϋγαρο Παναγιωτϐπουλου, ςυνθϋτουν
το ςϑγχρονο αρχιτεκτονικϐ τοπύο του Αιγύου, το οπούο ϋχει και τα θρηςκευτικϊ
του κοςμόματα: Σον Ιερϐ Ναϐ τησ Παναγύασ τησ Σρυπητόσ, καθώσ και τουσ
Ναοϑσ τησ Υανερωμϋνησ και των Ειςοδύων τησ Θεοτϐκου. την πϐλη του Αιγύου
λειτουργεύ και Δημοτικϐ Ιςτορικϐ - Λαογραφικϐ Μουςεύο.

Η πλατεύα Τψηλών Αλωνύων, προςφϋρει πανοραμικό θϋα προσ τη τερεϊ
Ελλϊδα, αλλϊ εύναι και ςημεύο αναφορϊσ για κοςμικϋσ ςυναντόςεισ ιδύωσ τουσ
καλοκαιρινοϑσ μόνεσ ϐπου τα καφϋ που βρύςκονται περιμετρικϊ τησ πλατεύασ,
ςφϑζουν απϐ ζωό.
Ο πλϊτανοσ του Παυςανύα και οι 12 βρϑςεσ ςτο λιμϊνι του Αιγύου εύναι εγγϑηςη
δροςιϊσ. Γεϑςεισ ροδοζϊχαρησ που παραςκευϊζουν, απϐ καλλιϋργειεσ ροδώνων
οι μοναχού τησ ιςτορικόσ Ιερϊσ Μονόσ Σαξιαρχών που βρύςκεται ςε απϐςταςη 15
χλμ. απϐ το Αύγιο, αποτελοϑν τη ςπεςιαλιτϋ τησ Αιγιϊλειασ, ενώ ο υδροβιϐτοποσ
τησ Αλυκόσ ςτην ανατολικό ακτό του Αιγύου γύνεται φωλιϊ για τα ϊγρια πουλιϊ
και τϐποσ για να ξεκουρϊζουν τα μϊτια τουσ οι επιςκϋπτεσ.
Η Κουνινϊ ϋχει να επιδεύξει την ιςτορικό Μονό Κοιμόςεωσ τησ Θεοτϐκου, ενώ τα
Διγελιώτικα και η Σϋμενη παύζουν με τισ ομορφιϋσ τησ φϑςησ, προςφϋροντασ
ϊρωμα απϐ λεμονιϋσ και πορτοκαλιϋσ, ύςκιο απϐ ελιϋσ και απϋραντεσ γραφικϋσ
παραλύεσ.

Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
Γνωςτικό αντικεύμενο του Σμόματοσ
Σο Σμόμα Οπτικόσ και Οπτομετρύασ ϋχει ωσ αποςτολό του την ανϊπτυξη και
μετϊδοςη γνώςεων ςτην επιςτόμη και τεχνολογύα τησ Οπτικόσ και Οπτομετρύασ,
με την κατϊλληλη θεωρητικό διδαςκαλύα, την εργαςτηριακό και πρακτικό
ϊςκηςη και την εφαρμοςμϋνη ϋρευνα, ώςτε να παρϋχει ςτουσ πτυχιοϑχουσ τα
απαραύτητα εφϐδια για την επιςτημονικό και επαγγελματικό τουσ ςταδιοδρομύα
και εξϋλιξη.
ϑμφωνα με Ευρωπαώκϊ και Παγκϐςμια πρϐτυπα, ο Οπτικϐσ-Οπτομϋτρησ εύναι
εκεύνοσ ο επαγγελματύασ υγεύασ ο οπούοσ ϋχει ωσ ςκοπϐ:
 την
πρωτοβάθμια
εξέταςη,
διάγνωςη
και
καταγραφή
προβλημάτων τησ όραςησ, χωρίσ τη χρήςη φαρμακευτικήσ αγωγήσ,
με έλεγχο:








τησ διϐφθαλμησ ϐραςησ,
τησ ϐραςησ ςε ϊτομα ϐλων των ηλικιών (παιδιϊ, ενόλικεσ,
υπερόλικεσ),
τησ ϐραςησ ςε ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ,
τησ ϐραςησ ςε ϊτομα με προβλόματα χαμηλόσ ϐραςησ,
τησ ϋγχρωμησ και τριςδιϊςτατησ ϐραςησ,
τησ ϐραςησ ςτον εργαςιακϐ χώρο,
τησ ϐραςησ ςε ειδικϋσ ομϊδεσ, π.χ. αθλητϋσ

 την αποκατάςταςη τησ όραςησ, με τη χορήγηςη:





γυαλιών ορϊςεωσ
φακών επαφόσ
βοηθημϊτων χαμηλόσ ϐραςησ
ορθοοπτικών αςκόςεων ό αςκόςεων οπτικόσ εκπαύδευςησ και με
οποιοδόποτε ϊλλο μϋςο μη επεμβατικϐ και μη φαρμακευτικϐ

 την διαπίςτωςη ύπαρξησ οργανικήσ ή ςυςτημικήσ πάθηςησ ή
δυςλειτουργίασ, είτε ςτον οφθαλμό είτε ςτο οπτικό ςύςτημα, και
την άμεςη παραπομπή αςθενών ςε οφθαλμίατρο/οφθαλμολογική
κλινική ή κατά περίπτωςη ενδεικνυόμενου ιατρού ςε περίπτωςη
τέτοιασ διαπίςτωςησ.

Αποςτολό του Σμόματοσ
Βαςικό προτεραιϐτητα και διαρκόσ ςτϐχοσ του Σμόματοσ εύναι η επιδύωξη
υψηλοϑ επιπϋδου εκπαύδευςη μϋςω ςυνεχοϑσ βελτύωςησ και ανϊπτυξησ των
εργαςτηρύων για την υποςτόριξη τησ εκπαιδευτικόσ και ερευνητικόσ
δραςτηριϐτητασ και τησ παραγωγόσ ϋργου ςε επιλεγμϋνα επιςτημονικϊ

αντικεύμενα του τομϋα τησ Οπτομετρύασ, τησ Οπτικόσ και τησ Τγεύασ γενικϐτερα,
ϋτςι ώςτε το Σμόμα να αναδειχθεύ ςτα πρωτοπϐρα απϐ πλευρϊσ ποιϐτητασ
πανελλαδικϊ και πανευρωπαώκϊ ωσ προσ την ερευνητικό, εκπαιδευτικό και
κοινωνικό δρϊςη.
Αναλυτικϐτερα το τμόμα ςτοχεϑει ςτο να παρϋχει ςτουσ ςπουδαςτϋσ:
 μια ευρεύα και ολοκληρωμϋνη γνώςη τησ ανατομύασ και φυςιολογύασ
του οπτικοϑ ςυςτόματοσ
 μια λεπτομερό γνώςη διϊγνωςησ και αντιμετώπιςησ ανωμαλιών του
οφθαλμοϑ και γενικϊ οπτικοϑ ςυςτόματοσ
 την ικανϐτητα να αντιμετωπύζουν κϊθε εύδουσ αςθενό και να
εκτελοϑν τη ςυνταγό του επακριβώσ
 μια ευρεύα γνώςη των ςϑγχρονων οπτικών οργϊνων
 μια ευρεύα γνώςη των νομικών, ηθικών και εμπορικών περιοριςμών
τησ Οπτικόσ και τησ Οπτομετρύασ
 την κατανϐηςη ϐτι η Οπτικό-Οπτομετρύα ανόκει ςτισ ςχολϋσ
επαγγελμϊτων υγεύασ και πρϐνοιασ και ϋτςι πρϋπει να λειτουργεύ ωσ
επϊγγελμα προώθηςησ υγεύασ, ςϑμφωνα πϊντα με το εθνικϐ πλαύςιο
προώθηςησ υγεύασ

Περιγραφό και προοπτικϋσ πτυχιούχων
Οι πτυχιοϑχοι του Σμόματοσ με την ολοκλόρωςη των ςπουδών τουσ θα
αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ επιςτημονικϋσ και τεχνολογικϋσ γνώςεισ,
ικανϐτητεσ και δεξιϐτητεσ, ώςτε να μποροϑν να απαςχολοϑνται εύτε ςτον
ιδιωτικϐ και δημϐςιο τομϋα, εύτε ωσ αυτοαπαςχολοϑμενοι.
Ειδικϐτερα, ϋνασ πτυχιοϑχοσ Οπτικϐσ-Οπτομϋτρησ μπορεύ να αςχολεύται:
 με την εκτϋλεςη ςυνταγών απϐ Οπτικο-Οπτομϋτρη ό Οφθαλμύατρο
 με την εφαρμογό φακών επαφόσ
 με την ςυνταγογρϊφηςη, την καταςκευό και πώληςη γυαλιών
ορϊςεωσ, φακών επαφόσ, γυαλιών ηλύου, βοηθημϊτων χαμηλόσ
ϐραςησ, ςυςτημϊτων φροντύδασ φακών επαφόσ και ςυναφό προσ την
ϐραςη εύδη

Τλικοτεχνικό Τποδομό - Εργαςτόρια
τισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ του Σμόματοσ Οπτικόσ και Οπτομετρύασ
περιλαμβϊνονται τα εξόσ:


Σϋςςερα (4) Εργαςτόρια (Ανατομύασ, Κατεργαςύασ Κρυςτϊλλων, Υακών
Επαφόσ και Υυςικόσ-Οπτικόσ)








Ϊνα (1) εργαςτόριο ηλεκτρονικών υπολογιςτών 20-25 θϋςεων εργαςύασ το
καθϋνα (ςυςτεγαζϐμενο με το Σμόμα Υυςικοθεραπεύασ)
Σρεισ (3) αύθουςεσ διδαςκαλύασ 50-100 θϋςεων
Γραφεύα διούκηςησ
Γραφεύα μϐνιμου εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ
Γραφεύο Επιςτημονικών και Εργαςτηριακών ςυνεργατών
Αναγνωςτόριο-Βιβλιοθόκη

Επιπλϋον, ςτον παρϐντα 4ο χρϐνο λειτουργύασ του, το Σμόμα ϋχει εξοπλιςμϋνα
τα λειτουργοϑντα εργαςτόρια με μηχανόματα τελευταύασ τεχνολογύασ και
προςπαθεύ να εξοπλύςει με ϐτι καλϑτερο τα εργαςτόρια των μαθημϊτων που δεν
ϋχουν, ακϐμα, διδαχθεύ. Ο εργαςτηριακϐσ εξοπλιςμϐσ χρηςιμοποιεύται για
εκπαύδευςη, για εκτϋλεςη εργαςιών απϐ τουσ ςπουδαςτϋσ καθώσ και για κλινικό
εξϊςκηςη.

Ερευνητικϊ ενδιαφϋροντα του Σμόματοσ
Σο Σμόμα ενδιαφϋρεται για ερευνητικϋσ ςυνεργαςύεσ. Ερευνητικϊ προγρϊμματα
πρϐκειται να ξεκινόςουν ςϑντομα ςε ςυνεργαςύα με Ελληνικοϑσ και διεθνεύσ
οργανιςμοϑσ και ιδρϑματα.

Δ. ΟΡΓΑΝΨΗ ΠΟΤΔΨΝ
Γενικϊ
Κϊθε ακαδημαώκϐ ϋτοσ χωρύζεται ςε διδακτικϋσ περιϐδουσ που ονομϊζονται
εξϊμηνα. Κϊθε εξϊμηνο αποτελεύται απϐ 13 διδακτικϋσ εβδομϊδεσ. Οι ακριβεύσ
ημερομηνύεσ ϋναρξησ και λόξησ των εξαμόνων καθορύζονται κϊθε ϋτοσ απϐ τον
αρμϐδιο Αντιπρϐεδρο του ΣΕΙ και αναρτώνται ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ
Γραμματεύασ.
Οι εξετϊςεισ πραγματοποιοϑνται ςε τακτϋσ περιϐδουσ και πραγματοποιοϑνται
τουσ μόνεσ Υεβρουϊριο, Ιοϑνιο και επτϋμβριο.

Δομό και διϊρκεια ςπουδών
Η ελϊχιςτη διϊρκεια ςπουδών ςτο Σμόμα «Οπτικόσ και Οπτομετρύασ», εύναι
οκτώ (8) εξϊμηνα, απϐ τα οπούα το τελευταύο, ϐγδοο (8°), διατύθεται για την
εκπϐνηςη τησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ και Πρακτικόσ Ωςκηςησ. Η εκπαύδευςη των
ςπουδαςτών γύνεται με παραδϐςεισ μαθημϊτων, εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ,
εκπονόςεισ εργαςιών, ςεμινϊρια, μελϋτεσ περιπτώςεων, επιςκϋψεισ ςε
εργαςτόρια κλπ. Σα μαθόματα ϋχουν θεωρητικϐ ό και εργαςτηριακϐ μϋροσ. Σα
μαθόματα μποροϑν να διακριθοϑν ωσ εξόσ:
Θεωρητικά μαθήματα
Θεωρητικϊ μαθόματα εύναι αυτϊ τα οπούα ϋχουν μϐνο ώρεσ θεωρητικόσ
διδαςκαλύασ. Σμόμα τησ διδαςκαλύασ αυτόσ μπορεύ να περιλαμβϊνει και
εκπϐνηςη μελετών και δραςτηριϐτητεσ για την εμπϋδωςη των θεωρητικών
γνώςεων και την εφαρμογό τουσ ςε διϊφορεσ ςυνθόκεσ και περιπτώςεισ (ϐπωσ
ςυμμετοχό ςε ςυνϋδρια, ςεμινϊρια, εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ). Οι διδϊςκοντεσ
μποροϑν να εξειδικεϑουν τισ παραπϊνω δραςτηριϐτητεσ ςϑμφωνα με τισ
υφιςτϊμενεσ ςυνθόκεσ ςτο Σμόμα. Σα θεωρητικϊ μαθόματα αξιολογοϑνται ςτισ
εξεταςτικϋσ περιϐδουσ.
Μικτά μαθήματα
Μικτϊ ονομϊζονται τα μαθόματα που αποτελοϑνται απϐ θεωρητικϐ και
εργαςτηριακϐ μϋροσ. Για τα μαθόματα αυτϊ βαθμολογεύται χωριςτϊ το
θεωρητικϐ και χωριςτϊ το εργαςτηριακϐ μϋροσ. Ο ςπουδαςτόσ θεωρεύται ϐτι
ϋχει περϊςει το μικτϐ μϊθημα εϊν ϋχει εξεταςθεύ επιτυχώσ και ςτο θεωρητικϐ
και ςτο εργαςτηριακϐ μϋροσ του μαθόματοσ.
Αν ο ςπουδαςτόσ αποτϑχει ςε ϋνα απϐ τα δϑο μϋρη και επιτϑχει ςτο ϊλλο,
επανεξετϊζεται μϐνο ςτο μϋροσ ςτο οπούο απϋτυχε. Αν ο ςπουδαςτόσ περϊςει το
θεωρητικϐ μϋροσ και αποτϑχει ςτο εργαςτηριακϐ, υποχρεοϑται να

παρακολουθόςει το εργαςτόριο ςε επϐμενο εξϊμηνο και ιςχϑουν ϐςα
περιγρϊφονται ςτον Κανονιςμϐ πουδών του Ιδρϑματοσ και την κεύμενη
νομοθεςύα ςχετικϊ με τον ελϊχιςτο αριθμϐ παρακολουθόςεων.

Κατϊταξη μαθημϊτων
Σα μαθόματα κατατϊςςονται ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ:
Μαθόματα Γενικόσ Τποδομόσ (ΜΓΤ): Ανατομία Ι, Ειςαγωγή ςτην Πληροφορική,
Πρώτεσ Βοήθειεσ, Φυςική Ι (Μηχανική, Ηλεκτριςμβσ), Στοιχεία Χημείασ,
Μαθηματικά, Σχέδιο και Αιςθητική Προςώπου, Φυςιολογία, Φυςική ΙΙ (Οπτική),
Μικροβιολογία-Ανοςολογία,
Εργονομία
φωτιςμογ,
Πληροφορική
ςτην
Οπτομετρία.
Μαθόματα Ειδικόσ Τποδομόσ (ΜΕΤ): Ανατομία ΙΙ, Επιςτήμη τησ Όραςησ και
Οπτομετρίασ, Επιςτήμη και Κατεργαςία Κρυςτάλλων, Νευρολογία ΟφθαλμώνΝευροφυςιολογία, Εφαρμοςμένη Οπτική, Παθολογίεσ Οφθαλμών, Οπτικά Υλικά,
Ξένη Γλώςςα και Ορολογία, Τεχνολογία Οπτικών Οργάνων, Φαρμακολογία
Οφθαλμογ, Μηχανική Όραςη, Δεοντολογία Επαγγέλματοσ Οπτικογ-Οπτομέτρη,
Αςφάλεια και Υγιεινή Εργαςίασ, Ψυχολογία τησ Υγείασ, Κοςτολβγηςη και
Τιμολβγηςη-Marketing, Μεθοδολογία Έρευνασ ςτην Οπτική-Οπτομετρία,
Τεχνολογία Laser.
Μαθόματα Ειδικϐτητασ (ΜΕ): Ειςαγωγή ςτην Οπτομετρία, Τεχνολογία
Οφθαλμικών Φακών Ι, Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών ΙΙ, Κλινική Οπτομετρία,
Φακοί Επαφήσ Ι, Κλινική Διάθλαςη, Παιδιατρική Οπτομετρία-Οπτομετρία Τρίτησ
Ηλικίασ, Κλινική Οπτομετρία ΙΙ, Φακοί Επαφήσ ΙΙ και Κλινική Άςκηςη, Ορθοοπτική
και Διβφθαλμη Όραςη, Κλινικέσ Εφαρμογέσ Διάθλαςησ-Οπτομετρίασ, Σγγχρονεσ
Οπτικέσ Εφαρμογέσ, Βοηθήματα Χαμηλήσ Όραςησ.

Πτυχιακό Εργαςύα
Η εκπϐνηςη τησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ εξαςφαλύζει την εμβϊθυνςη του
τελειϐφοιτου του Σμόματοσ ςε θϋματα εφαρμοςμϋνησ ϋρευνασ που ςχετύζονται
με την ειδικϐτητα των ςπουδών. Η Πτυχιακό εργαςύα παρουςιϊζεται ενώπιον
τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ και κοινοϑ ςϑμφωνα με τον κανονιςμϐ πτυχιακών
εργαςιών.

Πρακτικό Ωςκηςη
Η Πρακτικό Ωςκηςη των τελειοφούτων ςπουδαςτών μπορεύ να διεξαχθεύ ςε
οφθαλμολογικϋσ κλινικϋσ δημοςύων και ιδιωτικών νοςηλευτικών ιδρυμϊτων τησ
ευρϑτερησ περιοχόσ. Επύςησ οι ςπουδαςτϋσ μασ μποροϑν να αςκηθοϑν ςτο

επϊγγελμα του οπτομϋτρη ςε οφθαλμολογικϊ κϋντρα καθώσ και ςε ιδιωτικϊ
οφθαλμολογικϊ ιατρεύα. ε ϐτι αφορϊ την ϊςκηςό τουσ ςτο επϊγγελμα του
οπτικοϑ μποροϑν να αςκηθοϑν ςε οπτικϊ καταςτόματα, οπτικοϑσ ούκουσ ακϐμα
και ςτισ βιομηχανύεσ οπτικών ειδών καταςκευόσ φακών, ςκελετών κλπ.
Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την πραγματοπούηςη τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ
εύναι η επιτυχόσ παρακολοϑθηςη ϐλων των μαθημϊτων ειδικϐτητασ και τα 2/3
του ςυνϐλου των μαθημϊτων.
Επιπλϋον, μετϊ το πϋρασ τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ οι ςπουδαςτϋσ οφεύλουν να
παρουςιϊςουν τα πεπραγμϋνα καθϐλη την διϊρκειϊ τησ.

Εξεταςτικό Διαδικαςύα
Μετϊ τη λόξη των μαθημϊτων κϊθε διδακτικοϑ εξαμόνου, ακολουθεύ εξεταςτικό
περύοδοσ, δϑο (2) εβδομϊδων, κατϊ τη διϊρκεια τησ οπούασ οι ςπουδαςτϋσ
εξετϊζονται γραπτώσ.
Η ςυμμετοχό ςτισ εξετϊςεισ περιϐδου ςε θεωρητικϊ μαθόματα, ό ςτο θεωρητικϐ
μϋροσ μικτών μαθημϊτων εύναι δυνατό μόνο ςτουσ ςπουδαςτϋσ που τα
ϋχουν δηλώςει και διεξϊγονται με βϊςη το πρϐγραμμα, που ςυντϊςςεται και
ανακοινώνεται με ευθϑνη του Προώςτϊμενου του Σμόματοσ, δεκαπϋντε (15)
τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν απϐ την ϋναρξη των εξετϊςεων. Σο πρϐγραμμα
εξετϊςεων περιλαμβϊνει:




το εξεταζϐμενο μϊθημα
τον ειςηγητό των θεμϊτων
ημερομηνύα κα ώρα εξετϊςεων

Απαραύτητη προϒπϐθεςη για τη ςυμμετοχό ςτισ εξετϊςεισ εύναι η υποχρεωτικό
δόλωςη, ςτην αρχό του εξαμόνου, των μαθημϊτων τα οπούα προτύθεται να
παρακολουθόςει ο ςπουδαςτόσ.

Βαθμόσ Πτυχύου
ϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ πουδών του ΣΕΙ Πατρών, ο βαθμϐσ πτυχύου
προκϑπτει απϐ τον παρακϊτω τϑπο (με προςϋγγιςη δϑο δεκαδικών τησ
ακεραύασ μονϊδασ). Όπου β1, β2,..., βν εύναι οι βαθμού ϐλων των μαθημϊτων
(υποχρεωτικών και κατ’ επιλογό υποχρεωτικών) του Προγρϊμματοσ πουδών
που παρακολοϑθηςε επιτυχώσ ο ςπουδαςτόσ, και δ1, δ2, …, δν οι αντύςτοιχεσ
διδακτικϋσ μονϊδεσ. τα μαθόματα περιλαμβϊνεται και η Πτυχιακό Εργαςύα.
Β=[(δ1×β1)+(δ2×β2)+...+(δν×βν)]/(δ1+δ2+...+δν)

Πτυχιούχοσ ανακηρϑςςεται ο ςπουδαςτόσ αφοϑ ςυμπληρώςει ϐλεσ οι
απαιτοϑμενεσ προϒποθϋςεισ, ςϑμφωνα με τη ςχετικό νομοθεςύα.
Εγγραφϋσ πουδαςτών
Οι εγγραφϋσ των επιτυχϐντων ςπουδαςτών ςτο ΣΕΙ Πϊτρασ γύνονται απϐ 15
επτεμβρύου μϋχρι και 30 επτεμβρύου.
Απϐ φϋτοσ με εντολό του Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, ϐλοι οι
ςπουδαςτϋσ εγγρϊφονται αποκλειςτικϊ ςτο Α εξϊμηνο (ότοι το επτϋμβριο του
2010). Όςοι επιθυμοϑν να υποβϊλλουν αύτηςη για μετεγγραφό θα πρϋπει
οπωςδόποτε να εγγραφοϑν ςτο τμόμα τησ επιτυχύασ τουσ απϐ 15 μϋχρι και 30
επτεμβρύου.
Για την εγγραφό τουσ οι επιτυχϐντεσ ό νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο απϐ αυτοϑσ
πρϐςωπο, καταθϋτουν ςτη γραμματεύα τησ χολόσ ό του Σμόματοσ τα ακϐλουθα
δικαιολογητικϊ:







Αύτηςη για εγγραφό
Σύτλο Απϐλυςησ: απολυτόριο ό πτυχύο ό αποδεικτικϐ του Λυκεύου
αποφούτηςησ ό νομύμωσ κυρωμϋνο αντύγραφο ό φωτοαντύγραφο των
τύτλων αυτών
Τπεϑθυνη δόλωςη ςτην οπούα δηλώνεται ϐτι δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε
ϊλλη χολό ό Σμόμα τησ Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςτην Ελλϊδα
Ϊξι (6) Υωτογραφύεσ τϑπου αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ
Εκτϐσ των παραπϊνω και μϐνο ϐςοι πϋτυχαν με το ςϑςτημα του Ενιαύου
Λυκεύου (90% και 10%) υποβϊλουν και αντύγραφο τησ βεβαύωςησ
(πρϐςβαςησ) τησ παραγρϊφου 13 του ϊρθρου 1 του Ν. 2525/1997, ϐπωσ
ςυμπληρώθηκε με την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου του Ν. 2909/2001.

Κατϊ την προςϋλευςό τουσ για εγγραφό, οι ειςαχθϋντεσ πρϋπει να ϋχουν μαζύ
τουσ την αςτυνομικό ταυτϐτητα και φωτοτυπύα αυτόσ ό ϊλλο δημϐςιο ϋγγραφο,
απϐ το οπούο να αποδεικνϑονται τα ονομαςτικϊ τουσ ςτοιχεύα και η ακριβόσ
ημερομηνύα γϋννηςησ.
Μϋςα ςτισ ύδιεσ προθεςμύεσ υποβϊλλουν αύτηςη για εγγραφό μαζύ με τα ςχετικϊ
δικαιολογητικϊ και:


Οι κωφϊλαλοι, οι πϊςχοντεσ απϐ μεςογειακό, δρεπανοκυτταρικό ό
μικροδρεπανοκυτταρικό αναιμύα, οι πϊςχοντεσ απϐ ςυγγενό υδροκεφαλύα
με μϐνιμη τεχνητό παροχϋτευςη του εγκεφαλονωτιαύου υγροϑ,
ςυνοδευϐμενη και απϐ ϊλλεσ διαμαρτύεσ, ϐπωσ αραχνοειδόσ κϑςτη με
φαινϐμενα επιληπτικόσ κρύςησ, καθώσ επύςησ οι πϊςχοντεσ απϐ μυώκό
δυςτροφύα Duchenne, απϐ βαριϊ δυςπλαςύα του εγκεφαλικοϑ ςτελϋχουσ,
απϐ κακοόθεισ νεοπλαςύεσ λευχαιμύεσ, λεμφώματα, ςυμπαγεύσ ϐγκουσ, απϐ
το ςϑνδρομο του Bund Chiai, απϐ τη νϐςο του Fabry, απϐ βαριϊ ινοκυςτικό
νϐςο (παγκρϋατοσ, πνευμϐνων) απϐ ςκλόρυνςη κατϊ πλϊκασ, απϐ βαριϊ
μυαςθϋνεια, θεραπευτικώσ αντιμετωπιζϐμενη με φαρμακευτικό αγωγό, οι



νεφροπαθεύσ που υποβϊλλονται ςε αιμοκϊθαρςη, οι πϊςχοντεσ απϐ
ςυγγενό αιμορραγικό διϊθεςη-αιμορροφιλύεσ και υποβϊλλονται ςε
θεραπεύα με παρϊγοντεσ πόξεωσ, οι υποβληθϋντεσ ςε μεταμϐςχευςη μυελοϑ
των οςτών ό μεταμϐςχευςη κερατοειδοϑσ χιτώνοσ, καρδιϊσ, όπατοσ,
πνευμϐνων, νεφροϑ, παγκρϋατοσ, οι πϊςχοντεσ απϐ ινςουλινοεξαρτώμενο
νεανικϐ διαβότη τϑπου 1, οι πϊςχοντεσ απϐ ςϑνδρομο Evans, οι
πολυμεταγγιζϐμενοι πϊςχοντεσ απϐ μεςογειακό αναιμύα, οι πϊςχοντεσ απϐ
φαινυλκετονουρύα, απϐ ςυγγενό θρομβοφιλύα και υποβϊλλονται ςε
θεραπεύα αντιπηκτικόσ αγωγόσ δια βύου, απϐ αρρυθμογϐνο δυςπλαςύα
δεξιϊσ κοιλύασ με εμφυτευμϋνο απινιδωτό, καθώσ και απϐ τη νϐςο GAYCHER
και οι ϋχοντεσ κινητικϊ προβλόματα οφειλϐμενα ςε αναπηρύα ϊνω του 67%.
Η πϊθηςη των ανωτϋρω πρϋπει να πιςτοποιεύται απϐ την πρωτοβϊθμια
υγειονομικό επιτροπό του νομοϑ, μετϊ απϐ δωρεϊν βεβαύωςη ιατροϑ
μϋλουσ του Διδακτικοϑ Ερευνητικοϑ Προςωπικοϑ οποιουδόποτε ΑΕΙ
αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ.
Οι απϐφοιτοι λυκεύου οι οπούοι, διακρύθηκαν ςτη Βαλκανικό ό τη Διεθνό
Ολυμπιϊδα Μαθηματικών, Πληροφορικόσ, Υυςικόσ ό Φημεύασ και τουσ ϋχει
απονεμηθεύ, πρώτο, δεϑτερο και τρύτο βραβεύο. Οι υποψόφιοι αυτού, εκτϐσ
των ανωτϋρω δικαιολογητικών, πρϋπει να προςκομύςουν και βεβαύωςη τησ
Ελληνικόσ Μαθηματικόσ Εταιρύασ, τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιςτημϐνων
και Επαγγελματιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών, τησ Ϊνωςησ Ελλόνων
Υυςικών ό Φημικών αντύςτοιχα, και Βεβαύωςη τησ Δ/νςησ Οργϊνωςησ και
Διεξαγωγόσ Εξετϊςεων απϐ την οπούα να προκϑπτει ϐτι το μϊθημα ςτο
οπούο διακρύθηκαν και τα μαθόματα αυξημϋνησ βαρϑτητασ που
λαμβϊνονται υπϐψη για την ειςαγωγό ςτο ςυγκεκριμϋνο τμόμα ανόκουν
ςτα μαθόματα τησ κατεϑθυνςησ που παρακολοϑθηςαν ςτο Ενιαύο Λϑκειο οι
υποψόφιοι.

Επιςημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι νεοειςαχθέντεσ πρέπει να φροντίςουν
για την έγκαιρη εγγραφή τουσ μέςα ςτισ παραπάνω προθεςμίεσ και
ςύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε χολήσ ή Σμήματοσ. Όςοι δεν
εγγραφούν ςτο οριζόμενο χρονικό διάςτημα, χάνουν οριςτικά το
δικαίωμα εγγραφήσ τουσ.

Ανανϋωςη εγγραφόσ
Οι ςπουδαςτϋσ υποχρεούνται ανϊ εξϊμηνο ςε ανανϋωςη εγγραφόσ. H
ανανϋωςη γύνεται πριν απϐ την ϋναρξη των μαθημϊτων του εξαμόνου απ'
ευθεύασ απϐ τουσ ςπουδαςτϋσ μϋςω του πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ του ΣΕΙ.
Οι κωδικού πρϐςβαςησ ςτο ςϑςτημα διατύθεται απϐ τη γραμματεύα του
Σμόματοσ.
πουδαςτόσ που δεν ανανϋωςε την εγγραφό του για δύο (2) ςυνεχόμενα
ό για τρύα (3) μη ςυνεχόμενα εξϊμηνα ςπουδών, χϊνει τη δυνατότητα να
ςυνεχύςει τισ ςπουδϋσ του ςτο TEI και διαγρϊφεται από τα μητρώα του
Tμόματοσ αυτοδύκαια. Aιτόςεισ επανεγγραφόσ διαγραφϋντων εξετϊζονται
απϐ το υμβοϑλιο του ΣΕΙ μϐνο για ςοβαροϑσ λϐγουσ.

Ψρολόγιο Πρόγραμμα
Σο αργϐτερο μύα (1) εβδομϊδα πριν την ϋναρξη των μαθημϊτων κϊθε
διδακτικοϑ εξαμόνου, ςυντϊςςεται με ευθϑνη του Προώςταμϋνου του Tμόματοσ,
το εβδομαδιαύο ωρολϐγιο πρϐγραμμα μαθημϊτων του Tμόματοσ, το οπούο
ανακοινώνεται και περιϋχει:
α) τα τυπικϊ προγρϊμματα ςπουδών κϊθε εξαμόνου,
β) τα μϋλη του EΠ και ΕΕΠ (ό τουσ Επιςτημονικοϑσ και Εργαςτηριακοϑσ
ςυνεργϊτεσ) που θα διδϊξουν κϊθε μϊθημα των τυπικών προγραμμϊτων και
γ) την ημϋρα, την ώρα και την αύθουςα ό τον χώρο που θα πραγματοποιηθεύ
κϊθε μϊθημα.
Kατϊ την κατϊρτιςη του εβδομαδιαύου ωρολογύου προγρϊμματοσ κϊθε
Tμόματοσ, λαμβϊνεται πρϐνοια, ώςτε να ςυμπύπτει ελεϑθεροσ χρϐνοσ 2-3 ωρών
ςε ςυγκεκριμϋνη ημϋρα τησ εβδομϊδασ που θα χρηςιμοποιεύται για τη ςϑγκληςη
των οργϊνων του Tμόματοσ ό ςυνελεϑςεων των μελών του T.E.I.

Δηλώςεισ Μαθημϊτων
Η δόλωςη των προςφερϐμενων μαθημϊτων γύνεται ηλεκτρονικϊ αποκλειςτικϊ
απϐ τισ 20/09/2010-30/09/2010. Οι πρωτοετεύσ ςπουδαςτϋσ δηλώνουν τα
μαθόματα του νϋου (εναρμονιςμϋνου) Προγρϊμματοσ πουδών του Σμόματοσ.
Ειδικϐτερα για τουσ παλιϐτερουσ ςπουδαςτϋσ (που θα πρϋπει να
αντιςτοιχόςουν παλαιϊ με νϋα μαθόματα) υπϊρχουν οδηγύεσ για την ορθό
δόλωςη των μαθημϊτων ςτον παρϐντα Οδηγϐ πουδών (ςτο τϋλοσ ωσ
Παρϊρτημα). Επιπλϋον, καλοϑνται ϐλοι οι ςπουδαςτϋσ για την καλϑτερη και
ταχϑτερη διεκπεραύωςη των διαδικαςιών τησ Γραμματεύασ και την εϑρυθμη
λειτουργύα του Σμόματοσ να παρακολουθοϑν και να ακολουθοϑν τισ τρϋχουςεσ
ανακοινώςεισ του Σμόματοσ (Πύνακασ Ανακοινώςεων, ϋναντι Γραμματεύασ
Σμόματοσ).

Ακαδημαώκό Ημερολόγιο
Σο ςπουδαςτικϐ ϋτοσ αρχύζει την 1η επτεμβρύου κϊθε χρϐνου και λόγει την 31η
Αυγοϑςτου του επϐμενου. Βαςικό εκπαιδευτικό μονϊδα ςτα Σ.Ε.Ι. εύναι το
διδακτικϐ εξϊμηνο. Σο εκπαιδευτικϐ ϋργο κϊθε ςπουδαςτικοϑ ϋτουσ
διαρθρώνεται χρονικϊ ςε δϑο εξϊμηνα (χειμερινϐ και εαρινϐ).
Σο χειμερινϐ εξϊμηνο αρχύζει την πρώτη Δευτϋρα μετϊ τισ 19 επτεμβρύου. Σο
εαρινϐ εξϊμηνο αρχύζει μετϊ τη λόξη των εξετϊςεων Β' περιϐδου του χειμερινοϑ
εξαμόνου και λόγει την 5η Ιουλύου. Κϊθε εξϊμηνο περιλαμβϊνει 13 εβδομϊδεσ για
διδαςκαλύα και δϑο εξεταςτικϋσ περιϐδουσ που η κϊθε μύα ϋχει διϊρκεια δϑο

εβδομϊδεσ. Η φούτηςη ςε ϐλα τα τμόματα των χολών διαρκεύ 8 εξϊμηνα. το
τελευταύο εξϊμηνο πραγματοποιεύται η πτυχιακό εργαςύα και η πρακτικό
ϊςκηςη ςτο επϊγγελμα).
Οι ακριβεύσ ημερομηνύεσ ϋναρξησ και λόξησ των μαθημϊτων και οι ημερομηνύεσ
των εξετϊςεων καθορύζονται απϐ το υμβοϑλιο του ΣΕΙ.
υγκεκριμϋνα για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2010-2011, ιςχϑουν τα εξόσ:









Ϊναρξη Μαθημϊτων Φειμερινοϑ Εξαμόνου: Δευτϋρα 20/09/2010
Λόξη Μαθημϊτων Φειμερινοϑ Εξαμόνου: Παραςκευό 14/01/2010
Α' Εξεταςτικό Περύοδοσ Φειμερινοϑ Εξαμόνου: Δευτϋρα 17/01/2011Παραςκευό 28/01/2011
Β' Εξεταςτικό Περύοδοσ Φειμερινοϑ Εξαμόνου: Δευτϋρα 31/01/2011Παραςκευό 11/02/2011
Ϊναρξη Μαθημϊτων Εαρινοϑ Εξαμόνου: Δευτϋρα 14/02/2011
Λόξη Μαθημϊτων Εαρινοϑ Εξαμόνου: Παραςκευό 10/06/2011
Α' Εξεταςτικό Περύοδοσ Εαρινοϑ Εξαμόνου: Δευτϋρα 13/06/2011Παραςκευό 24/06/2011
Β' Εξεταςτικό Περύοδοσ Εαρινοϑ Εξαμόνου: Πϋμπτη 01/09/2011Σετϊρτη 14/09/2011

Υοιτητικό Σαυτότητα-Πϊςο
Κϊθε ςπουδαςτόσ με την αρχικό εγγραφό του εφοδιϊζεται απϐ τη Γραμματεύα
του Σμόματοσ με δελτύο ειδικών ειςιτηρύων (πϊςο). Σο πϊςο μπορεύ να
χρηςιμοποιηθεύ για τισ μετακινόςεισ με αςτικϋσ ό υπεραςτικϋσ ςυγκοινωνύεσ
(ςτη δεϑτερη περύπτωςη ο ςπουδαςτόσ πρϋπει να ταξιδεϑει απϐ ό προσ τον
τϐπο διαμονόσ του ) και εξαςφαλύζει μεύωςη ειςιτηρύου κατϊ 25%. Η ανανϋωςη
τησ ςπουδαςτικόσ ταυτϐτητασ γύνεται ςτην αρχό κϊθε ημερολογιακοϑ ϋτουσ
απϐ τη Γραμματεύα του Σμόματοσ. Θα πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι το πϊςο εύναι
απολϑτωσ προςωπικϐ και δεν επιτρϋπεται η χρόςη του απϐ ϊλλα ϊτομα.
πουδαςτϋσ που κατετϊγηςαν ςτο Σμόμα για απϐκτηςη δεϑτερου πτυχύου δεν
ϋχουν δικαύωμα κατοχόσ πϊςου.

ύτιςη
Οι ςπουδαςτϋσ με την εγγραφό τουσ μποροϑν να υποβϊλλουν αύτηςη για
δωρεϊν ςύτιςη προςκομύζοντασ τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ:




Αύτηςη
Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ
Εκκαθαριςτικϐ ςημεύωμα του προηγοϑμενου οικονομικοϑ ϋτουσ με το
ετόςιο ςυνολικϐ ειςϐδημα των γονϋων ό το αντύςτοιχο Ε1 ό
Εκκαθαριςτικϐ ςημεύωμα του ιδύου οικονομικοϑ ϋτουσ με το ετόςιο






δηλοϑμενο ατομικϐ ειςϐδημα, αν και ο ύδιοσ ο ςπουδαςτόσ υποβϊλλει
χωριςτό φορολογικό δόλωςη.
Τπεϑθυνη Δόλωςη του Ν 1599/86 ςτην οπούα θα δηλώνουν ϐτι "...δεν
ϋχω πτυχύο ϊλλησ χολόσ Σριτοβϊθμιου Ιδρϑματοσ, ϐλα τα αναφερϐμενα,
ςτα δικαιολογητικϊ που ςασ υποβϊλλω, ςτοιχεύα εύναι αληθό και τα
πρωτϐτυπα (ό επικυρωμϋνα φωτοαντύγραφα) και δεν ϋχω δικϐ μου
ειςϐδημα πϋραν αυτοϑ που αναφϋρεται ςτη φορολογικό δόλωςη των
γονϋων μου και δεν υποβϊλλω ο ύδιοσ φορολογικό δόλωςη"
Μύα (1) πρϐςφατη φωτογραφύα
Τπεϑθυνη Δόλωςη γονϋα που θα πρϋπει να βεβαιώνει για την πιςτϐτητα
και ακρύβεια των αναφερομϋνων ςτα φωτοαντύγραφα.

Τγειονομικό Περύθαλψη
Η Τγειονομικό Τπηρεςύα, ςτεγϊζεται ςτο ιςϐγειο τησ χολόσ ΕΤΠ ςτο Κεντρικϐ
ΣΕΙ ςτην Πϊτρα. Η Τγειονομικό Τπηρεςύα, παρϋχει Α' βοόθειεσ ςτουσ
ςπουδαςτϋσ, τουσ ενημερώνει ςε θϋματα υγεύασ και νοςηλεύασ. Σο ςπουδαςτικϐ
βιβλιϊριο υγεύασ, το οπούο εκδύδεται απϐ τισ Γραμματεύεσ των χολών αφοϑ
καταθϋςουν:



Δόλωςη του Ν. 1599/89 ότι δεν καλύπτονται από αςφαλιςτικό
οργανιςμό
μύα (1) φωτογραφύα.

χρηςιμοποιεύται για την κϊλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών
Νοςοκομειακό περύθαλψη ςϑμφωνα με το Π.Δ. 185/84 και περιλαμβϊνει:









και

Ιατρικό εξϋταςη
Νοςοκομειακό περύθαλψη
Υαρμακευτικό περύθαλψη
Παρακλινικϋσ εξετϊςεισ
Επύδομα τοκετοϑ
Υυςιοθεραπεύεσ
Οδοντιατρικό περύθαλψη
Ορθοπεδικϊ εύδη.

Φορόγηςη ςπουδαςτικοϑ βιβλιαρύου υγεύασ προβλϋπεται για ϐλουσ τουσ
ςπουδαςτϋσ που δεν καλϑπτονται απϐ κϊποιο αςφαλιςτικϐ φορϋα. Όμωσ, ο
ςπουδαςτόσ μπορεύ να παραιτηθεύ απϐ την αςφϊλιςό του και να κρατόςει την
αςφϊλιςη του ΣΕΙ. Σο βιβλιϊριο χρηςιμοποιεύται απϐ τον ςπουδαςτό ςτην ϋδρα
του ΣΕΙ του και ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ ςτον τϐπο που θα ευρεθεύ. ε
περύπτωςη Νοςοκομειακόσ περύθαλψησ πρϋπει να ενημερώνεται αμϋςωσ το
Ίδρυμα για τισ περαιτϋρω ενϋργειεσ.

Τποτροφύεσ για προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ
Σο Ίδρυμα Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ) χορηγεύ υποτροφύεσ ςε πρωτεϑςαντεσ,
τον αριθμϐ των οπούων καθορύζει το ΙΚΤ για κϊθε ϋτοσ, ςτισ Γενικϋσ Εξετϊςεισ
(απϐ Γενικϐ Λϑκειο και με την πρώτη ςυμμετοχό τουσ) καθώσ και ςε
ςπουδαςτϋσ που πρώτευςαν ςε προαγωγικϋσ εξετϊςεισ εφϐςον πληροϑν τισ
εξόσ προϒποθϋςεισ:
Ο μϋςοσ ϐροσ επύδοςησ ςτα μαθόματα Α+Β εξαμόνων ό ύςου αριθμοϑ
μαθημϊτων του τυπικοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών (εφϐςον πρϐκειται για
ειςελθϐντεσ ςτο χειμερινϐ εξϊμηνο) και Α+Β+Γ εξαμόνων ό ύςου αριθμοϑ
μαθημϊτων του τυπικοϑ προγρϊμματοσ (εφϐςον πρϐκειται για ειςελθϐντεσ ςτο
Εαρινϐ εξϊμηνο), εύναι απϐ 6,5 και πϊνω. Ανϊλογη ρϑθμιςη ιςχϑει και για τα
επϐμενα εξϊμηνα Δ+Ε και Ε+Σ. Επύςησ το ΙΚΤ χορηγεύ υποτροφύεσ και για
μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτουσ αποφούτουσ των ΣΕΙ ςτο εξωτερικϐ ό εςωτερικϐ
ςϑμφωνα με τον ιςχϑοντα κανονιςμϐ.

τϋγαςη
α) Απϐ το ΣΕΙ παρϋχεται ςτουσ δικαιοϑμενουσ ςπουδαςτϋσ δωρεϊν ςτϋγαςη (ό
επύδομα ςτϋγαςησ λϐγω μη ϑπαρξησ Υοιτητικόσ Εςτύασ) με τισ προϒποθϋςεισ
που θϋτει η ςχετικό νομοθεςύα και το ΣΕΙ.
β) Απϐ την Πολιτεύα χορηγεύται ετόςιο ςτεγαςτικϐ επύδομα ςπουδαςτών ϑψουσ
1.000 ευρώ, με τισ προϒποθϋςεισ που θϋτει ο νϐμοσ 3220/2004 ϐπωσ ιςχϑει.
υγκεκριμϋνα οι προϒποθϋςεισ χορόγηςησ του επιδϐματοσ αυτοϑ εύναι οι:






Ο ςπουδαςτόσ να διαμϋνει ςε μιςθωμϋνη οικύα λϐγω των ςπουδών του, ςε
πϐλη ϊλλη τησ κϑριασ κατοικύασ του ςτην οπούα οι γονεύσ του ό ο ύδιοσ δεν
ϋχουν πλόρη κυριϐτητα ό επικαρπύα ϊλλησ κατοικύασ. Σο πολεοδομικϐ
ςυγκρϐτημα Θεςςαλονύκησ θεωρεύται ωσ μύα πϐλη. Επύςησ, θεωρεύται ωσ
μύα πϐλη ο Νομϐσ Αττικόσ, πλην ϐλων των νηςιωτικών περιοχών του, καθώσ
και των πϐλεων ό περιοχών του που απϋχουν απϐ το κϋντρο τησ Αθόνασ
περιςςϐτερο απϐ ςαρϊντα (40) χιλιϐμετρα, οι οπούεσ θεωροϑνται ωσ
αυτοτελεύσ πϐλεισ.
Να αποδεικνϑεται η φούτηςό τουσ με πιςτοποιητικϐ τησ ςχολόσ ό τμόματοσ,
ςτο οπούο βεβαιώνεται ϐτι o ςπουδαςτόσ εύχε επιτυχύα ςτισ εξετϊςεισ
τουλϊχιςτον ςτα μιςϊ του ςυνολικοϑ αριθμοϑ των μαθημϊτων του, που
προβλϋπεται ςτο ενδεικτικϐ πρϐγραμμα ςπουδών των προηγοϑμενων δϑο
εξαμόνων, εκτϐσ αυτών του πρώτου ϋτουσ για το οπούο απαιτεύται μϐνο
πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ.
Σο ετόςιο οικογενειακϐ ειςϐδημα του προηγοϑμενου ϋτουσ να μην
υπερβαύνει τα τριϊντα χιλιϊδεσ (30.000) ευρώ προςαυξανϐμενο κατϊ τρεισ
χιλιϊδεσ (3.000) ευρώ για κϊθε προςτατευϐμενο παιδύ πϋραν του ενϐσ. Ψσ
ετόςιο οικογενειακϐ ειςϐδημα θεωρεύται το ςυνολικϐ ετόςιο
φορολογοϑμενο πραγματικϐ ό τεκμαρτϐ, καθώσ και το απαλλαςςϐμενο ό
φορολογοϑμενο με ειδικϐ τρϐπο ειςϐδημα του φορολογοϑμενου, τησ



ςυζϑγου του και των ανόλικων τϋκνων του, απϐ κϊθε πηγό. Η εν λϐγω
ειςοδηματικό ενύςχυςη δεν λαμβϊνεται υπϐψη για τον προςδιοριςμϐ του
ετόςιου οικογενειακοϑ ειςοδόματοσ με βϊςη το οπούο χορηγεύται.
Οι γονεύσ του ςπουδαςτό ό ο ύδιοσ να μην εύναι κϑριοι ό επικαρπωτϋσ
κατοικιών (ιδιοχρηςιμοποιουμϋνων ό εκμιςθωμϋνων) που υπερβαύνουν τα
διακϐςια (200) τ.μ., με εξαύρεςη κατοικύεσ ό διαμερύςματα που βρύςκονται
ςε δόμο ό κοινϐτητα με πληθυςμϐ λιγϐτερο των τριών χιλιϊδων (3.000)
κατούκων, ϐπωσ οι οργανιςμού αυτού τοπικόσ αυτοδιούκηςησ προβλϋπονταν
πριν την ιςχϑ του Ν. 2539/1997 (ΥΕΚ 244 Α’).

Σο επύδομα χορηγεύται για τόςα ϋτη όςα εύναι και τα ϋτη ςπουδών τησ
αντύςτοιχησ ςχολόσ ό τμόματοσ, ςύμφωνα με τον κανονιςμό λειτουργύασ
τουσ, η διϊρκεια δε αυτών βεβαιώνεται ςτο πιςτοποιητικό καλόσ
επύδοςησ που χορηγεύται ςτο φοιτητό.

Ωτοκα Δϊνεια
πουδαςτϋσ οι οπούοι αντιμετωπύζουν αποδεδειγμϋνα ςοβαρϊ οικονομικϊ
προβλόματα, ϋχουν το δικαύωμα να λαμβϊνουν ϊτοκα εκπαιδευτικϊ δϊνεια απϐ
πιςτωτικϊ ιδρϑματα τησ χώρασ που επιδοτοϑνται προσ τοϑτο, εφϐςον ϋχουν
εξεταςτεύ με επιτυχύα ςε ϐλα τα υποχρεωτικϊ μαθόματα του προηγοϑμενου
εξαμόνου απϐ το εξϊμηνο ςτο οπούο φοιτοϑν και δεν ϋχουν υπερβεύ την
ανώτατη διϊρκεια φούτηςησ. Σο ποςϐ του δανεύου καταβϊλλεται τμηματικϊ ςε
δϐςεισ ςτουσ δικαιοϑχουσ ςτο τϋλοσ κϊθε εξαμόνου, ανϊλογα με την πρϐοδο των
ςπουδών τουσ ανϊ εξϊμηνο. Η αποπληρωμό των δανεύων γύνεται τμηματικϊ με
ευνοώκοϑσ ϐρουσ μετϊ απϐ πενταετό ϊςκηςη επαγγϋλματοσ και ςε κϊθε
περύπτωςη ςε δεκαπϋντε (15) ϋτη απϐ τη λόψη του ςυνολικοϑ ποςοϑ του
δανεύου.

Ανταποδοτικϋσ υποτροφύεσ
ε προπτυχιακοϑσ ςπουδαςτϋσ του ΣΕΙ μπορεύ να χορηγοϑνται ανταποδοτικϋσ
υποτροφύεσ με υποχρϋωςη εκ μϋρουσ τουσ να προςφϋρουν υπηρεςύεσ με μερικό
απαςχϐληςη, για περιοριςμϋνο αριθμϐ ωρών (ανώτατο ϐριο 40 ώρεσ/μόνα), ςε
βιβλιοθόκεσ, ςπουδαςτόρια, εργαςτόρια, κλπ του Σμόματοσ.

Τποτροφύεσ για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ
Σο ΙΚΤ προςφϋρει υποτροφύεσ για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην Ελλϊδα ό το
εξωτερικϐ ςε πτυχιοϑχουσ ΣΕΙ. Μπορεύτε να βρεύτε περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ
καθώσ και τα ϋντυπα αιτόςεων απϐ τον επύςημο ιςτϐτοπο του ΙΚΤ.

Τποτροφύεσ από το Τπουργεύο Παιδεύασ











Τποτροφύεσ ξϋνων κυβερνόςεων ςε Ϊλληνεσ υπηκϐουσ 2009-2010
Foreign government scholarships for Greek nationals 2009-2010
Bourses octroyees par des gouvernements etrangers a des candidats de
nationalite hellenique 2009-2010
Πρϐγραμμα υποτροφιών τησ Κυβϋρνηςησ τησ Υινλανδύασ για το ακαδ.
ϋτοσ 2009-2010
Πρϐγραμμα υποτροφιών τησ Γερμανικόσ Τπηρεςύασ Ακαδημαώκών
Ανταλλαγών(DAAD) για το ακαδ. ϋτοσ 2009-2010
Τποτροφύεσ για ςπουδϋσ ςτισ πολιτικϋσ επιςτόμεσ και τον Αραβικϐ
Πολιτιςμϐ
Διαγωνιςμϐσ για 1 υποτροφύα για θερινϐ ςεμινϊριο Γλώςςασ και
Πολιτιςμοϑ ςτην Σςεχύα
Τποτροφύεσ για Θερινϐ εμινϊριο ςτη λοβακύα
Προκόρυξη υποτροφιών για Προπτυχιακϊ, Μεταπτυχιακϊ Προγρϊμματα
ό εμινϊρια ςτην Ελλϊδα για Αλλοδαποϑσ πουδαςτϋσ
Προκόρυξη Τποτροφιών για Μεταπτυχιακϊ Προγρϊμματα ό εμινϊρια
ςτο Εξωτερικϐ για Ϊλληνεσ πουδαςτϋσ

Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ 2010-2011

Α Εξϊμηνο
Μϊθημα

Κατηγορύα

Κωδ.

Θ

Ε

ύνολο

Υ.Ε.

Δ.Μ

Α1

Ανατομύα Ι

ΜΓΤ

Τ

3

2

5

143

5.5

Α2

Ειςαγωγό ςτην
Πληροφορικό
Πρώτεσ βοόθειεσ

ΜΓΤ

Τ

2

2

4

105

4

ΜΓΤ

Τ

2

0

2

75

3

ΜΓΤ

Τ

4

2

6

180

7

Α5

Υυςικό Ι
(Μηχανικό,
Ηλεκτριςμϐσ)
τοιχεύα Φημεύασ

ΜΓΤ

Τ

3

0

3

113

4.5

Α6

Μαθηματικϊ

ΜΓΤ

Τ

4

0

4

150

6

18

6

24

766

30

Α3
Α4

ΤΝΟΛΟ

Β Εξϊμηνο
Μϊθημα

Κατηγορύα

Κωδ.

Θ

Ε

ύνολο

Υ.Ε.

Δ.Μ.

Β1

Ανατομύα ΙΙ

ΜΕΤ

Τ

3

2

5

143

5.5

Β2

Επιςτόμη
ϐραςησ και
Οπτομετρύασ
χϋδιο και
αιςθητικό
προςώπου
Υυςιολογύα

ΜΕΤ

Τ

2

2

4

105

4

ΜΓΤ

Τ

2

0

2

75

3

ΜΓΤ

Τ

4

0

4

150

6

Υυςικό ΙΙ
(Οπτικό)
Επιςτόμη και
Κατεργαςύα
Κρυςτϊλλων
ΤΝΟΛΟ

ΜΓΤ

Τ

4

2

6

180

7

ΜΕΤ

Τ

3

0

3

113

4.5

18

6

24

765

30

Β3

Β4
Β5
Β6

Γ Εξϊμηνο
Μϊθημα
Γ1

Γ2
Γ3

Γ4
Γ5

Νευρολογύα
Οφθαλμών Νευροφυςιολογύα
Ειςαγωγό ςτην
Οπτομετρύα
Σεχνολογύα
Οφθαλμικών Υακών
Ι
Εφαρμοςμϋνη
Οπτικό
Παθολογύεσ
Οφθαλμών
ΤΝΟΛΟ

Κατηγορύα

Κωδ.

Θ

Ε

ύνολο

Υ.Ε

Δ.Μ

ΜΕΤ

Τ

3

0

3

113

4.5

ME

Τ

2

2

4

105

4

ΜΕ

Τ

4

4

8

210

8.5

ΜΕΤ

Τ

4

2

6

180

7

ΜΕΤ

Τ

4

0

4

150

6

17

8

25

758

30

Δ Εξϊμηνο
Μϊθημα

Κατηγορύα

Κωδ.

Θ

Ε

ύνολο

Υ.Ε

Δ.Μ

Δ1

Οπτικϊ Τλικϊ

ΜΕΤ

Τ

4

0

4

150

6

Δ2

Σεχνολογύα
Οφθαλμικών
Υακών ΙΙ
Μικροβιολογύα Ανοςολογύα
Ξϋνη γλώςςα και
ορολογύα
Εργονομύα
Υωτιςμοϑ
Σεχνολογύα
Οπτικών
Οργϊνων
ΤΝΟΛΟ

ΜΕ

Τ

4

4

8

210

8

ΜΓΤ

Τ

3

0

3

113

4

ΜΕΤ

Τ

3

0

3

113

4

ΜΓΤ

Τ

3

0

3

113

4

ΜΕΤ

Τ

2

2

4

105

4

19

6

25

803

30

Δ3
Δ4
Δ5
Δ6

Ε Εξϊμηνο
Μϊθημα
Ε1
Ε2
Ε3
Ε4
Ε5

Ε6
Ε7

Κατηγορύα

Κωδ.

Θ

Ε

ύνολο

Υ.Ε

Δ.Μ

Υαρμακολογύα
Οφθαλμοϑ
Κλινικό
Οπτομετρύα Ι
Μηχανικό ϐραςη

ΜΕΤ

Τ

3

0

3

113

4.5

ΜΕ

Τ

4

2

6

180

7

ΜΕΤ

ΕY

2

0

2

75

3

Πληροφορικό
ςτην Οπτομετρύα
Δεοντολογύα
Επαγγϋλματοσ
οπτικών
οπτομετρών
Υακού Επαφόσ Ι

ΜΓΤ

Τ

2

2

4

105

4

ΜΕΤ

Τ

2

0

2

75

3

ΜΕ

Τ

4

4

8

210

8.5

ΜΕΤ

ΕY

2

0

2

75

3

17

8

25

758

30

Αςφϊλεια και
Τγιεινό Εργαςύασ
ΤΝΟΛΟ

Σ Εξϊμηνο
Μϊθημα
Σ1
Σ2

Σ3
Σ4
Σ5

Σ6

Κλινικό
διϊθλαςη
Παιδιατρικό
Οπτομετρύα –
Οπτομετρύα
Σρύτησ Ηλικύασ
Κλινικό
Οπτομετρύα ΙΙ
Χυχολογύα τησ
Τγεύασ
Κοςτολϐγηςη
και
ΣιμολϐγηςηΜϊρκετινγκ
Υακού Επαφόσ
ΙΙ & Κλινικό
Ωςκηςη
ΤΝΟΛΟ

Κατηγορύα

Κωδ.

Θ

Ε

ύνολο

Υ.Ε

Δ.Μ

ΜΕ

Τ

3

2

5

143

6

ΜΕ

Τ

3

2

5

143

6

ΜΕ

Τ

4

2

6

180

7

ΜΕΤ

ΕY

2

0

2

75

3

ΜΕΤ

ΕY

2

0

2

75

3

ΜΕ

Τ

4

4

8

210

8

16

10

26

750

30

Ζ Εξϊμηνο

Ζ1

Ζ2

Ζ3
Ζ4

Ζ5

Ζ6

Μϊθημα

Κατηγορύα

Κωδ.

Θ

Ε

ύνολο

Υ.Ε

Δ.Μ

Μεθοδολογύα
Ϊρευνασ ςτην
ΟπτικόΟπτομετρύα
Ορθοοπτικό και
Διϐφθαλμη
Όραςη
Σεχνολογύα
Laser
Κλινικϋσ
Εφαρμογϋσ
ΔιϊθλαςησΟπτομετρύασ
ϑγχρονεσ
Οπτικϋσ
Εφαρμογϋσ
Βοηθόματα
Φαμηλόσ
Όραςησ
ΤΝΟΛΟ

ΜΕΤ

ΕY

3

0

3

113

4.5

ΜΕ

Τ

4

2

6

180

7

ΜΕΤ

ΕY

3

0

3

113

4.5

ΜΕ

Τ

3

4

7

173

7

ΜΕ

Τ

3

0

3

113

4.5

ΜΕ

Τ

4

2

6

180

7

17

8

25

758

30

Θ

Ε

ύνολο

Υ.Ε

Δ.Μ

450

20

300

10

750

30

Η Εξϊμηνο
Μϊθημα
1
2

Κατηγορύα

Πτυχιακό
Εργαςύα
Πρακτικό
Εργαςύα
ύνολο
υμβολιςμόσ
Θ
Ε
Δ.Μ
Υ.Ε
ΜΓΤ
ΜΕΤ
ΜΕ
Τ
ΕY

Κωδ.

0

0

Ερμηνεύα
Θεωρύα
Εργαςτόριο
Διδακτικϋσ Μονϊδεσ
Υϐρτοσ Εργαςύασ
Μϊθημα Γενικόσ Τποδομόσ
Μϊθημα Ειδικόσ Τποδομόσ
Μϊθημα Ειδικϐτητασ
Τποχρεωτικϐ
Επιλογόσ Τποχρεωτικϐ

Εξαρτώμενα-Προαπαιτούμενα μαθόματα (Αλυςύδεσ)
ΕΞΑΡΣΨΜΕΝΟ

ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΟΘΥΑΛΜΨΝ-ΝΕΤΡΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ:

(ΕΞΑΜ.Γ)

Γ1

ΠΡΟΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΙΙ (ΕΞΑΜ.Β)

Β1

ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΟΠΣΙΚΗ (ΕΞΑΜ.Γ)

Γ4

ΕΞΑΡΣΨΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ:

ΠΡΟΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΥΤΙΚΗ ΙΙ (ΟΠΣΙΚΗ) (ΕΞΑΜ.Β)

Β5

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ ΙΙ (ΕΞΑΜ.Δ)

Δ2

ΕΞΑΡΣΨΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ:

ΠΡΟΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ Ι (ΕΞΑΜ.Γ)

Γ3

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΙΙ (ΕΞΑΜ.Σ)

Σ3

ΕΞΑΡΣΨΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ:

ΠΡΟΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ Ι (ΕΞΑΜ.Ε)

ΕΞΑΡΣΨΜΕΝΟ

ΥΑΚΟΙ ΕΠΑΥΗ ΙΙ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΜΑΘΗΜΑ:

(ΕΞΑΜ.Σ)

Ε2

Σ6

ΠΡΟΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΥΑΚΟΙ ΕΠΑΥΗ Ι (ΕΞΑΜ.Ε)

Ε6

ΕΞΑΡΣΨΜΕΝΟ

ΚΛΙΝΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΘΛΑΗ-

ΜΑΘΗΜΑ:

ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

Ζ4

ΠΡΟΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΗ (ΕΞΑΜ.Σ)

Σ1

Ζ. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1 Ανατομύα Ι: Θεωρία 3 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ώρεσ

ΜΓΤ

Ανατομικϊ ςυςτόματα. Μυοςκελετικϐ, κυκλοφορικϐ, ουροποιητικϐ-γεννητικϐ, πεπτικϐ,
αναπνευςτικϐ. ϑςτημα ενδοκρινών αδϋνων και δϋρματοσ. ϑςτημα αιςθητηρύων
οργϊνων, οφθαλμϐσ.
Α2 Ειςαγωγό ςτην Πληροφορικό: Θεωρία 2 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ώρεσ ΜΓΤ
Ειςαγωγό ςτουσ Η/Τ, βαςικϋσ δεξιϐτητεσ χρόςησ Η/Τ, δομό και λειτουργύα Η/Τ.
Λειτουργικϐ ςϑςτημα Windows XP, τοπικϊ δύκτυα, Διαδύκτυο, ηλεκτρονικϐ
ταχυδρομεύο, επεξεργαςύα κειμϋνου, λογιςτικϊ φϑλλα, παρουςιϊςεισ, βϊςεισ
δεδομϋνων. Επιπτώςεισ τησ χρόςησ Η/Τ ςτην υγεύα.
Α3 Πρώτεσ βοόθειεσ: Θεωρία 2 ώρεσ
ΜΓΤ
Πρώτεσ Βοόθειεσ: Καρδιοαναπνευςτικό ανϊνηψη, Σραυματιςμού, πνιγμϐσ, πνιγμονό
απϐ ξϋνο ςώμα, αλλεργικό αντύδραςη, δηλητηριϊςεισ, αιμορραγύεσ, τραϑμα του
οφθαλμοϑ
Α4 Υυςικό Ι (Μηχανικό, Ηλεκτριςμόσ): Θεωρία 4 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ΜΓΤ
ώρεσ
Νϐμοι Νεϑτωνα. Ϊργο, Ενϋργεια, Ιςχϑσ. Αρχϋσ διατόρηςησ (Ενϋργειασ-Ορμόστροφορμόσ). Αρμονικϋσ και φθύνουςεσ Σαλαντώςεισ. τατικϐσ Ηλεκτριςμϐσ,
Δυναμικϐσ Ηλεκτριςμϐσ, υνεχϋσ ηλεκτρικϐ ρεϑμα.
Α5 τοιχεύα Φημεύασ: Θεωρία 3 ώρεσ
ΜΓΤ
Δομό του ατϐμου. Περιοδικϐσ Πύνακασ και περιοδικϋσ ιδιϐτητεσ, δομό, κανονικϐτητεσ.
Aτομικϊ τροχιακϊ. Mοριακϊ τροχιακϊ. Xημικού δεςμού, Van der Waals, δεςμϐσ
υδρογϐνου. Διϊκριςη τησ ϑλησ και των ςυςτημϊτων διαςπορϊσ. Xημικό κινητικό: εύδη
ταχυτότων, τϊξη αντύδραςησ, εξιςώςεισ, ενϋργεια ενεργοπούηςησ, κατϊλυςη, καταλϑτεσ.
Oι οργανικϋσ ενώςεισ: ταξινϐμηςη και ονοματολογύα. Tα κυριϐτερα μϋλη των ομολϐγων
ςειρών. Οργανικού διαλϑτεσ : αλκοϐλεσ, αιθϋρεσ, κετϐνεσ, βενζϐλιο .
Α6 Μαθηματικϊ: Θεωρία 4 ώρεσ
ΜΓΤ
Διανυςματικϐσ Λογιςμϐσ, Ορύζουςεσ και πύνακεσ, Μιγαδικού αριθμού, Διαφορικϐσ και
Ολοκληρωτικϐσ λογιςμϐσ, τοιχεύα Αναλυτικόσ Γεωμετρύασ. Ακϋραιοι αριθμού Z, πρϊξεισ
και δυνϊμεισ, Πραγματικού αριθμού R, πρϊξεισ και δυνϊμεισ.

Β ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1 Ανατομύα ΙΙ: Θεωρία 3 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ώρεσ

ΜΕΤ

τϐχοσ η ςχετικό με την οπτομετρύα εξειδικευμϋνη ανατομύα, απαραύτητη για την
κατανϐηςη των φυςιολογικών διαδικαςιών που μεςολαβοϑν ςτην ϐραςη. Πλόρησ
κατανϐηςη τησ δομόσ και τησ λειτουργύασ των ςτοιχεύων του οφθαλμοϑ και των
οπτικών οδών. Μελϋτη τησ μορφολογύασ και τησ λεπτόσ καταςκευόσ του οργϊνου τησ
ϐραςησ. ειρϊ μαθημϊτων απϐ τη ςϑνθεςη των δακρϑων και τη δομό του δακρυώκοϑ
ςυςτόματοσ (παραγωγό και αποχϋτευςη), μϋχρι και τη λειτουργύα του οπτικοϑ φλοιοϑ
του εγκεφϊλου. Κλινικό ςυςχϋτιςη των παραπϊνω ανατομικών ςτοιχεύων.
Β2 Επιςτόμη Όραςησ και Οπτομετρύασ: Θεωρία 2 ώρεσ, ΜΕΤ
Εργαςτήριο 2 ώρεσ
Πρϐτυπα τησ αντύληψησ του χώρου με την ϐραςη. Αντύληψη ταχϑτητασ μϋςω τησ
ϐραςησ. Θεωρύα ανύχνευςησ αντικειμϋνων και ςχημϊτων (ϐγκοσ, μϋγεθοσ). Θεωρύεσ τησ
ϐραςησ χρωμϊτων, δυςχρωματοψύεσ. Οπτικϋσ δυνατϐτητεσ. Διϐφθαλμη ϐραςη. Η
ανϊπτυξη τησ ϐραςησ. Πρϐςφατεσ πρϐοδοι ςτην οπτικό επιςτόμη. Αιτιολογύα των
διαθλαςτικών βλαβών - κληρονομικών παραγϐντων. Περιβαλλοντικού παρϊγοντεσ.

Αμετρωπύα και οι αλλαγϋσ τησ με την ηλικύα. Η ιςτορύα και η ανϊπτυξη τησ οπτομετρύασ
ωσ επϊγγελμα υγειονομικόσ περύθαλψησ. Πεδύο τησ οπτομετρικόσ πρακτικόσ, οπτικϋσ
μετρόςεισ. Ειςαγωγό ςε ϋννοιεσ ϐπωσ φωσ και ϐραςη, ϐραςη μορφόσ, αντύληψη
ςχόματοσ, αντύληψη κύνηςησ, ϋγχρωμη ϐραςη, οπτικϋσ ψυχοφυςικϋσ μετρόςεισ, κινόςεισ
ματιών, διϐφθαλμη ϐραςη.
Β3 χϋδιο και αιςθητικό προςώπου: Θεωρία 2 ώρεσ
ΜΓΤ
Κατανϐηςη βαςικών αρχών ςχεδύου. Βαςικό αιςθητικό προςώπου. Μϋθοδοι επιλογόσ
κατϊλληλων οπτικϊ και αιςθητικϊ ςκελετών για εκϊςτοτε πελϊτη: χρώμα, υλικϐ,
ςχόμα, τϊςεισ μϐδασ. Αντιμετώπιςη προβλημϊτων. Εκπαύδευςη ςτισ αιςθητικϋσ και
επιςτημονικϋσ επιλογϋσ για τουσ πελϊτεσ. Χυχολϐγηςη και κατανϐηςη επιλογών
πελϊτη.
Β4 Υυςιολογύα: Θεωρία 4 ώρεσ
ΜΓΤ
Σο κϑτταρο. Σο αύμα. Αναπνευςτικϐ ςϑςτημα. Κυκλοφορικϐ ςϑςτημα. Νεφρού –
Ουροποιητικϐ ϑςτημα.
Πεπτικϐ ςϑςτημα. Θερμορϑθμιςη. Νευρικϐ ςϑςτημα.
Ενδοκρινεύσ αδϋνεσ. Η λειτουργύα των ανατομικών ςτοιχεύων του οφθαλμοϑ, η
διαθλαςτικό ικανϐτητα, η προςαρμογό, η ϋγχρωμη ϐραςη, η διϐφθαλμη ϐραςη, η
οπτικό αντύληψη και η οπτικό οδϐσ
Β5 Υυςικό ΙΙ (Οπτικό): Θεωρία 4 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ώρεσ
ΜΓΤ
Γεωμετρικό Οπτικό (ανϊκλαςη, διϊθλαςη, κϊτοπτρα). Κυματικό Οπτικό (ςυμβολό,
περύθλαςη, πϐλωςη). Ηλεκτρομαγνητικϊ Κϑματα. Υϑςη του φωτϐσ, ανϊλυςη του
φωτϐσ. Εύδη φαςμϊτων. Υακού (λεπτού, παχεύσ) πορεύεσ ακτύνων.
Β6 Επιςτόμη και Κατεργαςύα Κρυςτϊλλων: Θεωρία 3 ώρεσ
ΜΕΤ
τοιχεύα γεωμετρικόσ και κυματικόσ οπτικόσ. Επαγϐμενεσ οπτικϋσ και δομικϋσ
μεταβολϋσ – Εφαρμογϋσ. Δονητικϋσ ιδιϐτητεσ και δονητικϐσ χαρακτηριςμϐσ γυαλιών
(φαςματοςκοπύεσ Raman και IR). Παραςκευό και κατεργαςύα γυαλιών (ακτινοβϐληςη,
θϋρμανςη). Παραςκευό και κατεργαςύα ϊμορφων υλικών και γυαλιών. Ιϐντα μετϊλλων
ςε μότρεσ γυαλιών-ιοντικό και υπεριοντικό αγωγιμϐτητα. Ταλώδεισ ηλεκτρολϑτεσ
ςτερεϊσ κατϊςταςησ. Επεξεργαςύεσ ημιαγώγιμων γυαλιών με θϋρμανςη και
ακτινοβϐληςη. Εφαρμογϋσ.

Γ Εξϊμηνο
Γ1 Νευρολογύα Οφθαλμών-Νευροφυςιολογύα: Θεωρία 3 ώρεσ

ΜΕΤ

τοιχεύα νευροφυςιολογύασ και ανατομύασ του Νευρικοϑ υςτόματοσ. Αιςθητικϐτητα,
Κινητικϐτητα. Γενικό ςυμπτωματολογύα ςε βλϊβη των εγκεφαλικών ςυζυγιών.
Κρανιοεγκεφαλικϋσ κακώςεισ, παθόςεισ του εγκεφϊλου αγγειακόσ αιτιολογύασ.
Περιφερικϊ νεϑρα. Παθόςεισ των μυών. Μυαςθϋνεια. Παθόςεισ των νεϑρων. υγγενεύσ
ανωμαλύεσ – Εγκεφαλικό παρϊλυςη. κλόρυνςη κατϊ πλϊκασ. Εκφυλιςτικϋσ παθόςεισ
του Νευρικοϑ υςτόματοσ. Παρακλινικϋσ εξετϊςεισ ςτην νευρολογύα.
Γ2 Ειςαγωγό ςτην Οπτομετρύα: Θεωρία 2 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ME
ώρεσ
Η ιςτορύα και η ανϊπτυξη τησ οπτομετρύασ ωσ επϊγγελμα υγειονομικόσ περύθαλψησ.
Πεδύο τησ οπτομετρικόσ πρακτικόσ, οπτικϋσ μετρόςεισ. Υωσ και ϐραςη, ϐραςη μορφόσ,
αντύληψη κινόςεων, ϋγχρωμη ϐραςη, οπτικϋσ ψυχοφυςικϋσ μετρόςεισ, κινόςεισ ματιών
και διϐφθαλμη ϐραςη.
Γ3 Σεχνολογύα Οφθαλμικών Υακών Ι: Θεωρία 4 ώρεσ, ΜΕ
Εργαςτήριο 4 ώρεσ
Υακού-μορφολογύα, ιδιϐτητεσ, μετατροπϋσ και μϋτρηςη τησ ιςχϑοσ τουσ. χηματικϐ μϊτι
και αμετρωπύεσ. Πλαύςια ομματοϒαλύων και μετρόςεισ αυτών. Κοπό, τρϐχιςη λεπτών
φακών. Οφθαλμικϋσ ςυνταγϋσ απλών παθόςεων. Σορικού φακού και μετατροπϋσ αυτών.
Κρϑςταλλα αςφαλεύασ. Πρύςματα-ςτραβιςμού και διορθώςεισ αυτών. Εκτϋλεςη

ςυνταγών με οργανικοϑσ φακοϑσ. Επιςκευϋσ ςκελετών. Αποκϋντρωςη και πριςματικό
ενϋργεια. Προςαρμογό και απώλεια αυτόσ. Ειςαγωγό ςτην ςχεδύαςη οφθαλμικών
φακών. Ειςαγωγό ςτα ςφϊλματα απεικϐνιςησ φακών.
Γ4 Εφαρμοςμϋνη Οπτικό: Θεωρία 4 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ώρεσ
ΜΕΤ
Οπτικό των οφθαλμικών φακών, οφθαλμικϊ υλικϊ φακών, δϑναμη των υλικών, των
οφθαλμικών πριςμϊτων, των βαμμϋνων φακών, των επιςτρώςεων, των πολυεςτιακών
και προοδευτικών φακών προςθηκών, των ειδικών ςχεδύων φακών, των
περιθλαςτικών οφθαλμικών φακών, τησ ενύςχυςησ, του ιςογώνιου και ιςοεικονικών
φακών. Πεπεραςμϋνη επιςόμανςη ακτύνων, οπτικϐ ςχϋδιο, χρωματικϋσ και
μονοχρωματικϋσ παρεκκλύςεισ των οφθαλμικών φακών. Οφθαλμικό διανομό,
επεξεργαςύα των οφθαλμικών ενιςχϑςεων. Αρχϋσ των οπτικών οργϊνων.
Γ5 Παθολογύεσ Οφθαλμών: Θεωρία 4 ώρεσ
ΜΕΤ
Παθογϋνεςη διαφϐρων τϑπων αςθενειών του οφθαλμοϑ ςε κυτταρικϐ & επύπεδο ιςτοϑ.
Κληρονομικϐτητα, επύδραςη περιβϊλλοντοσ. Ειςαγωγό ςε: φλεγμονό, νεοπλαςύα και
κυκλοφορικϋσ διαταραχϋσ. Παθογϋνεςη και θεραπεύα αςθενειών που εύναι κοινϋσ ςε
Ελλϊδα και Ευρώπη και εύναι η εςτύαςη τησ τρϋχουςασ βιοώατρικόσ ϋρευνασ.

Δ Εξϊμηνο
Δ1 Οπτικϊ Τλικϊ: Θεωρία 4 ώρεσ

ΜΕΤ

Φαρακτηριςτικϊ μεγϋθη περιγραφόσ διϊδοςησ φωτϐσ, ανϊκλαςη, διϊδοςη και
απορρϐφηςη, διπλοθλαςτικϐτητα, οπτικϋσ ιδιϐτητεσ αγωγών, το μοντϋλο του Drude.
Οπτικϋσ ιδιϐτητεσ μονωτών, μοντϋλο Lorentz. Δεύκτησ διϊθλαςησ και διαςπορϊ.
Διαςπορϊ τυπικών οπτικών γυαλιών. Οπτικϋσ ιδιϐτητεσ διαφϐρων τϑπων ημιαγωγών.
Οπτικϋσ ιδιϐτητεσ μοριακών υλικών. Ηλεκτρονικϋσ δονητικϋσ διαβϊςεισ. Αρχό FrankCondon. Υθοριςμϐσ και φωςφοριςμϐσ. Μη γραμμικϋσ οπτικϋσ διαδικαςύεσ. Σο μοντϋλο
του αρμονικοϑ ταλαντωτό. Μη γραμμικό επιδεκτικϐτητα. Υαινϐμενα δεϑτερησ και
τρύτησ τϊξησ μη-γραμμικόσ οπτικόσ. υντονιςμϐσ φϊςησ. Τλικϊ για μη-γραμμικό οπτικό.
Δ2 Σεχνολογύα Οφθαλμικών Υακών ΙΙ: Θεωρία 4 ώρεσ, ΜΕ
Εργαςτήριο 4 ώρεσ
Διπλεςτιακού, τριπλεςτιακού και πολυεςτιακού φακού. Υακού υψηλόσ ιςχϑοσ, μειωμϋνησ
οπτικόσ ζώνησ και υψηλοϑ δεύκτη διϊθλαςησ. Εκτϋλεςη ςυνταγών NYLOR & GRIFF.
Μεταλλικού ςκελετού. Εργαλεύα καταςκευόσ οφθαλμικών κρυςτϊλλων. Καταςκευό
ςφαιρικών και κυλινδρικών φακών. Καταςκευό ϋκκεντρων φακών, ειδικϋσ καταςκευϋσ,
βαφϋσ οργανικών φακών, αςφαιρικού φακού. χεδύαςη Οφθαλμικών φακών. Ανϊλυςη
ςφαλμϊτων απεικϐνιςησ φακών, (α) Μονοχρωματικϊ ςφϊλματα (φαιρικόσ εκτροπόσ,
Κϐμησ, Αςτιγματιςμοϑ, Καμπϑλωςη πεδύου, Παραμϐρφωςη) (β) Φρωματικϊ ςφϊλματα.
ϑνθετα οπτικϊ ςυςτόματα φακών: υπολογιςμϐσ χαρακτηριςτικών ςημεύων, κϑριεσ
εςτύεσ, κϑρια επύπεδα, δεςμικϊ ςημεύα.
Δ3 Μικροβιολογύα-Ανοςολογύα: Θεωρία 3 ώρεσ
ΜΓΤ
Ειςαγωγό ςτη φϑςη και τουσ ρϐλουσ των βακτηριδύων, των ιών, των μυκότων και των
παρϊςιτων ωσ αιτύεσ που προκαλοϑν ανθρώπινεσ αςθϋνειεσ. Αμυντικού μηχανιςμού του
ςώματοσ, ανοςοποιητικϐ ςϑςτημα –αυτοϊμυνα, αλλεργύα. Ϊλεγχοσ των λοιμώξεων με
τα αντιμικροβιακϊ ςκευϊςματα. Αποςτεύρωςη, απολϑμανςη και βιομηχανικό πρακτικό
αποςτεύρωςησ.
Δ4 Ξϋνη γλώςςα και ορολογύα: Θεωρία 3 ώρεσ
ΜΕΤ
Μετατροπό κειμϋνων ειδικϐτητασ ςτην Αγγλικό γλώςςα και αντύςτροφα για τη ςωςτό
χρηςιμοπούηςη τησ ςχετικόσ βιβλιογραφύασ προκειμϋνου να καλυφθοϑν οι
προπτυχιακϋσ και μεταπτυχιακϋσ ανϊγκεσ. Εξϊςκηςη δεξιοτότων με ϋμφαςη ςτην
προφορικό επικοινωνύα. Φρόςη αυθεντικοϑ υλικοϑ και δραςτηριϐτητεσ που ςχετύζονται
με το εξειδικευμϋνο πεδύο γνώςησ των ςπουδαςτών και του εργαςιακοϑ τουσ χώρου.

Διδαςκαλύα Αγγλικών για ςυγκεκριμϋνουσ ςκοποϑσ ςχετικοϑσ με το γνωςτικϐ
αντικεύμενο του Οπτικοϑ - Οπτομϋτρη.
Δ5 Εργονομύα Υωτιςμού: Θεωρία 3 ώρεσ
ΜΓΤ
Ειςαγωγό ςτον φωτιςμϐ. Υωτεινό ροό και φωτεινό ϋνταςη. Ϊνταςη φωτιςμοϑ.
Λαμπρϐτητα και φωτεινό εκπομπό. Υωτϐμετρα. Λαμπτόρεσ και φωτιςτικϊ ςώματα.
Εύδη λαμπτόρων. Υυςικϐσ φωτιςμϐσ. Ημερόςιο και ηλιακϐ φωσ. Υωτιςμϐσ και κτύρια.
Απαιτόςεισ φωτιςμοϑ. Κώδικασ IES. Απαιτόςεισ φωτιςμοϑ ςε ειδικϊ κτύρια π.χ. ςχολεύα,
γραφεύα, εργοςτϊςια, μουςεύα κ.λπ.
Υωτιςμϐσ και φωτογραφύα, εξοικονϐμηςη ενϋργειασ με ςϑγχρονα ςυςτόματα
φωτιςμοϑ.
Βελτιςτοπούηςη και εξιδανύκευςη τησ ϐραςησ – απαιτόςεισ επαγγελμϊτων καθημερινών αςχολιών.
Αξιολϐγηςη τησ οπτικόσ ςυμπεριφορϊσ - ευαιςθηςύα φωτεινόσ αντύθεςησ - οπτικού
χρϐνοι αντύδραςησ και οφθαλμικϋσ κινόςεισ.
Δ6 Σεχνολογύα Οπτικών Οργϊνων: Θεωρία 2 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ΜΕΤ
ώρεσ
Οπτικϊ παρϊθυρα, διαφρϊγματα, η ϋννοια του πληθυςμοϑ, διαταραχϋσ, πρύςμα,
διαςπορϊ, φαςματοςκϐπιο πρύςματοσ, φρϊγμα περύθλαςησ, φαςματοςκϐπιο
φρϊγματοσ, κϊμερα, μεγεθυντικϐσ φακϐσ, μικροςκϐπιο, τηλεςκϐπιο, θερμικού
ανιχνευτϋσ φωτϐσ, οπτικού ανιχνευτϋσ φωτϐσ, θϐρυβοσ και ευαιςθηςύα, ανύχνευςη
εικϐνασ, οθϐνεσ, αρχϋσ λειτουργύασ οπτικών οργϊνων

Ε Εξϊμηνο
Ε1 Υαρμακολογύα Οφθαλμού: Θεωρία 3 ώρεσ

ΜΕΤ

Γενικϋσ αρχϋσ των φαρμακοδυναμικών φαρμακολογύασ. Απορρϐφηςη, διανομό και
μεταβολιςμϐσ φαρμϊκων. Μηχανιςμϐσ τησ δρϊςησ φαρμϊκων ςτουσ δϋκτεσ. Υϊρμακα
και η χρόςη τουσ ςτην οφθαλμικό πρακτικό. To αυτϐνομο νευρικϐ ςϑςτημα: ανατομύα
και φυςιολογύα. Μηχανιςμού τησ δρϊςησ των οφθαλμικών φαρμακευτικών ουςιών.
Αρχϋσ τησ φαρμακολογικόσ θεραπεύασ τησ οφθαλμικόσ αςθϋνειασ. Αλληλεπιδρϊςεισ
φαρμϊκων. Ειςαγωγό των θεραπευτικών ουςιών ςτην οπτομετρικό πρακτικό.
Ε2 Κλινικό Οπτομετρύα Ι: Θεωρία 4 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ώρεσ
ΜΕ
Εποπτευϐμενη υπεϑθυνη κλινικό εργαςύα μεταξϑ ςπουδαςτών Οπτικόσ – Οπτομετρύασ.
Παρακολοϑθηςη αςθενών ςε εξωτερικϋσ Κλινικϋσ Ιδιωτικών και Δημϐςιων
Οφθαλμολογικών Κϋντρων και Κλινικών. Παρουςύαςη περιπτώςεων.
Ε3 Μηχανικό όραςη: Θεωρία 2 ώρεσ
ΜΕΤ
Εξοικεύωςη με τισ βαςικϋσ αρχϋσ και μεθοδολογύα τησ μηχανικόσ ϐραςησ. Ϊμφαςη ςτουσ
αλγορύθμουσ και τισ εφαρμογϋσ τησ μηχανικόσ ϐραςησ. Καλϑπτονται θϋματα ϐπωσ:
Υϑςη τησ ϐραςησ (διαδικαςύα αναγνώριςησ, ανϊλυςη ςκηνόσ και αντικειμϋνου).
Αντύληψη αςπρϐμαυρησ και ϋγχρωμησ εικϐνασ. χηματιςμϐσ εικϐνασ (image formation),
μαθηματικϐ, γεωμετρικϐ, χρωματικϐ, ςυχνοτικϐ και διακριτϐ μοντϋλο. Βαςικϋσ τεχνικϋσ
επεξεργαςύασ εικϐνασ (φιλτρϊριςμα, ενύςχυςη, ομαλοπούηςη).
Ε4 Πληροφορικό ςτην Οπτομετρύα: Θεωρία 2 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ΜΓΤ
ώρεσ
Βαςικϋσ Αρχϋσ Πληροφοριακών υςτημϊτων, Πληροφοριακϊ υςτόματα Τγεύασ
(πρωτϐκολλα, ταξινϐμηςη, κωδικοπούηςη, επικοινωνύα και τηλεώατρικό). Σεχνικό
Νοημοςϑνη και Ιατρικό. υςτόματα Εικονικόσ Πραγματικϐτητασ, Ιατρικόσ
απεικονιςτικόσ
Ε5 Δεοντολογύα Επαγγϋλματοσ οπτικών οπτομετρών: Θεωρία ΜΕΤ
2 ώρεσ

Οπτικϐσ-Οπτομϋτρησ. Υιλοςοφύα τησ ηθικόσ των επαγγελμϊτων υγεύασ. Επαγγϋλματα
Τγεύασ. Νϐμοσ και Κοινωνύα. Ηθικό και Θρηςκεύα. Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ε6 Υακού Επαφόσ Ι: Θεωρία 4 ώρεσ, Εργαςτήριο 4 ώρεσ

ΜΕ

Διαδικαςύεσ εξϋταςησ για την εφαρμογό φακών επαφόσ. Αρχϋσ τησ προςαρμογόσ
φακών επαφόσ. Οπτικό των φακών επαφόσ. Επιπλοκϋσ των φακών επαφόσ. Τλικϊ που
χρηςιμοποιοϑνται ςτην καταςκευό φακών επαφόσ. Μελϋτη και ςχεδιαςμϐσ των φακών
επαφόσ. Πύεςη φακών επύ του ςκληροϑ. Πρϐςφατεσ πρϐοδοι ςτουσ φακοϑσ επαφόσ.
Ημύςκληροι, τορικού, κερατοκονικού και θεραπευτικού φακού επαφόσ. Πρακτικϋσ
ςϑνοδοι ςτην εφαρμογό φακών επαφόσ. Σεχνικϋσ επαλόθευςησ φακών επαφόσ.
Καθαριςμϐσ και αποςτεύρωςη φακών επαφόσ. Αςθϋνειεσ του οφθαλμοϑ λϐγω των
οφθαλμικών προςθηκών/φακών επαφόσ. Διαχεύριςη των αςθενών με οπτικϋσ
διαταραχϋσ. Διαλϑματα/υγρϊ φακών επαφόσ.
Ε7 Αςφϊλεια και Τγιεινό Εργαςύασ: Θεωρία 2 ώρεσ
ΜΕΤ
Θϋματα διαχεύριςησ αςφϊλειασ και κινδϑνων ςτουσ εργαςιακοϑσ χώρουσ ϐπου
παρϋχονται υπηρεςύεσ υγεύασ. Ειδικϐτερα περιλαμβϊνονται: νομοθεςύα αςφϊλειασ &
υγεύασ, οργϊνωςη αςφϊλειασ, ςυςτόματα διαχεύριςησ αςφϊλειασ, γραπτό εκτύμηςη
επαγγελματικοϑ κινδϑνου, εφαρμογϋσ ΓΕΕΚ, πρϐληψη ατυχημϊτων ςτο χώρο
επαγγελμϊτων τησ υγεύασ, ϋρευνα ατυχημϊτων, εργολϊβοι - επιλογό εργολϊβων,
επαγγελματικό υγεύα, μηχανϋσ και ςυςκευϋσ υψηλόσ τεχνολογύασ, μϋςα ατομικόσ
προςταςύασ, εργονομύα, ηλεκτρικού κύνδυνοι, χημικού κύνδυνοι, φωτιςμϐσ, πυραςφϊλεια,
ανυψώςεισ, ακτινοβολύεσ, θϐρυβοσ.

Σ Εξϊμηνο
Σ1 Κλινικό διϊθλαςη: Θεωρία 3 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ώρεσ

ΜΕ

Διαθλαςτικό κατϊςταςη οφθαλμοϑ: Εμετρωπύα, Αμετρωπύα, Μυωπύα, Τπερμετρωπύα,
Αςτιγματιςμϐσ, Ανιςομετρωπύα και ανιςοεικονύα, Προςαρμογό, Αφακό και
Χευδοφακύα, Πεδύο ϐραςησ, Βραδινό Όραςη. Αντικειμενικό και υποκειμενικό διϊθλαςη.
Πλόρησ διαθλαςτικό εξϋταςη οφθαλμοϑ: Λόψη Ιςτορικοϑ, ϋλεγχοσ κινητικϐτητασ,
ϊμεςη και ϋμμεςη οφθαλμοςκϐπηςη, Όραςη και Οπτικό Οξϑτητα, Οπτϐτυπα,
κιαςκοπύα, Διαθλαςιμετρύα, κερατομετρύα Javal, ϋλεγχοσ ευαιςθηςύασ αντύθεςησ PelliRobson). Αντιμετώπιςη αςθενό: βρϋφη, παιδιϊ και ενόλικεσ.

Σ2 Παιδιατρικό Οπτομετρύα-Οπτομετρύα Σρύτησ Ηλικύασ: ΜΕ
Θεωρία 3 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ώρεσ
Αναπτυξιακϋσ πτυχϋσ τησ ϐραςησ ςε βρϋφη και παιδιϊ και ςυνεργαςύα των οφθαλμών.
Οπτομετρικό εξϋταςη ςε βρϋφη και παιδιϊ. Διαταραχϋσ τησ διϐφθαλμησ ϐραςησ,
αθλητικό οπτομετρύα, οπτικϋσ πτυχϋσ των μαθηςιακών δυςκολιών. Ϊρευνα επύ
ιδιοπαθών και ςυγγενών ανωμαλιών επύ τησ κύνηςησ των ματιών : τραβιςμϐσ και
Ετεροφορύα. Προβλόματα προςοφθϊλμιων φακών και ϐραςησ που ϋχουν οι
ηλικιωμϋνοι. Φαμηλό ϐραςη, διεπιςτημονικού τρϐποι αποκατϊςταςησ, παροχό
ςυμβουλών και παραπομπό. Οπτικό των βοηθημϊτων χαμηλόσ ϐραςησ.
Σ3 Κλινικό Οπτομετρύα ΙΙ: Θεωρία 4 ώρεσ, Εργαςτήριο 2ώρεσ
ΜΕ
Εξϋλιξη οφθαλμών και ϐραςησ των ςπονδυλωτών και αςπϐνδυλων οργανιςμών.
Οφθαλμικό αμετρωπύα, αςφαιρικϐ μϊτι. Οπτικϋσ ικανϐτητεσ. Δυςλειτουργύεσ τησ
ϐραςησ και ςυμπτώματα. χϋςη λοιπών αιςθόςεων με την Όραςη. Vision Trainingπϐτε και ςε ποια προβλόματα τησ ϐραςησ εφαρμϐζεται. Ποια εύναι η ςχϋςη τησ ϐραςησ
με τη μϊθηςη και το ςχολικϐ περιβϊλλον. Σι πρϋπει να γνωρύζουν και τι να προςϋχουν οι
γονεύσ και οι εκπαιδευτικού.
Σ4 Χυχολογύα τησ Τγεύασ: Θεωρία 2 ώρεσ
ΜΕΤ

Κλϊδοι ψυχολογύασ, Νοημοςϑνη, Προςωπικϐτητα και Προςαρμογό, Χυχικό Τγεύα.
Χυχολογύα του παιδιοϑ, του εφόβου, τησ τρύτησ ηλικύασ, Χυχολογύα του αςθενό. Ωτομα
με ειδικϋσ ανϊγκεσ και οι οικογϋνειϋσ τουσ. Μϋθοδοι ψυχοθεραπεύασ.
Σ5 Κοςτολόγηςη και Σιμολόγηςη-Μϊρκετινγκ: Θεωρία 2 MΕΤ
ώρεσ
Γνωριμύα με τισ βαςικϋσ λογιςτικϋσ ϋννοιεσ και πρακτικϋσ. Καταγραφό, τόρηςη και
απεικϐνιςη οικονομικών δοςοληψιών μύασ επιχεύρηςησ. Γενικϋσ αρχϋσ, ϋννοια και
διακρύςεισ των λογαριαςμών. Βιβλύα και ςτοιχεύα. Σο διπλογραφικϐ ςϑςτημα. Γενικϐ
Λογιςτικϐ χϋδιο. Ημερολϐγιο και Γενικϐ Καθολικϐ. Ιςολογιςμϐσ.
Αποτύμηςη
περιουςιακών ςτοιχεύων, αποςβϋςεισ και ανϊλυςη χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων.
Κϋντρα κϐςτουσ και προςϐδου. Επιμεριςμϐσ ςτοιχεύων κϐςτουσ. ϑςταςη και λϑςη
εταιρικών ςχϋςεων. Εςωλογιςτικϐσ και εξωλογιςτικϐσ προςδιοριςμϐσ κϐςτουσ
προώϐντων και υπηρεςιών. Κϐςτοσ προςωπικοϑ και μιςθοδοτικϋσ καταςτϊςεισ.
Φρηματοοικονομικϐ κϐςτοσ. Ρϐλοσ του μϊρκετινγκ ςτουσ οργανιςμοϑσ και την
κοινωνύα, μϊνατζμεντ, διαδικαςύα και ςχεδιαςμϐσ μϊρκετινγκ. Ανϊλυςη
επιχειρηματικών αγορών και αγοραςτικόσ ςυμπεριφορϊσ οργανιςμών, μϋτρηςη και
πρϐβλεψη τησ ζότηςησ. Επανϊςταςη πληροφοριών μϊρκετινγκ: δεδομϋνα ςημεύων
πώληςησ, μοντελοπούηςη τησ καταναλωτικόσ ςυμπεριφορϊσ, βϊςεισ δεδομϋνων
μϊρκετινγκ, πληροφοριακϊ ςυςτόματα μϊρκετινγκ. Αρχϋσ ηλεκτρονικοϑ μϊρκετινγκ:
οριςμϐσ και ανϊλυςη αγορϊσ, ςχεδύαςη ηλεκτρονικόσ παρουςύασ, μϊρκετινγκ ςτο
Διαδύκτυο, επιχειρηςιακϋσ ευκαιρύεσ του παγκϐςμιου ιςτοϑ, κλαδικό ανϊλυςη των
χρόςεων του Διαδικτϑου. Εφαρμογό των παραπϊνω απϐ τον Οπτικϐ – Οπτομϋτρη, ωσ
ελεϑθερου επαγγελματύα ό υπαλλόλου ιδιωτικοϑ ό δημοςύου φορϋα. Οργϊνωςη
Οπτικοϑ καταςτόματοσ, εφαρμοςτηρύου φακών επαφόσ, Οπτομετρικοϑ εξεταςτηρύου.
Σ6 Υακού Επαφόσ ΙΙ & Κλινικό Ωςκηςη: Θεωρία 4 ώρεσ, ΜΕ
Εργαςτήριο 4 ώρεσ
Ο κερατοειδόσ και οι φακού επαφόσ (ΥΕ): οξυγϐνωςη, κινητικϐτητα ΥΕ, επιπλοκϋσ
(ειδικϋσ περιπτώςεισ) και ςωςτό αναγνώριςη αυτών – ςϑγχρονη βιβλιογραφύα. Ο
αςθενόσ και οι ΥΕ: προςϋγγιςη/ ενημϋρωςη αςθενό για ΥΕ, οφθαλμικό εξϋταςη για
την εφαρμογό ΥΕ, βεβαύωςη τησ καταλληλϐτητασ του αςθενό για εφαρμογό, επιλογό
κατϊλληλου ΥΕ και κατϊλληλησ εφαρμογόσ για τον αςθενό, εκτύμηςη τησ ςωςτόσ
εφαρμογόσ (εφαρμογό, ϐραςη), εκπαύδευςη αςθενό για ςωςτό χρόςη ΥΕ (τρϐποι
τοποθϋτηςησ/ αφαύρεςησ, τρϐποι καθαριςμοϑ και ςυντόρηςησ), ςωςτό μετϋπειτα
παρακολοϑθηςη χρόςτη ΥΕ. Εφαρμογό ΥΕ διαφϐρων περιπτώςεων: ςφαιρικού,
αςτιγματικού, μαλακού, ςκληρού, ςε παιδιϊ, νϋουσ, πρεςβϑωπεσ και ϊλλουσ. Εφαρμογό
ϐλων των παραπϊνω κυρύωσ μϋςα απϐ κλινικό εργαςύα με την ευθϑνη και την
επύβλεψη του διδϊςκοντοσ ςε ςυναδϋλφουσ τησ ςχολόσ ό πραγματικοϑσ αςθενεύσ.

Ζ Εξϊμηνο
Ζ1 Μεθοδολογύα Ϊρευνασ ςτην Οπτικό-Οπτομετρύα: Θεωρία 3 ΜΕΤ
ώρεσ
Σι εύναι ϋρευνα, το ερευνητικϐ πρϐβλημα, αναςκϐπηςη αρθρογραφύασ, δεοντολογύα και
πρωτϐκολλο ϋρευνασ, εύδη παραμϋτρων, μη πειραματικό μελϋτη, εχεμϑθεια,
πειραματικό ϋρευνα ςτη Οπτικό-Οπτομετρύα, ανακούνωςη ϋρευνασ, ςτοιχεύα
αξιοπιςτύασ.
Ζ2 Ορθοοπτικό και Διόφθαλμη Όραςη: Θεωρία 4 ώρεσ, ΜΕ
Εργαςτήριο 2 ώρεσ
Σο φυςιολογικϐ μυώκϐ ςϑςτημα των οφθαλμών: οφθαλμικού μϑεσ και οφθαλμικϋσ
κινόςεισ. Υυςιολογικό διϐφθαλμη ϐραςη: ανϊπρυξη, ςτερϋοψισ, ςτερεοςκοπύα και
ςτερεογρϊμματα, επικρατόσ οφθαλμϐσ. υντονιςμϐσ κινόςεων οφθαλμών. Μϋτρηςη
των οφθαλμικών διαςτϊςεων. Υϑςη ανωμαλιών διϐφθαλμησ ϐραςησ. Διϊγνωςη και
αντιμετώπιςη προβλημϊτων διϐφθαλμησ ϐραςησ: προςαρμογό και ςϑγκλιςη, διπλωπύα,

μονϐφθαλμη ϐραςη. Μϋθοδοι εξϋταςησ παιδιών και ενηλύκων. Εντοπιςμϐσ και
αποκατϊςταςη των ανωμαλιών του μυώκοϑ ςυςτόματοσ των οφθαλμών. Οφθαλμικϋσ
παρεκκλύςεισ: Υορύεσ, τραβιςμού, Αμβλυωπύα, Νυςταγμϐσ. Φρηςιμοποιοϑμενεσ μη
φαρμακευτικϋσ και μη χειρουργικϋσ μϋθοδοι για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων
διϐφθαλμησ ϐραςησ: εκπαύδευςη, πρύςματα, ειδικού φακού, αςκόςεισ.
Ζ3 Σεχνολογύα Laser: Θεωρία 3 ώρεσ
ΜΕΤ
Αρχϋσ Λειτουργύασ των Laser: Αυθϐρμητη και εξαναγκαςμϋνη εκπομπό. Απορρϐφηςη. Η
ιδϋα του Laser. Διατϊξεισ ϊντληςησ. Ιδιϐτητεσ δεςμών Laser. Αλληλεπύδραςη
ακτινοβολύασ και ϑλησ. Αντλητικϋσ διεργαςύεσ. Παθητικϊ οπτικϊ αντηχεύα. Μετατροπό
Q. Εγκλεύδωςη ρυθμοϑ. Σϑποι Lasers. Εφαρμογϋσ laser.

Ζ4 Κλινικϋσ Εφαρμογϋσ Διϊθλαςησ-Οπτομετρύασ: Θεωρία 3 ΜΕ
ώρεσ, Εργαςτήριο 4 ώρεσ
Ωςκηςη διϊθλαςησ και οπτομετρύασ ςτα εργαςτόρια Οπτικόσ & Οπτομετρύασ.
Παρατόρηςη περιπτώςεων διϊθλαςησ και οπτομετρύασ ςε Δημϐςια Νοςηλευτικϊ
Ιδρϑματα ό Ιδιωτικϊ Οφθαλμολογικϊ Κϋντρα. Παρουςύαςη περιπτώςεων ςε ανοιχτϋσ
ημερύδεσ ςτη ςχολό.
Ζ5 ύγχρονεσ Οπτικϋσ Εφαρμογϋσ: Θεωρία 3 ώρεσ
ΜΕ
Βιοφωτονικό (αλληλεπύδραςη ακτινοβολύασ λϋιζερ με ιςτϐ, οι φωτοδυναμικϋσ
θεραπεύεσ του καρκύνου). Σομογραφύα οπτικόσ ςυμφωνύασ, Ομοεςτιακό μικροςκοπύα,
Μη γραμμικό μικροςκοπύα, Οπτικό παγύδευςη και εφαρμογϋσ ςτη βιολογύα και ιατρικό.
Ολογραφύα, Οπτικό αποθόκευςη και επεξεργαςύα τησ πληροφορύασ. Οπτικϊ
ολοκληρωμϋνα κυκλώματα. Οπτικού υπολογιςτϋσ. Υαςματοςκοπύα Υθοριςμοϑ. Οπτικό
επεξεργαςύα υλικών.
Ζ6 Βοηθόματα Φαμηλόσ Όραςησ: Θεωρία 4 ώρεσ, Εργαςτήριο 2 ΜΕ
ώρεσ
Απώλεια τησ ϐραςησ. Οριςμϐσ και νομοθεςύα τησ χαμηλόσ ϐραςησ. Αύτια και
περιπτώςεισ ατϐμων με χαμηλό ϐραςη. Μϋτρηςη τησ οπτικόσ αντύληψησ ςε ϊτομα με
χαμηλό ϐραςη. Μεγϋθυνςη. Μη οπτικϊ βοηθόματα. Υώσ και φωτιςμϐσ χώρου. Οπτικϊ
πεδύα ορϊςεωσ, πύνακασ Amsler, περιμετρύα. Βοηθόματα χαμηλόσ ϐραςησ για
διεϑρυνςη περιφερειακοϑ πεδύου ορϊςεωσ. Ϊκκεντρη ϐραςη. Αλλαγϋσ περιβϊλλοντοσ
και χώρου που τα καθιςτοϑν λειτουργικϊ για ϊτομα με χαμηλό ϐραςη. Αντιμετώπιςη
αςθενών με χαμηλό ϐραςη. Κατανϐηςη και εκπαύδευςη ςτη ςωςτό ςυνταγογρϊφηςη,
εκτϋλεςη, επεξόγηςη και τεχνικϋσ χρόςησ βοηθημϊτων χαμηλόσ ϐραςησ ϐπωσ
μεγεθυντικοϑσ φακοϑσ (χειρϐσ και ςτατικοϑσ), τηλεςκϐπια, πολϑπλοκεσ ςυνταγϋσ,
CCTV.

Η Εξϊμηνο
Η1 Πτυχιακό εργαςύα
Εποπτευϐμενη ϋρευνα ςε θϋμα ςχετικϐ με την οπτομετρύα ό την οπτικό επιςτόμη
γενικϐτερα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κλινικόσ και εφαρμοςμϋνησ ϋρευνασ.

Η2 Πρακτικό Ωςκηςη
Ωςκηςη ςε Νοςηλευτικϊ Ιδρϑματα και Ιδιωτικϊ Οφθαλμολογικϊ Κϋντρα ϐραςησ,
διϊρκειασ 6 μηνών.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Διαδικαςύα μετϊβαςησ ςτο νϋο πρόγραμμα ςπουδών
Σο Σμόμα Οπτικόσ και Οπτομετρύασ αποςκοπεύ ςτο να προςδώςει ςτουσ
ςπουδαςτϋσ το απαραύτητο υπϐβαθρο ώςτε να μποροϑν να ανταπεξϋλθουν ςτισ
ανωτϋρω περιγραφεύςεσ γενικϋσ και ειδικϋσ απαιτόςεισ, παρϋχοντασ παρϊλληλα
τη δυνατϐτητα ςυνεχοϑσ επιςτημονικόσ εξϋλιξησ και επαγγελματικόσ ανϋλιξησ.
Για το λϐγο αυτϐ, διαπιςτώθηκε η ανϊγκη να γύνει μύα εναρμϐνιςη του
Προγρϊμματοσ πουδών για τουσ παρακϊτω λϐγουσ:
1) Τπόρχαν μαθόματα μη ςχετικϊ με το αντικεύμενο του Σμόματοσ. Τπόρχαν
ςϑνολο 43 μαθόματα μαζύ με την πτυχιακό εργαςύα χωρύσ να
χαρακτηρύζεται κανϋνα ςαν επιλογόσ υποχρεωτικϐ. Ο νϐμοσ προβλϋπει
40 μαζύ με την πτυχιακό. το νϋο πρϐγραμμα ϋχουν τεθεύ ςϑνολο 42
μαθόματα εκ των οπούων τα 6 επιλογόσ υποχρεωτικϊ (ΕΤ).
2) Η κατανομό των μαθημϊτων ανϊ εξϊμηνο δεν όταν η ενδεδειγμϋνη
μαθηςιακϊ. το νϋο Πρϐγραμμα πουδών ϋγιναν οι απαραύτητεσ
διορθώςεισ.
3) Τπόρχαν ελλεύψεισ βαςικών μαθημϊτων τμόματοσ υγειονομικόσ
κατεϑθυνςησ ϐπωσ φαύνεται απϐ τα νϋα μαθόματα που υιοθετόςαμε π.χ.
Πρώτεσ Βοόθειεσ.
4) Τπόρχαν ελλεύψεισ μαθημϊτων ειδύκευςησ π.χ. Βοηθόματα Φαμηλόσ
Όραςησ, χϋδιο & Αιςθητικό Προςώπου. Προςαρμϐςθηκαν
εργαςτηριακϋσ και κλινικϋσ ώρεσ μαθημϊτων ανϊλογα με τισ ςϑγχρονεσ
ανϊγκεσ του γνωςτικοϑ αντικειμϋνου και τη δυνατϐτητα που παρϋχει το
υγειονομικϐ ςϑςτημα τησ περιοχόσ.
Σελικώσ, υιοθετοϑνται (απϐ το επτϋμβριο του 2010) οι κϊτωθι αλλαγϋσ:
Μαθόματα που αντικαθύςτανται ό καταργούνται
ΠΑΛΑΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΝΕΟ
ΜΑΘΗΜΑ

Β3

ΟΠΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: ενςωματώνεται ςτο μϊθημα
ΠΑΘΟΛΟΓΙΕ ΟΥΘΑΛΜΨΝ

Γ5

Γ1

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ: ϋχει ενςωματωθεύ ςτα
προηγμϋνα μαθόματα ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ Ι &
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΙΙ

Ε2 & Σ3

Δ1

ΟΡΘΟΟΠΣΙΚΗ: ενςωματώθηκε ςτο ΟΡΘΟΟΠΣΙΚΗ &
ΔΙΟΥΘΑΛΜΗ ΟΡΑΗ

Ζ2

Δ4

ΗΛΕΚ/ΝΕ ΜΕΣΡΗΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ:
αντικαταςτϊθηκε με το ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΣΙΚΨΝ
ΟΡΓΑΝΨΝ

Δ6

Δ5

ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΥΗΜΙΗ: αντικαταςτϊθηκε με το
ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ & ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ-MARKETING

Σ5

Ε3

ΟΠΣΟΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ: ςυγχωνεύεται ςτο μϊθημα
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ LASER

Z3

Σ4

ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ: καταργεύται

-

Σ5

ΑΝΑΛΤΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ:
καταργεύται

-

Z1

ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ: ενςωματώθηκε ςτα μαθόματα
α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΟΡΑΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ, β)
ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ, γ) ΚΛΙΝΙΚΗ
ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ Ι & δ) ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΙΙ

Β2,Γ2,Ε2 &
Σ3

Μαθόματα που μετονομϊζονται
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ: μετονομϊζεται ςε

Α2

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΟΡΑΗ: μετονομϊζεται ςε

Γ3

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΟΡΑΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ Ι:

Ε2

μετονομϊζεται ςε ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ Ι
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΙΙ:

Σ3

μετονομϊζεται ςε ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΙΙ

Α2

Β2

Ε2

Σ3

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ: μετονομϊζεται και
Ζ4

διαμορφώνεται ΚΛΙΝΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΘΛΑΗ

Ζ4

- ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

Νϋα μαθόματα
ΠΡΨΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ

Α3

ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΗΜΕΙΑ

Α5

ΦΕΔΙΟ & ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΠΡΟΨΠΟΤ

Β3

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΨΣΙΜΟΤ

Δ5

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΣΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ

Δ6

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΗ

Σ1

ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ &ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ-MARKETING

Σ5

ΤΓΦΡΟΝΕ ΟΠΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ

Z5

ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΦΑΜΗΛΗ ΟΡΑΗ

Ζ6

υμπεραςματικϊ, καταργόθηκαν 9 μαθόματα, εντϊχθηκαν 9 νϋα μαθόματα,
οπϐτε το ςϑνολο εύναι 42 εκ των οπούων τα 6 ΕΤ (Επιλογόσ Τποχρεωτικϊ). Σα
μαθόματα αυτϊ (επιλογόσ υποχρεωτικϊ) ϋχουν κατανεμηθεύ ςτα Ε, Σ και Ζ
εξϊμηνο, ϐπωσ φαύνεται και ςτον παρακϊτω Πύνακα. Ο ςπουδαςτόσ
υποχρεοϑται να επιλϋξει το ϋνα απϐ τα δϑο προςφερϐμενα μαθόματα ςτο
αντύςτοιχο εξϊμηνο ςπουδών του.

ΜΑΘΗΜΑΣΑ

ΕΞΑΜ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ (ΕΤ)
ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΟΡΑΗ

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΤΓΕΙΑ

ΑΥΑΛΕΙΑ & ΤΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΙΑ
ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ & ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ -

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ
ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

MARKETING

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ LASER

Ε'

Σ'

Ζ'

Οδηγύεσ για τη δόλωςη των μαθημϊτων.
Οι ςπουδαςτϋσ για τη λόψη του πτυχύου πρϋπει να ϋχουν παρακολουθόςει κατ'
ελϊχιςτο 39 μαθόματα και να ϋχουν ςυμπληρώςει κατ' ελϊχιςτο 240 διδακτικϋσ
μονϊδεσ. Κατϊ ςυνϋπεια, οι δηλώςεισ μαθημϊτων των ςπουδαςτών που
οφεύλουν μαθόματα απϐ περαςμϋνα εξϊμηνα θα πρϋπει να γύνουν με τϋτοιο
τρϐπο ώςτε ςτο ςϑνολο των ςπουδών τουσ ωσ τη λόψη του πτυχύου να
πληρεύται η παραπϊνω προϒπϐθεςη.

το νϋο Πρϐγραμμα πουδών διδϊςκονται ςυνολικϊ τριϊντα ϋξι (36)
υποχρεωτικϊ μαθόματα (Τ) και ϋξι (6) επιλογόσ υποχρεωτικϊ (ΕΤ).
Σο νϋο πρϐγραμμα ςπουδών περιλαμβϊνει μαθόματα μικτϊ και θεωρητικϊ. Η
διαδικαςύα, η οπούα εφαρμϐζεται εύναι η παρακϊτω:
1. Για τη λόψη πτυχύου απαιτεύται η επιτυχόσ εξϋταςη ςε 36 υποχρεωτικϊ (Τ)
μαθόματα, ςε 3 μαθόματα επιλογόσ υποχρεωτικϊ (ΕΤ) καθώσ και η
εκπϐνηςη πτυχιακόσ εργαςύασ και η διεξαγωγό πρακτικόσ ϊςκηςησ. Σα
παραπϊνω θα πρϋπει να πιςτώνουν ςτο φοιτητό τουλϊχιςτον 240
πιςτωτικϋσ μονϊδεσ (ΠΜ).
2. Μαθόματα του παλαιοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών ςτα οπούα ο ςπουδαςτόσ
ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ κατοχυρώνονται και εμφανύζονται ςτο παρϊρτημα
πτυχύου.
3. Για τα μαθόματα ό τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ που υπολεύπονται για τη λόψη
πτυχύου, ο ςπουδαςτόσ ςυμπληρώνει με μαθόματα του νϋου προγρϊμματοσ
ςπουδών. Μαθόματα του προγρϊμματοσ ςπουδών πϋραν των 240 Π.Μ.
εμφανύζονται ςτο παρϊρτημα πτυχύου.
4. Σα μαθόματα του παλαιοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών δεν διδϊςκονται απϐ το
ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2010-11.
5. Μϊθημα ό μϋροσ μαθόματοσ που δεν ϋχει δηλωθεύ μϋχρι το ακαδημαώκϐ ϋτοσ
2009-2010, δεν μπορεύ πλϋον να δηλωθεύ και χϊνεται αυτοδικαύωσ.
6. πουδαςτϋσ οι οπούοι ϋχουν δηλώςει θεωρητικϐ μϋροσ μαθόματοσ ςτο
παλαιϐ πρϐγραμμα ςπουδών και δεν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ, ϋχουν
δικαύωμα εξϋταςησ για ϋναν αριθμϐ εξεταςτικών περιϐδων (ο αριθμϐσ αυτϐσ
θα ανακοινωθεύ). ε περύπτωςη αποτυχύασ ςε ϐλεσ τισ διαθϋςιμεσ
εξεταςτικϋσ περιϐδουσ, θα πρϋπει να δηλωθεύ μϊθημα του νϋου
προγρϊμματοσ ςπουδών.
7. πουδαςτϋσ οι οπούοι ϋχουν δηλώςει εργαςτηριακϐ μϋροσ μαθόματοσ ςτο
παλαιϐ πρϐγραμμα ςπουδών και δεν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ, ϋχουν
δικαύωμα εξϋταςησ για ϋναν αριθμϐ εξεταςτικών περιϐδων (ο αριθμϐσ αυτϐσ
θα ανακοινωθεύ). Διδαςκαλύα δεν παρϋχεται. ε περύπτωςη αποτυχύασ ςε
ϐλεσ τισ διαθϋςιμεσ εξεταςτικϋσ περιϐδουσ, θα πρϋπει να δηλωθεύ μϊθημα
του νϋου προγρϊμματοσ ςπουδών.
8. Μαθόματα του παλαιοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών που ϋχουν εξεταςτεύ
επιτυχώσ και ϋχουν παρϐμοιο περιεχϐμενο (αν και ςυνόθωσ πιο
περιοριςμϋνο) με μαθόματα του νϋου προγρϊμματοσ ςπουδών δεν μποροϑν
να επιλεγοϑν καθώσ αυτϐ θα οδηγόςει ςε «διπλό» πύςτωςη μονϊδων.

Αντιςτοιχύεσ μαθημϊτων (εναρμόνιςη παλαιού προγρϊμματοσ ςπουδών)
Β ΕΞΑΜΗΝΟ
Σ4

Κατοχυρώνει
Χυχολογύα τησ Τγεύασ

Β4

Υυςιολογύα

Δηλώνει επιπλϋον
Α3
Πρώτεσ βοόθειεσ
Α5

τοιχεύα Φημεύασ

Για την ςυμπλόρωςη των διδακτικών μονϊδων ο ςπουδαςτόσ του Β εξαμόνου δηλώνει
υποχρεωτικϊ τα μαθόματα "Πρώτεσ βοόθειεσ" και "τοιχεύα Φημεύασ"

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Σ4

Κατοχυρώνει
Χυχολογύα τησ Τγεύασ

Δηλώνει επιπλϋον
Α3
Πρώτεσ βοόθειεσ

Γ2

Ειςαγωγό ςτην Οπτομετρύα

Α5

Ε1

Υαρμακολογύα Οφθαλμοϑ

Β2

τοιχεύα Φημεύασ

Επιςτόμη ϐραςησ και
Οπτομετρύασ
Β3
χϋδιο και αιςθητικό
προςώπου
Για την ςυμπλόρωςη των διδακτικών μονϊδων ο ςπουδαςτόσ του Γ εξαμόνου δηλώνει
απϐ τη ςτόλη των επιπλϋον μαθημϊτων τϐςα ώςτε ο αριθμϐσ των διδακτικών μονϊδων
να εύναι ύςοσ ό μεγαλϑτεροσ των μαθημϊτων που κατοχυρώνει (Σρύα εκ των τεςςϊρων
μαθημϊτων αρκοϑν)

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ
Σ4

Κατοχυρώνει
Χυχολογύα τησ Τγεύασ

Α3

Δηλώνει επιπλϋον
Πρώτεσ βοόθειεσ

Ε1

Υαρμακολογύα Οφθαλμοϑ

Α5

τοιχεύα Φημεύασ

Β2

Επιςτόμη ϐραςησ και
Οπτομετρύασ
Β3
χϋδιο και αιςθητικό
προςώπου
Για την ςυμπλόρωςη των διδακτικών μονϊδων ο ςπουδαςτόσ του Δ εξαμόνου δηλώνει
απϐ τη ςτόλη των επιπλϋον μαθημϊτων τϐςα ώςτε ο αριθμϐσ των διδακτικών μονϊδων
να εύναι ύςοσ ό μεγαλϑτεροσ των μαθημϊτων που κατοχυρώνει

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ*
Σ4
Σ5
Ε1

Κατοχυρώνει
Χυχολογύα τησ Τγεύασ
Εμπορύα και διαφόμιςη (Κοςτολϐγηςη και
Σιμολϐγηςη- Μϊρκετινγκ)
Υαρμακολογύα Οφθαλμοϑ

Α3

Δηλώνει επιπλϋον
Πρώτεσ βοόθειεσ

Α5

τοιχεύα Φημεύασ

Β2

Επιςτόμη ϐραςησ και
Οπτομετρύασ
Εργονομύα Υωτιςμοϑ

Δ5
Δ6

Σεχνολογύα Οπτικών
Οργϊνων
Β3
χϋδιο και αιςθητικό
προςώπου
Για την ςυμπλόρωςη των διδακτικών μονϊδων ο ςπουδαςτόσ του Ε εξαμόνου δηλώνει
απϐ τη ςτόλη των επιπλϋον μαθημϊτων τϐςα ώςτε ο αριθμϐσ των διδακτικών μονϊδων
να εύναι ύςοσ ό μεγαλϑτεροσ των μαθημϊτων που κατοχυρώνει
*Οι ςπουδαςτϋσ του Ε εξαμόνου δηλώνουν υποχρεωτικϊ το παρακϊτω μϊθημα:
Δ4

Ξϋνη γλώςςα και ορολογύα

Σ ΕΞΑΜΗΝΟ**
Σ4
Σ5

Κατοχυρώνει
Χυχολογύα τησ Τγεύασ
Εμπορύα και διαφόμιςη (Κοςτολϐγηςη και
Σιμολϐγηςη- Μϊρκετινγκ)

Α3

Δηλώνει επιπλϋον
Πρώτεσ βοόθειεσ

Α5

τοιχεύα Φημεύασ

Β2

Επιςτόμη ϐραςησ και
Οπτομετρύασ
Εργονομύα Υωτιςμοϑ

Δ5
Δ6

Σεχνολογύα Οπτικών
Οργϊνων
Β3
χϋδιο και αιςθητικό
προςώπου
Για την ςυμπλόρωςη των διδακτικών μονϊδων ο ςπουδαςτόσ του τ εξαμόνου
δηλώνει απϐ τη ςτόλη των επιπλϋον μαθημϊτων τϐςα ώςτε ο αριθμϐσ των διδακτικών
μονϊδων να εύναι ύςοσ ό μεγαλϑτεροσ των μαθημϊτων που κατοχυρώνει
**Οι ςπουδαςτϋσ του Σ εξαμόνου δηλώνουν υποχρεωτικϊ τα παρακϊτω μαθόματα:
Δ4

Ξϋνη γλώςςα και ορολογύα

Ε7

Αςφϊλεια και Τγιεινό Εργαςύασ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ**
Κατοχυρώνει
Α3

Δηλώνει επιπλϋον
Πρώτεσ βοόθειεσ

Α5

τοιχεύα Φημεύασ

Β2

Επιςτόμη ϐραςησ και
Οπτομετρύασ
Εργονομύα Υωτιςμοϑ

Δ5
Δ6
Β3

Σεχνολογύα Οπτικών
Οργϊνων
χϋδιο και αιςθητικό
προςώπου

Για την ςυμπλόρωςη των διδακτικών μονϊδων ο ςπουδαςτόσ του Ζ εξαμόνου δηλώνει
απϐ τη ςτόλη των επιπλϋον μαθημϊτων τϐςα ώςτε ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των
διδακτικών μονϊδων για τη λόψη του πτυχύου να εύναι ύςοσ ό μεγαλϑτεροσ του 240 και
ο αριθμϐσ μαθημϊτων ύςοσ ό μεγαλϑτεροσ του 39
*Οι ςπουδαςτϋσ του Ζ εξαμόνου δηλώνουν υποχρεωτικϊ το παρακϊτω μϊθημα:
Δ4

Ξϋνη γλώςςα και ορολογύα

