
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 6261 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σ΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ι 

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 

Νοςοκομειακι ‘Αςκθςθ 5 5 

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 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Κριτιρια επιλογισ: 

 70%: Ο αριθμόσ των μαθημάτων που ζχουν 

ολοκληρωθεί. 

 30%: O μζςοσ όροσ βαθμολογίασ των μαθημάτων 

που ζχουν ολοκληρωθεί. 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 



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 

Η πραγματοποίηςη τησ πρακτικήσ άςκηςησ ςτο επάγγελμα του Σεχνολόγου Ραδιολόγου 

Ακτινολόγου, ζχει ωσ ςτόχο να παράςχει ςτουσ φοιτητζσ την ευκαιρία: 

α) να ςυνειδητοποιήςουν και να εκτιμήςουν ςε ρεαλιςτικζσ ςυνθήκεσ το ρόλο που 

καλοφνται να εκπληρώςουν ςτο χώρο τησ Τγείασ και ειδικότερα των Σμημάτων 

Ιατρικών Απεικονίςεων, Πυρηνικήσ Ιατρικήσ και Ακτινοθεραπείασ.  

β) να αποκτήςουν τισ πρακτικζσ και εμπειρικζσ δεξιότητεσ που είναι απαραίτητεσ 

ςτην ορθή λειτουργία του Σμήματοσ.  

γ) να ςυμμετάςχουν αν το επιθυμοφν ςε ερευνητικά προγράμματα (projects) που 

γίνονται ςτον φορζα πρακτικήσ άςκηςησ.  

Ο φοιτθτισ αποκτά εμπειρία και εφαρμόηει γνϊςεισ ςε επίπεδο εργαςίασ ςε τμιματα 

απεικόνιςθσ και κεραπείασ. 

Ολοκλιρωςθ μζςω τθσ εμβάκυνςθσ των  γνϊςεων που αποκτικθκαν κατά τθν διάρκεια 

των ςπουδϊν τόςο των Θεωρθτικϊν όςο και των πρακτικϊν από τα Εργαςτιρια και τα 

Νοςοκομεία. 

 Ο απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ τελικι προετοιμαςία του φοιτθτι πριν τθν λιψθ του πτυχίου 

άρα πριν τθν ζναρξθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτοσ. Επιπλζον με τθν ενεργό 

ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςε όλεσ τισ εργαςίεσ του Σμιματοσ δίδεται θ ευκαιρία να 

ελζγξουν γνϊςεισ - ικανότθτεσ και χαρακτιρα πριν τθν ζναρξθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ κακϊσ και να γνωρίςουν άλλουσ ενδιαφζροντεσ τομείσ που δεν τουσ 

δόκθκε θ ευκαιρία να γνωρίςουν κατά τθν διάρκεια των ςπουδϊν τουσ. 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
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… 
……. 

 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 



 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Παρακολοφκθςθ και υμμετοχι ςτισ Εργαςίεσ ενόσ φγχρονου Σμιματοσ (Ακτινολογίασ - 

Αξονικοφ - Μαγνθτικοφ Σομογράφου - Πυρθνικισ Ιατρικισ ι Ακτινοκεραπείασ) Μεγάλου 

Νοςοκομείου. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
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 ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Πρακτικι Άςκθςθ 150 
Σύνολο Μαθήματος  150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 

Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

 

υμπλιρωςθ βιβλίου πρακτικισ  

 40%: από την αξιολόγηςη του υπεφθυνου 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 εβαςμόσ 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 



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. 

επόπτη του φορζα πρακτικήσ άςκηςησ. 

 40%: από την αξιολόγηςη του υπεφθυνου 

επόπτη μζλουσ ΔΕΠ. 

 20%: από την αξιολόγηςη τησ επιτροπήσ 

πρακτικήσ άςκηςησ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σων μακθμάτων που ζχουν διδαχκεί και βιβλιογραφικζσ αναφορζσ ςχτικζσ με τα κζματα που 

παρουςιάηονται κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ. 

 
 


