
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ και ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχικό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 5211 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ε 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΚΣΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

(δ). 

  

   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΜΕΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Κυτταρικι Βιολογία 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΑΚΣΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 



(2) 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 το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 Να καταςτιςει τον φοιτθτι ικανό: 

 να γνωρίηει τθ δράςθ τθσ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ ςτουσ ιςτοφσ (πακολογικοφσ 

και υγιείσ) 

 να γνωρίηει βακιά τισ επιπτώςεισ  των ιοντιηουςών ακτινοβολιών  επί του 

αςκενοφσ.  

 να είναι υπεφκυνοσ ςτθν εφαρμογι τουσ κατά τθν διάρκεια των ιατρικών 

πράξεων (ακτινοδιάγνωςθσ - ακτινοκεραπείασ - πυρθνικι ιατρικισ). 

 

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 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Η εφαρμογι των ακτινολογικών πράξεων (ακτινογραφίεσ κλαςςικζσ - αξονικζσ 

τομογραφίεσ - scanning - ακτινοκεραπεία κ.λ.π.) να γίνεται με βακιά γνώςθ των 

επιπτώςεων (ευεργετικών και βλαπτικών) επί του αςκενοφσ. 

 Να καταςτιςει τον τεχνολόγο τθσ ακτινολογίασ ικανό να γνωρίηει τθν δράςθ τθσ 

ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ ςτουσ ιςτοφσ (πακολογικοφσ και υγιείσ), ώςτε να είναι 

υπεφκυνοσ ςτθν εφαρμογι τουσ κατά τθν διάρκεια των ιατρικών πράξεων 

(ακτινοδιάγνωςθσ - ακτινοκεραπείασ - πυρθνικι ιατρικισ). 

 Λεπτομερισ μελζτθ όλων των ιοντιηουςών ακτινοβολιών, και των φαινομζνων τα 

οποία προκαλοφν κατά τθν είςοδο τουσ ςτθν ηώςαν φλθ, δράςθ αυτών επί των 

υγιών ιςτών και επί των κακοθκών όγκων. 

 

  



 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ολεσ οι διαλζξεισ είναι ςε μορφή Power Point 

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 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 30 

Μελζτθ 30 

φνολο Μακιματοσ  60 

 

 

1. Οι ιδιότθτεσ των Ιοντιηουςών ακτινοβολιών κατά τθν αλλθλεπίδραςθ τουσ με τθν 
φλθ 

2. Χθμικζσ αλλαγζσ κατά τθν απορρόφθςθ τθσ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ. 
3. Δόςθ-κατανομι δόςθσ ςε βιολογικά υλικά. 
4. Επίδραςθ τθσ ακτινοβολίασ ςε μοριακό και υπομοριακό επίπεδο. 
5. Κυτταρικι επίδραςθ τθσ ακτινοβολίασ, καμπφλεσ επιβίωςθσ κυττάρων. 
6. Ακτινοευαιςκθςία ςτισ διάφορεσ φάςεισ του κυτταρικοφ κφκλου. 
7. In vivo επιβίωςθ κυττα΄ρων μετά από ακτινοβόλθςθ. 
8. Επίδραςθ ακτινοβολίασ ςε επίπεδο ιςτών (δζρμα, βλεννογόνοσ, αδζνεσ, 

κυρεοειδισ, αιμοποιθτικόσ, νευρικόσ ιςτόσ, πνεφμονεσ, νεφροί, ζμβρυο, 
γεννθτικοί αδζνεσ) 

9. Γεννετικι επίδραςθ τθσ ακτινοβολίασ 
10. Σροποποιθτικοί παράγοντεσ τθσ βιολογικισ δράςθσ των ακτινοβολιών 
11. Ακτινοβολία και καρκίνοσ. 
12. Απότερα αποτελζςματα τθσ ακτινοβολίασ. 
13. Εκκεςθ ανκρώπων ςτθν ακτινοβολία και όρια δόςεων. 

 

 



για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

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. 

Γραπτι εξζταςθ 

 

 

 

 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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