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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στόχοι του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων του φοιτητή
στην Αγγλική γλώσσα:
• να κατανοεί επιστημονικά κείμενα σχετικά με το αντικείμενο της
μηχανολογίας, είτε συνολικά (global understanding) είτε λεπτομερώς
(scanning‐thorough comprehension)
• να κατακτά την ορολογία και το συντακτικό των επιστημονικών κειμένων
μέσω ποικίλων στρατηγικών και μεθόδων
• να αναλύει την δομή και τα στοιχεία οργάνωσης του επιστημονικού λόγου σε
πολλαπλά επίπεδα (πρότασης, παραγράφου, κειμένου)
• να παράγει προφορικό λόγο και να συντάσσει γραπτό λόγο πολλαπλών
μορφών (οδηγίες, περιγραφή εξαρτημάτων, λειτουργιών και διαδικασιών,
σύνταξη δοκιμίων και επαγγελματικής αλληλογραφίας κ.λ.π.).
Αναλυτικά, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
• να κατακτά και να χρησιμοποιεί την δομή τεχνικών κειμένων, το τεχνικό λεξιλόγιο
και την ορολογία που συνδέονται με τον τομέα της Μηχανολογίας
• να εξάγει ειδικές πληροφορίες από κείμενα σχετικά με συσκευές/μηχανές,
εξαρτήματα, δομές, και διαδικασίες
• να αναγνωρίζει συσκευές/μηχανές, εξαρτήματα, δομές, διαδικασίες και να εξηγεί
την λειτουργία τους
• να κατανοεί την δομή και λειτουργία συσκευών/μηχανών και εξαρτημάτων
• να αναγνωρίζει διαφορές μεταξύ τύπων συσκευών/μηχανών και εξαρτημάτων
• να κατανοεί την σχέση μεταξύ δομών, εξαρτημάτων και διαδικασιών
• να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές διαφορετικών
εξαρτημάτων και συσκευών/μηχανών
• να περιγράφει εξαρτήματα, συσκευές/μηχανές, δομές και διαδικασίες

•

να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών τύπων διαδικασιών
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση
των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Boiler operation
• Stationary/Moving Parts of an Engine
• Principles of an Internal Combustion Engine
• An Introduction to Tribology
• Lubricating Systems
• Fluid Heat Transfer
• Computer‐aided Manufacturing – Computer Numerical Control
• Mechatronics
• Dc Generators
• Lathes
• Clean Coal Technology
• Flat Plate Collectors‐Collecting the heat
• Solar Radiation‐Solar Radiation Measurement
• Alternative Sources of Energy
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας ,
εργαστήριο υπολογιστών Αγγλικής Γλώσσας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία
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Γραπτή Εξέταση: 100%
Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι
ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της
γραπτής εξέτασης
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Engineers, 9th edition
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