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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων. 
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

 Να έχει εξοικειωθεί με τον σχεδιασμό και λειτουργία συστημάτων ανάλυσης 
ιατρικής εικόνας που χρησιμοποιούνται στην Ακτινολογία. 

 Να έχει γνώση των μεθοδολογιών μαθηματικής ποσοτικοποίησης των ιδιοτήτων 
υφής, παρυφής, και άλλων ιδιοτήτων της εικόνας (π.χ. ομοιογένεια-ανομοιογένεια 
υφής σε εικόνες υπερηχογράφου). 

 Να έχει γνώση των μεθόδων ταξινόμησης σε κατηγορίες (π.χ. καλοήθεια-
κακοήθεια) των εικόνων με βάση τις ποσοτικοποιημένες  ιδιότητες της ψηφιακής  
ακτινολογικής εικόνας. 

 Να έχει γνώση των μεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας των συστημάτων 
ανάλυσης ιατρικής εικόνας στην Ακτινολογία. 

  

 

 

 

 



Σκοπός του μαθήματος: Η ανάλυση με υπολογιστή των ψηφιακών ιατρικών εικόνων που 

προκύπτουν από τα σύγχρονα ακτινολογικά συστήματα (π.χ. εικόνες Αξονικού και 

Μαγνητικού Τομογράφου), είναι σημαντική (α) για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων  

που απεικονιστικά διαφοροποιούν φυσιολογικό/παθολογικό ή παθολογικό/παθολογικό 

ιστό και (β) για την ταξινόμηση απεικονιζόμενης υφής σε κατηγορίες όπως φυσιολογική ή 

παθολογική. Η ανάλυση εικόνας διακρίνεται από τους άλλους τύπους μεθόδων 

επεξεργασίας εικόνας, όπως η αποκατάσταση και ποιοτική βελτιστοποίησή της, δεδομένου 

ότι η τελική έκβαση είναι συνήθως αριθμητική αντί εικονική. Κατά συνέπεια, η ανάλυση 

εικόνας δεν ασχολείται με τη βελτίωση της ποιότητας των εικόνων. Ασχολείται με τη 

διάγνωση, με παρόμοιο τρόπο που ο παθολόγος εξετάζει μια εικόνα: Ο Η/Υ εξετάζει την 

εικόνα, ανιχνεύει και ποσοτικοποιεί χαρακτηριστικά και ιδιότητες της εικόνας και προτείνει 

πιθανή διάγνωση (π.χ. καλοήθεια - κακοήθεια).  

Ένα ιατρικό σύστημα ανάλυσης εικόνας περιλαμβάνει: Παραγωγή χαρακτηριστικών που 

ποσοτικοποιούν ιδιότητες της ιατρικής εικόνας, σχεδίαση του συστήματος με μεθόδους 

ταξινόμησης και αξιολόγησης της αξιοπιστίας του συστήματος. 

Στόχος του μαθήματος 

Να μπορεί να διαμορφώνει ο φοιτητής με μαθηματική προσέγγιση τη δομή των 

συστημάτων ανάλυσης ακτινολογικής εικόνας, που χρησιμοποιούνται. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως), σε ποιά / ποιές από αυτές αποσκοπεί το μάθημα; 

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
-Λήψη αποφάσεων  
-Αυτόνομη εργασία  
-Ομαδική εργασία  
-Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
-Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
-Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

-Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
-Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
-Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 

 

 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας με θεωρία  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στη 
διδασκαλία και χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και της ιστοσελίδας του Τμήματος  για την επικοινωνία 
και την ενημέρωση των φοιτητών αντίστοιχα. 
Χρήση του e-class για την ανάρτηση και διακίνηση 

επιστημονικών άρθρων, οδηγιών, διαλέξεων, χρήσιμων 

συνδέσμων (links), ερωτηματολογίων, πληροφοριών για 

την παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων 

σχετικών με το μάθημα, κλπ.  

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση Βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
Διδασκαλία, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, 
Εκπόνηση Μελέτης (project), Συγγραφή 
Εργασίας / Εργασιών, Καλλιτεχνική 
Δημιουργία κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις-Εισηγήσεις με τη 

χρήση οπτικοακουστικών 

μέσων.  

90 
 

Εργαστηριακή Άσκηση σε 
μικρές ομάδες 20-25 
φοιτητών. 

 

Αυτοτελής μελέτη  
Σύνολο Μαθήματος  90 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
Αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητώς προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Θεωρία 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

 Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής  

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
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