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ΔΕΚΑΣΗ ΣΡΙΣΗ (13η) ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΗ
Καιείζζε ηελ Δεσηέρα 6 Ιοσνίοσ 2011 θαη ώξα 09:30 ζηελ Δέκαηη Σρίηη (13η) Έκηακηη Γενική σνέλεσζη ηνπ
Τκήκαηνο Φπζηθήο, ε νπνία ζα γίλεη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ (απέλαληη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο),
ζην δεύηεξν όξνθν ησλ θηεξίσλ Φπζηθήο ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε.
ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙ ΑΣ ΔΙ ΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ
Θέμα 1ον: Αλαθνηλώζεηο
Θέμα 2ον: Άδεηεο κειώλ ΔΕΠ
Θέμα 3ον: Αλαζέζεηο εληνιώλ δηδαζθαιίαο καζεκάησλ αθαδ. έηνπο 2011-2012 (από αναβολή)
Θέμα 4ον: Φύιαμε θηεξίσλ ηνπ Τκήκαηνο (από αναβολή)
Θέμα 5ον: Απόθαζε ηεο Γ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο γηα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο Δηεύζπλζεο ηνπ Εξγαζηεξίνπ
Ππξεληθήο Φπζηθήο θαη Σηνηρεησδώλ Σσκαηηδίσλ, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Καζεγεηή, θ. Χ. Κηνξίδε από ηε
ζέζε ηνπ Δηεπζπληή. (από αναβολή)
Θέμα 6ον: Αίηεκα ηνπ Καζεγεηή θ. Γ. Παπατσάλλνπ γηα νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ ζπλεδξίνπ MEMSWAVE 2011 (από
αναβολή)
Θέμα 7ον: Απόθαζε Γ.Σ. γηα ηελ αλάζεζε ηεο Δ/λζεο ηνπ Εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Σηεξεάο Καηάζηαζεο, κεηά ηελ κε
ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο ζηελ από 12/5/2011 πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο.
Θέμα 8ον: Αίηεζε ηεο θαο Ε. Χνιέβα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βαζκνινγηθήο ηεο εμέιημεο ζηελ Α΄ βαζκίδα, σο κέινπο
ΕΤΕΠ. (επισσνάπτεται βιογραυικό σημείωμα)
Θέμα 9ον: Αίηεζε ηνπ Καζεγεηή θ. Ε. Μαλνπζάθε γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην θαζεζηώο ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο γηα ην
αθαδ. έηνο 2011-12, θαζώο θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηδαζθαιίαο γηα ην ρεηκεξηλό εμάκελν ζε παλ/κην ηνπ
εμσηεξηθνύ.
Θέμα 10ον: Αίηεζε ηνπ Καζεγεηή θ. Α. Καηζάγγεινπ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην θαζεζηώο ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο γηα ην
αθαδ. έηνο 2011-12, θαζώο θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηδαζθαιίαο γηα ην εαξηλό εμάκελν ζε παλ/κην ηνπ
εμσηεξηθνύ.
Θέμα 11ον: Αίηεζε ηνπ Καζεγεηή θ. Μ. Σαληακνύξε γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην θαζεζηώο ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο γηα ην
αθαδ. έηνο 2011-12.

Θέμα 12ον: Αίηεζε ηνπ Καζεγεηή θ. Κ. Παπαληθόια γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην θαζεζηώο ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο γηα ην
αθαδ. έηνο 2011-12
Θέμα 13ον: Σπδήηεζε επί ησλ εθθξεκνηήησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βαζηθνύ Εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Ι, ζύκθσλα κε ην λέν
Πξόγξακκα Σπνπδώλ (αποστέλλεται ηλεκτρονικά η αναλστική πρόταση για το Εργαστήριο Φσσικής Ι).
ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
Θέμα μόνο (ώρα 12:00)
(Με ηη ζσμμεηοτή ηοσ ανηίζηοιτοσ εκλεκηορικού ζώμαηος)
Κξίζε γηα ηελ κνληκνπνίεζε ηνπ θ. Ι. Λελίδη ζηε βαζκίδα ηνπ Επίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Τνκέα Φπζηθήο Σηεξεάο
Καηάζηαζεο, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πειραμαηική Φσζική ηερεάς Καηάζηαζης».

Αζήλα, 1 Ινπλίνπ 2011
Ο Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο

Κσλ/λνο Γ. Χέικεο
Καζεγεηήο
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Αθήμα, 30-5-2011
Ποξπ ηη Γ ηξρ Σμήμαηξπ Φρζικήπ
Θέμα: Ρύζμηζε εθθνεμμηήηςκ ζημ Ενγαζηήνημ Φοζηθήξ ημο 1μο ελαμήκμο
Κύνηε Πνόεδνε,
Παναθαιώ πμιύ κα δηαβηβάζηε πνμξ ηα μέιε ηεξ Γ ημο Σμήμαημξ, ηεκ ακαιοηηθή πνόηαζε γηα ημ
παναπάκς Ενγαζηήνημ με ζθμπό μεηά από ζοδήηεζε κα πνμπςνήζεη θαη μνηζηηθμπμηεζεί με
απόθαζε ηεξ Γ, ώζηε κα μπμνέζεη κα ιεηημονγήζεη από ηεκ ενπόμεκε Αθαδεμασθή πνμκηά
Με ηημή
Α. Καναμπανμπμύκεξ
Τπεύζοκμξ Ενγαζηενίμο Φ1
Ακξλξρθεί η Ποόηαζη:
ΓΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ
ΝΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σμήμαηξπ Φρζικήπ
1ξ Γνάμημξ εθαομξγήπ: Οκηώβοιξπ 2011
Βαζική Δξμή (μέξρ) Γογαζηηοίξρ Φ1 (διάοκεια 9 εβδξμάδεπ)
ημ Εηζαγςγηθό αοηό ελάμεκμ επηδηώθεηαη ε μάζεζε θαη ελμηθείςζε ηςκ πνςημεηώκ θμηηεηώκ ζε
όηη αθμνά ηεκ Ενγαζηενηαθή Παηδεία ημο Σμήμαηόξ μαξ. Υςνίδεηαη ζε δηάθμνεξ εκόηεηεξ πμο
πνμζθένμοκ ηε γκώζε θαη δεληόηεηα με όηη εμπιέθεηαη με ηε Μέηνεζε θαη ηεκ αβεβαηόηεηα πμο
εμπενηέπεη.
Έηζη λεθηκάεη με ηεκ Εηζαγςγή ζηηξ παναπάκς έκκμηεξ από ημ Αμθηζέαηνμ (2 εβδξμάδεπ), μεηά (3η
εβδξμάδα) ζοκεπίδεη με αζθήζεηξ εθανμμγήξ όζςκ πνμακαθένζεθακ ζηηξ Ενγαζηενηαθέξ Αίζμοζεξ
με ημοξ Επηβιέπμκηέξ ημοξ (άμεζε επίδναζε πάνηξ ζηε μηθνή ακαιμγία δηδάζθμκηεξ /
δηδαζθόμεκμη).
Σημ 4η και 5η εβδξμάδα ένπμκηαη ζε επαθή με ηηξ βαζηθέξ μνγακμιμγίεξ ηε ιήρε δεδμμέκςκ ζε
μεπακηθή, ειεθηνηθά θοθιώμαηα θιπ
Αθμιμοζεί ζύκημμε ελέηαζε (6η εβδξμάδα) πάκς ζε όια ηα παναπάκς με μηθνά ενςηήμαηα θαη
αζθήζεηξ πμο ζοκζέηεη ημ 50% ηεξ βαζμμιμγίαξ ημο Ενγαζηενίμο.

Σημ 7η, 8η και 9η εβδξμάδα ζε ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ, ένπμκηαη ζε επαθή με ηε μεζμδμιμγία
ηςκ μεηνήζεςκ, θαηακόεζε ηεξ ιεηημονγίαξ ημο βενκηένμο, δηαθόνςκ οπμιμγηζμώκ, γναθεμάηςκ,
ηεξ δηάδμζεξ ζθαιμάηςκ, ηεξ πνήζεξ θαηάιιειςκ ιμγηζμηθώκ θιπ
Πημ ακαιοηηθά μη εβδμμάδεξ θαη ηα πενηεπόμεκά ημοξ είκαη:
(Α) 1η και 2η εβδξμάδα:
Γιζαγωγικέπ Διαλένειπ ζηη Μέηοηζη και αβεβαιόηηηα
Δηαιέλεηξ δηάνθεηαξ δύμ εβδμμάδςκ πάκς ζηηξ βαζηθέξ έκκμηεξ μέηνεζεξ, ηεξ αβεβαηόηεηαξ, ηεξ
μέηνεζεξ, ηεξ ιεηημονγίαξ βενκηένμο, ηεξ θαηαγναθήξ δεδμμέκςκ – Πίκαθεξ, ημοξ οπμιμγηζμμύξ
ηςκ παναπάκς μεγεζώκ – ζηνμγγοιμπμηήζεηξ, ηεξ πανμοζίαζεξ ηςκ απμηειεζμάηςκ – γναθηθέξ
παναζηάζεηξ, επελενγαζία ζε αοηέξ (οπμιμγηζμμί θιίζεςκ ζε γναμμηθά θαηκόμεκα, πνμζανμμγή
θαμπύιεξ θιπ)
3η εβδξμάδα
Μέηοηζη και αβεβαιόηηηα
Άζθεζε ζηεκ ενγαζηενηαθή αίζμοζα, επί πάνημο
Εθανμμγή ζε μηθνή ακαιμγία Φμηηεηέξ με Δηδάζθμκηεξ πάκς ζε όια ηα ζέμαηα ηςκ Δηαιέλεςκ
(Β) 4η και 5η εβδξμάδα.
Εηζαγςγή ζηε Πεηναμαηηθή Ονγακμιμγία
(α) Δηαηάλεηξ με πνμκόμεηνα, θακόκεξ, παπύμεηνα, ιεηημονγία βενκηένμο θιπ
(β) Ηιεθηνηθέξ δηαηάλεηξ – όνγακα μέηνεζεξ
Καη ζηηξ δύμ αζθήζεηξ ζα γίκεη εθανμμγή ζημ επίπεδμ ιήρεξ δεδμμέκςκ (Πίκαθεξ, μμκάδεξ)
οπμιμγηζμμύ εμπιεθμμέκςκ μεγεζώκ θαη απμηειέζμαηα (οπμιμγηζμμί αβεβαημηήηςκ
ζηνμγγοιμπμηήζεηξ) θαη απεηθόκηζεξ αοηώκ (γναθηθέξ παναζηάζεηξ – πνμζανμμγέξ εοζείαξ (Άζθεζε
Απιμύ Εθθνεμμύξ) θαη ειεθηνηθώκ μεηνήζεςκ (Άζθεζε με θοθιώμαηα, όνγακα ειεθηνηθώκ
μεηνήζεςκ)
(Γ)6η εβδξμάδα
Γοαπηή Γνέηαζη επί ηωμ 1-5 εβδξμάδωμ 50% Βαθμξύ ηξρ Γογαζηηοίξρ
(Δ) 7η , 8η και 9η εβδξμάδα.
Αζκήζειπ εθαομξγήπ και δενιξηήηωμ με αμηικείμεμα:
(α) Λήψηπ δεδξμέμωμ ζε ρπξλξγιζηή θαη πνμζανμμγή θαμπύιεξ (θηκεμαηηθά μεγέζε, όπςξ ε
επηηαποκόμεκε θίκεζε, ε δηαηήνεζε μεπακηθήξ εκένγεηαξ, ε ζηηγμηαία θαη μέζε ηαπύηεηα θιπ)
(β) Μεηοήζειπ με πάναθεξ, πνμκόμεηνα, δογμί, παπύμεηνα, μηθνόμεηνα, ιεηημονγία βενκηένμο,
επίδεηλε θαη αζθήζεηξ μεηνήζεςκ, δηαζηάζεηξ, μεηαηνμπέξ μμκάδςκ. Τπμιμγηζμμί ποθκόηεηαξ
δηαζηάζεςκ ζε δηάθμνα ζώμαηα, οπμιμγηζμμί ζύκζεηςκ μεγεζώκ, δηάδμζε ζθάιμαημξ
(γ) Υοήζη λξγιζμικώμ εογαλείωμ (GraphPaper, LoggerPro, Excel): GraphPaper, είδε γναθεμάηςκ,
θιίμαθεξ, ζεμάκζεηξ, Φύιια οπμιμγηζμώκ Excel: θαηαπώνηζε δεδμμέκςκ, οπμιμγηζμμί με
ζοκανηήζεηξ, γναθήμαηα (πανάμεηνμη απεηθόκηζεξ, ζθάιμαηα)

Λμγηζμηθό ιήρεξ δεδμμέκςκ LoggerPro, εηθμκίδηα, πιήθηνα ενγαιεημζήθεξ, πανάμεηνμη ιήρεςξ
δεδμμέκςκ, πνόκμη, δεηγμαημιερίαξ, θαηαπώνηζε δεδμμέκςκ, οπμιμγηζμμί με ζοκανηήζεηξ,
γναθήμαηα
Παοάλληλα πνμξ ημ Εηζαγςγηθό αοηό Ενγαζηήνημ, θαη με δηάνθεηα (μέγηζηε) ηςκ 5 εβδμμάδςκ ζα
γίκεηαη θαη δίςνε άζθεζε ζημ Μεπακμονγείμ ημο Σμήμαημξ.
Γηα ακηηθεημεκηθμύξ ιόγμοξ ημ Μεπακμονγείμ ζα δηελάγεηαη γηα ημ 50% ηςκ θμηηεηώκ ζημ
πεημενηκό ελάμεκμ θαη ημ οπόιμηπμ 50% ηςκ θμηηεηώκ ζημ εανηκό ελάμεκμ.
Είκαη ηέιμξ θακενό όηη ε εθανμμγή ηεξ κέαξ δμμήξ ηςκ Ενγαζηενίςκ ηε κέα Αθαδεμασθή πνμκηά, ζα
ακαδείλεη ηα ηζπονά θαη αδύκαμα ζημηπεία, θαζώξ θαη ημ ακ βειηηώκεηαη ημ επηδηςθόμεκμ
απμηέιεζμα ή όπη. Έηζη μεηά ηε πνώηε πνμκηά ιεηημονγίαξ ημο θαη ζε ζοκεκκόεζε με ημοξ
Επηβιέπμκηεξ ηςκ Ενγαζηενίςκ, ζα γίκμοκ όζεξ δημνζώζεηξ, δηαγναθέξ ή πνμζζήθεξ θνηζμύκ
ακαγθαίεξ.

