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ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ/ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ΄ ΧΗΜΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΝ ΤΟ 4ο ΕΤΟΣ ΤΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

 

 

Οι μονάδες ECTS μόνο από μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης ή από ανάλογα μαθήματα και 

ερευνητική ή βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 30. Συνεπώς 

αυτές πρέπει να καλυφθούν με επιλογή είτε έξι (6) μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης από τα 

διδασκόμενα στο χειμερινό εξάμηνο, είτε τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης 

από τα διδασκόμενα στο χειμερινό εξάμηνο και από βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία (10 

ECTS), είτε δύο (2) μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης από τα διδασκόμενα στο χειμερινό 

εξάμηνο και ερευνητική (πειραματική) πτυχιακή εργασία (20 ECTS). 

 

Τα μέλη ΔΕΠ/Δρ ΕΔΙΠ που διδάσκουν τα σχετικά μαθήματα αναφέρονται στον πιο κάτω 

σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του τμήματος: 
Διδάσκοντες και Διδάσκουσες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 

 

Με βάση τα πιο πάνω πρέπει να δηλωθούν τα απαραίτητα κατά περίπτωση μαθήματα 

κατεύθυνσης από αυτά που αναφέρονται στη συνέχεια: 

1. Κ402   Εργαστήριο Βιομηχανικών Διεργασιών (5 ECTS) 

2. Κ406   Αρχές Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (5 ECTS) 

3. Κ407   Τεχνικές Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Πολυμερών (5 ECTS) 

4. Κ410   Εργαστηριακή Εξέταση Τροφίμων (5 ECTS) 

5. Κ413   Τεχνολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Ποτών (5 ECTS) 

6. Κ414   Χημεία, Τεχνολογία και Εφαρμογές Τασενεργών Ενώσεων (5 ECTS) 

7. Η01     Φυσικές Διεργασίες (5 ECTS) 

8. Η03     Βιομηχανική Οργανική Χημεία (5 ECTS) 

9. Η04     Χημεία Τροφίμων Ι (5 ECTS) 

 

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πρόκειται να εκπονηθεί πτυχιακή 

εργασία (ερευνητική ή βιβλιογραφική) σε ένα από τα Εργαστήρια του Τμήματος (υπό 

την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ ή μέλους Δρ ΕΔΙΠ, με συνεπιβλέπον μέλος ΔΕΠ) θα πρέπει 

να δηλωθεί το είδος αυτής και ο κωδικός της (είναι διαφορετικός ανά είδος πτυχιακής 

και ανά Εργαστήριο). 

 

http://www.chem.auth.gr/wp-content/uploads/2019/09/Διδάσκοντες-και-Διδάσκουσες-ακαδημαϊκού-έτους-2020-2021.pdf
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Για τη λήψη της σχετικής με την οινολογική εκπαίδευση βεβαίωσης μπορεί να επιλεγούν, 

επιπλέον των μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης, τα εξής προαιρετικά μαθήματα: 

1. ΠΡ03     Οινολογία Ι (5 ECTS) 
(Το μάθημα μπορεί να δηλωθεί μόνο εάν έχει προηγηθεί επιτυχής εξέταση στο ημι-υποχρεωτικό μάθημα με 

κωδικό Η04 Χημεία Τροφίμων Ι) 

2. ΕΒ932   Αρχές Μικροβιολογίας (5 ECTS) 
(Το μάθημα διδάσκεται στο Τμήμα Βιολογίας) 

 

Μπορεί επίσης να δηλωθούν ένα ή δύο (2) το πολύ μαθήματα άλλης κατεύθυνσης (ως 

προαιρετικά μαθήματα). 

 

Για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας πρέπει 

να επιλεγεί οπωσδήποτε, ως προαιρετικό μάθημα, το μάθημα επιλογής κατεύθυνσης με 

κωδικό Κ106 και τίτλο «Παιδαγωγικά» (βλέπε στον Οδηγό Σπουδών τα σχετικά με το 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας). 

 


