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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PBTF01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ο

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/1426243/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Η κατανόηση από τους φοιτητές των: 

1. Βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της Βιοτεχνολογίας Tροφίμων και παράλληλα η 

διευκόλυνση τη σύνδεσης με συγγενικούς κλάδους όπως είναι κυρίως Χημεία Τροφίμων.  

2.  Σύγχρονων προβλημάτων, τα οποία αφορούν την υγεία του καταναλωτή τροφίμων, όπως η 

κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. 

3. Των λόγων που επιβάλλεται ερευνητική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη θεματική 

περιοχή 

4. Νέων καινοτόμων μεθόδων για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων 

Γενικές Ικανότητες 

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

απαραίτητων τεχνολογιών 

 Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.Βασικές αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων 

2. Βιοτεχνολογία και Τεχνολογική Ανάπτυξη 

3. Απομόνωση προβιοτικών μικροοργανισμών από τρόφιμα 

4. Περιγραφή των κόκκων κεφιρ 

5. Βιομετατροπές 

6. Καθηλωμένα/ακινητοποιημένα κύτταρα (Mέρος Α) 

7. Καθηλωμένα/ακινητοποιημένα κύτταρα (Mέρος Β) 

8. Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί – Εφαρμογές 

9. Λειτουργικά τρόφιμα (Μέρος Α) 

10. Λειτουργικά τρόφιμα (Μέρος Β) 

11. Βιοενεργές ενώσεις 

12. Παραδοσιακά τρόφιμα (Μέρος Α) 

13. Παραδοσιακά τρόφιμα (Μέρος B) 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, 

video) 

 Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ατομικές εργασίες 100 

Αυτοτελής Μελέτη  48,5 

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

 

187,5 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

-    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

-    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 Dietrich Knorr, Food Biotechnology, New York, 1987, Marcel Dekker Inc., 1987. 2. 

M. Newell-McGloughlin and J. Burke. 2014. Biotechnology Crop Adoption: Potential 

and Challenges of Genetically Improved Crops, In Encyclopedia of Agriculture and 

Food Systems, edited by Neal K. Van Alfen, Academic Press, Oxford. 

 Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν 

στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκων: Σταύρος Πλέσσας-  

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

splessas@agro.duth.gr 

 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΟΧΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εξ αποστάσεως ασκήσεις μέσω e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (3) 

Οι εξ αποστάσεως ασκήσεις θα περιλαμβάνουν 10 ερωτήσεις ελεύθερης 

κειμένου. Ο διαθέσιμο χρόνος θα είναι 50 λεπτά.  

Η ημερομηνία και ώρα εμφάνισης της άσκησης στο e-class είναι αυτή 

που εμφανίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της εξεταστικής το οποίο 

είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές υποχρεούνται αν συνδεθούν 

μέσω του λογαριασμού τους στο Microsoft Teams, στο αντίστοιχο link 

και να επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει 

ταυτοποίησή τους. 

Σε περίπτωση προβλημάτων με την πλατφόρμα του e-class κατά την 

υποβολή της άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα επικοινωνήσουν είτε με τον 

διδάσκοντα με mail είτε με τον συντονιστή του μαθήματος. Δικαίωμα 

συμμετοχής (και άρα αξιολόγησης) έχουν όσοι/όσες  είναι 

εγγεγραμμένοι/ες  με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο e-class και 

έχουν δηλώσει το μάθημα σύμφωνα με το Universis. 

 
 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του 

εξαμήνου) και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον 

τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. 

σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο 

πλατφόρμα επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 

 


