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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY219/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση των βασικών εννοιών του σχεδιασμού και 
οργάνωσης των μεταφορικών συστημάτων. Περιλαμβάνονται θέματα όπως πολιτική 
μεταφορών, ρύθμιση / απορρύθμιση μεταφορικών αγορών, συμπράξεις δημοσίου-
ιδιωτικού τομέα, συστήματα παρακολούθησης μεταφορικών αγορών, ευφυή συστήματα 
μεταφορών.  

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν εξοικείωση του 
φοιτητή/τριας με επίκαιρα και κρίσιμα χαρακτηριστικά του μεταφορικού συστήματος. 
Βελτίωση της ικανότητας συστηματικής ανάλυσης εξειδικευμένων θεμάτων των 
μεταφορών. 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων: 

• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και εξειδικευμένων 

εργαλείων ανάλυσης 

• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδικότητα και διάδραση με συνεργάτες 

• Διεθνοποίηση των στάνταρντ ποιότητας 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Σχεδιασμός και οργάνωση μεταφορικών συστημάτων.  

• Πολιτική μεταφορών. Ρύθμιση / απορύθμιση μεταφορικών αγορών.  



• Συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα.  

• Συστήματα παρακολούθησης μεταφορικών αγορών.  

• Συστήματα τηλεματικής.  

• Παρουσίαση, υπό μορφή μελετών, διαφόρων ειδικών περιπτώσεων (case studies), των 

παραπάνω αντικειμένων. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις με υποβολή 

εργασίας και φροντιστήρια 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρησιμοποιείται η ασύγχρονη πλατφόρμα eClass, και 

ηλεκτρονική αλληλογραφία. Επίσης, συστήνονται 

εξειδικευμένα εργαλεία που διατίθενται ελεύθερα ή 

με άδεια εκπαιδευτικής χρήσης  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) / Εργασίες 

30 

Φροντιστήρια 10 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  129 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων γίνεται μέσω: 

• γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου 

• βαθμολόγησης της εκπονούμενης μελέτης 

(project)/ Εργασιών  

• προφορικής εξέτασης (αν κριθεί απαραίτητο) 

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική εκτός και αν 
οι φοιτητές προέρχονται από το πρόγραμμα 
ERASMUS, 
οπότε η εξέταση θα γίνεται στα Αγγλικά. 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Οι φοιτητές/τριες έχουν κάθε φορά σαν κύριο οδηγό έναν αριθμό επιλεγμένων επιστημονικών εκθέσεων 
που καλύπτουν το ειδικό θέμα αναφοράς. Παράλληλα, συνίσταται και βοηθητική βιβλιογραφία που 
προσδιορίζεται κατά περίπτωση. 
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Συνίσταται κατά περίπτωση. 
 



 


