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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αναµόρφωση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών του
Τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής αναµόρφωσης/αναβάθµισης του προγράµµατος
προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) του Τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
(ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης στοχεύεται η πληρέστερη κατάρτιση του νέου
µηχανικού, η εξοικείωσή του µε τις νέες τεχνολογίες αιχµής και η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και ευελιξίας του στο περιβάλλον εργασίας που πρόκειται να
συναντήσει.
Ειδικότερα υλοποιούνται οι εξής δράσεις:
• Εξοπλισµός µε σύγχρονο ηλεκτρονικό υλικό και εκπαιδευτικό λογισµικό για την
υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στη διδασκαλία όσο και στα
εργαστήρια.
• Αναβάθµιση µαθηµάτων µε τη χρήση µέσων Πληροφορικής και Επικοινωνίας.
• Ενίσχυση µαθηµάτων σεµιναριακού χαρακτήρα, µε σκοπό την εξοικείωση των
φοιτητών σε θέµατα και προβλήµατα που απασχολούν την βιοµηχανία, καθώς και
συνεργασία µε το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του οικείου Πολυτεχνείου .
• ∆ηµιουργία ιστοσελίδων µε ποικίλες πληροφορίες και την ύλη των διδασκοµένων
µαθηµάτων.
• Έκδοση ηλεκτρονικού Οδηγού Σπουδών και Επετηρίδας.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα καταγράφονται ως εξής:
Α. Βελτίωση της διδασκαλίας και της µεταδοτικότητας της ύλης των µαθηµάτων.
µε σύγχρονες τεχνικές και διαδικασίες
Β. Συνεχής πληροφόρηση των φοιτητών για τις εξελίξεις της επιστήµης τους, µέσω
νέων τρόπων πρόσβασης στην σύγχρονη ενηµέρωση και τις δυνατότητες της
νέας τεχνολογίας στα γνωστικά αντικείµενα της επιστήµης τους.
Γ. Πρόσβαση σε πολλαπλή και γρήγορη πληροφόρηση των φοιτητών και
εξοικείωση στην συνεχή και δια βίου εκπαίδευση, σε γνωστικά αντικείµενα της
επιστήµης τους.

∆. Χρήση σύγχρονων µεθόδων και ¨εργαλείων που θα αναβαθµίσει και θα επιταχύνει
την επιστηµονική έρευνα.
Ε. Συνδυασµός των γνωστικών αντικειµένων της γεωτεχνολογίας και πληροφορικής
που θα καλύψει ανάγκες σηµαντικών κλάδων του πρωτογενούς κυρίως τοµέα της
παραγωγής, που ασχολούνται µε την εκµετάλλευση, διαχείριση και επεξεργασία
ορυκτών πρώτων υλών.
Η υλοποίηση του ΠΠΣ θα συµβάλλει σηµαντικά στην ποσοτική και ποιοτική
αναβάθµιση των προπτυχιακών σπουδών. Οι κυρίως ωφελούµενοι από την
υλοποίηση είναι οι εκπαιδευόµενοι φοιτητές, οι οποίοι θα καταρτισθούν σε νέες
τεχνολογίες και τεχνικές που εφαρµόζονται στον τοµέα της εκπαίδευσης.
Αναµένεται ότι θα υπάρξουν σηµαντικές ωφέλειες τόσο για τους απόφοιτους του
προτεινόµενου ΠΠΣ, στους οποίους δίνονται σηµαντικές ευκαιρίες απασχόλησης,
όσο και για τους παραγωγικούς κλάδους, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους
επιστηµονικό προσωπικό που θα συµβάλλει καθοριστικά στην επίλυση των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν.
Η συµβολή του ΠΠΣ στην επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων αναµένεται να
είναι ιδιαίτερα ευεργετική, αφού η νέα φιλοσοφία που διέπει το αναµορφωµένο
πρόγραµµα σπουδών είναι η εκπαίδευση µηχανικών που θα ασχοληθούν µε την
αναµόρφωση του κλάδου έρευνας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης ορυκτών υλών,
ώστε να τον καταστήσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτό.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
H αναβάθµιση και o εκσυγχρονισµός του ΠΠΣ του Τµήµατος Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων θα υλοποιηθεί µε τις παρακάτω δράσεις:
1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο.
Στα πλαίσια αυτής της δράσης προτείνεται η δηµιουργία ηλεκτρονικού υλικού
διδασκαλίας και εξέτασης και η ενίσχυση του θεσµού της πολλαπλής
βιβλιογραφίας µέσα στη µαθησιακή πράξη. Το εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο
θα αποτελείται από ηλεκτρονικό υλικό για τα µαθήµατα του Π.Σ. (φυλλάδια
ασκήσεων, παραδείγµατα υποδειγµατικών λύσεων, επιστηµονικά άρθρα κλπ),
ηλεκτρονικά µαθήµατα ή/και εργαστηριακές ασκήσεις.
2. Εισαγωγή /Ανάπτυξη και χρήση νέων τρόπων παροχής διδασκαλίας.
Στην δραστηριότητα αυτή θα αναπτυχθούν δράσεις όπως:
Α. ∆ιδασκαλία µε την υποβοήθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η διδασκαλία θα περιλαµβάνει:
∆ιαλέξεις µε Power Point
Βιβλιογραφία (επιστηµονικά άρθρα και βιβλία σε ηλεκτρονική µορφή)
Φροντιστηριακές ασκήσεις
∆ιαγωνίσµατα
Οι εργαστηριακές ασκήσεις στο διαδίκτυο θα περιλαµβάνουν:
Εισαγωγή στο αντικείµενο του κάθε εργαστηρίου
Απαραίτητες γνώσεις
Οδηγίες για την πραγµατοποίηση του εργαστηρίου
Παραδείγµατα υποδειγµατικών λύσεων
Φύλλο εργασίας
Για την επίτευξη των παραπάνω θα γίνει αγορά / προµήθεια εκπαιδευτικού
λογισµικού σε γνωστικά αντικείµενα του τµήµατος, το οποίο θα είναι
συµπληρωµατικό στα µαθήµατα που γίνονται και θα είναι προσβάσιµο από το
διαδίκτυο.

Β. Μάθηση µε τη χρήση εποπτικών µέσων.
1. ∆ηµιουργία οµάδας εξειδικευµένων µαθηµάτων Γεωπληροφορικής
Το Π.Σ. του Τµήµατος περιλαµβάνει µαθήµατα που είναι δυνατόν να ενταχθούν στην
οµάδα εξειδικευµένων µαθηµάτων Γεωπληροφορικής όπως:
Σχεδίαση εκµεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων µε Η/Υ
Ανάλυση δεδοµένων ,Γεωστατιστική.
Μέθοδοι Υπογείων Εκµεταλλεύσεων & Κατασκευή Σηράγγων
2. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα προγράµµατα σπουδών.
Αναβάθµιση του Μαθήµατος, «Θέµατα Προστασίας και Αποκατάστασης
Περιβάλλοντος».
Θα δοθεί έµφαση σε περιβαλλοντικές εφαρµογές των γνωστικών αντικειµένων
του τµήµατος όπως: Περιβαλλοντική Γεωχηµεία, Γεωλογία Περιβάλλοντος,
Ενεργειακοί Πόροι και Περιβάλλον, ∆οµικά Υλικά και Συντήρηση,
Βιοµηχανικά Ορυκτά σε χρήσεις περιβάλλοντος, κ.λ.π.
Στα πλαίσια αυτού του µαθήµατος θα υπάρξει συνεργασία µε το Τµήµα
Μηχανικών Περιβάλλοντος.
3. Ενίσχυση του σεµιναριακού χαρακτήρα στο ΠΠΣ, διασύνδεση µε την
παραγωγή, την έρευνα και άλλα τµήµατα µε συναφή αντικείµενα.
– Καθιέρωση µιας εβδοµάδας σεµιναριακών διαλέξεων, υποχρεωτικής
παρακολούθησης :
Α. ∆ιαλέξεις σεµιναριακού χαρακτήρα σε συνεργασία µε το Τµήµα Μηχανικών
Περιβάλλοντος για ενηµέρωση των φοιτητών και καλύτερη συνεργασία των δύο
Τµηµάτων.
Οι διαλέξεις θα είναι γενικού ενδιαφέροντος εφαρµογών Προστασίας
Περιβάλλοντος για τους µηχανικούς Ορυκτών Πόρων και αντίστροφα, διαλέξεις
γενικού ενδιαφέροντος εφαρµογών του Τµήµατος Μηχ. Ορυκτών Πόρων για
Μηχανικούς Περιβάλλοντος.
– Παρακολούθηση διπλωµατικών ή και µεταπτυχιακών διατριβών από τους
προπτυχιακούς µαθητές. Ο διδάσκων κάθε µαθήµατος συστήνει στους
φοιτητές τις εργασίες που κρίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν, επειδή
σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο του µαθήµατος που διδάσκει.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η υλοποίηση του ΠΠΣ θα προσφέρει σηµαντικό όφελος στο κοινωνικό και
οικονοµικό περιβάλλον. Οι κυρίως ωφελούµενοι από την υλοποίηση είναι οι
εκπαιδευόµενοι φοιτητές, οι οποίοι θα καταρτισθούν σε νέες τεχνολογίες που
εφαρµόζονται για τη παραγωγή αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μέσω του ΠΠΣ θα επιτευχθεί στενή συνεργασία µε παραγωγικούς φορείς και
οργανισµούς, όπως η βιοµηχανία και διάφοροι συνεταιρισµοί και οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης, µε στόχο την απασχόληση Μηχανικών Ορυκτών Πόρων για την
αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων και την παραγωγή νέων βελτιωµένων
προϊόντων. Η συνεργασία αυτή θα ωφελήσει τόσο τους ενδιαφερόµενους φορείς, όσο
και τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Εκτός των άµεσα ωφελούµενων, που αναφέρονται παραπάνω, οι νέες τεχνολογίες
σχεδίασης και υλοποίησης στα γνωστικά αντικείµενα του ΜΗΧΟΠ θα οδηγήσουν σε
βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων.
Υπεύθυνος Έργου για το ΜΗΧΟΠ
Αναπλ. Καθηγ. Β. Περδικάτσης

