Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο
“Δξγαζηεξίνπ Κνξκνύ Η”, 2019-2020
ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ – ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ: Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη
λα ελεκεξώλνληαη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Εξγαζηήξην Κνξκνύ Ι, από ηηο
αλαθνηλώζεηο πνπ ζα αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εξγαζηεξίνπ Κνξκνύ Ι ζην eclass
(http://eclass.uoa.gr/courses/PHYS206/).

ΔΓΓΡΑΦΖ θαη ΣΜΖΜΑΣΑ: Αλαθνίλσζε γηα ηηο εγγξαθέο ζα αλαξηεζεί ην αξγόηεξν
κέρξη ηελ Παξαζθεπή 27/9/19 (βιέπε “ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ” παξαπάλω). Ο θάζε θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα εγγξάςεη κόλν ηνλ εαπηό
ηνπ/ηεο ζην εξγαζηήξην κε δηαδηθαζία ε νπνία ζα αλαθνηλωζεί ζηνπο θνηηεηέο ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Εξγαζηεξίνπ Κνξκνύ Ι ζην eclass (http://eclass.uoa.gr/courses/PHYS206/) θαη ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεωλ ηνπ Εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο. Σν θάζε ηκήκα θνηηεηώλ πνπ ζπγθξνηείηαη αζθείηαη
ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα είηε ζην “Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθήο Φπζηθήο” (Η), ηνπ Σνκέα
Ηιεθηξνληθήο, Τπνινγηζηώλ, Σειεπηθνηλωληώλ θαη Απηνκαηηζκνύ, είηε ζην “Εξγαζηήξην
Αζηξνθπζηθήο” (Α), ηνπ Σνκέα Αζηξνθπζηθήο, Αζηξνλνκίαο θαη Μεραληθήο, είηε ζην
“Εξγαζηήξην Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο” (Π), ηνπ Σνκέα Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο,
Μεηεωξνινγίαο. Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα γλωξίδνπλ από πξνεγνύκελε εκέξα πνπ βξίζθνληαη
ηα Εξγαζηήξηα απηά (ζπκβνπιεπόκελνη ηηο αληίζηνηρεο Γξακκαηείεο) ώζηε λα βξίζθνληαη ζηηο
ζέζεηο ηνπο κεξηθά ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε Εξγαζηεξίνπ ηηο εκέξεο θαη ώξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπο. Οη κέξεο θαη ώξεο πνπ ζα αζθείηαη ν θάζε θνηηεηήο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, ΓΔΝ αιιάδνπλ ζε θακία πεξίπηωζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ.

ΔΗΡΑ ΑΚΖΔΩΝ: Κάζε θνηηεηήο/ηξηα εθηειεί 10 αζθήζεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη
ζηνπο ρώξνπο ηωλ Εξγαζηεξίωλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλω. Οη ζεηξέο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ
είλαη νη αθόινπζεο:
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΚΟΡΜΟΤ Η, 2018-2019
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όπνπ κε Α, Π, Η, ζεκεηώλνληαη ηα επηκέξνπο εξγαζηήξηα ηνπ Εξγαζηεξίνπ Κνξκνύ Ι, όπωο
αλαθέξνληαη παξαπάλω ελώ νη δείθηεο 1, 2, 3 θαη 4, αλαθέξνληαη ζηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο
άζθεζεο ηνπ θάζε επηκέξνπο εξγαζηεξίνπ. ε όπνηα ηκήκαηα ππάξρεη παύια, ηηο ζπγθεθξηκέλεο
εκέξεο θαη ώξεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα άζθεζε. Οη θνηηεηέο/ηξηεο θαηαρωξνύλ ηε ζεηξά
πξνηίκεζεο ηωλ ηκεκάηωλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη ε ηειηθή θαηαλνκή ηνπο ζε ηκήκαηα
αλαθνηλώλεηαη από ην “Εξγαζηήξην Κνξκνύ Ι”, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηωλ ππνινίπωλ
θνηηεηώλ θαζώο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εγγξαθήο ηνπο, (βιέπε “ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
– ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ” παξαπάλω), πξηλ ηελ έλαξμε ηνπο.
Παράδειγμα: αλ θάπνηνο θνηηεηήο ελεκεξωζεί όηη ζα αζθείηαη θάζε Σξίηε 10:00πκ-12:30κκ, θη
όηη ζα αθνινπζήζεη ηελ 2ε ζεηξά, ζεκαίλεη όηη ηελ πξώηε εβδνκάδα ιεηηνπξγίαο ηωλ
εξγαζηεξίωλ ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη ζην “Εξγαζηήξην Αζηξνθπζηθήο”, πξνεηνηκαζκέλνο γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη εμέηαζε ηεο άζθεζεο Α1, όπωο αλαθέξεηαη ζην θπιιάδην απηό ηωλ
Εξγαζηεξίωλ Κνξκνύ Ι, ηελ Σξίηε ιίγα ιεπηά πξηλ ηηο 10:00πκ. Σελ επόκελε εβδνκάδα, ζα
πξέπεη λα πξνζέιζεη ηελ ίδηα κέξα θαη ώξα, επίζεο ζην εξγαζηήξην Αζηξνθπζηθήο
πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηελ άζθεζε Α2, θ.ν.θ.

ΠΡΟΔΛΔΤΖ: Οη θνηηεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ζηε ζέζε ηνπο, ΣΟ
ΑΡΓΟΣΔΡΟ, πέληε ιεπηά κεηά ηελ αλαγξαθόκελε έλαξμε ηνπ Εξγαζηεξίνπ. Γηα παξάδεηγκα
ζην Σκήκα 1:00κκ-3:30κκ ν θνηηεηήο επηηξέπεηαη λα πξνζέιζεη ην αξγόηεξν κέρξη ηε
1:05κκ. Αλ ε θαζπζηέξεζε ππεξβαίλεη ην όξην απηό δελ επηηξέπεηαη λα αζθεζεί θαη
ρξεώλεηαη κε απνπζία ζηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε. ην εξγαζηήξην δελ ηζρύεη ην
αθαδεκατθό ηέηαξην.

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ: Ο θνηηεηήο/ηξηα όηαλ πξνζέξρεηαη, ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ θαιά
πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηελ άζθεζε πνπ ζα εθηειέζεη, κε βάζε ην θείκελν ηνπ εξγαζηεξηαθνύ
νδεγνύ θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο. Ο θνηηεηήο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη (θαη κε απηό
ηνλ ηξόπν πξνθύπηεη ν βαζκόο πξνθνξηθήο εμέηαζεο) από ηνλ δηδάζθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
άζθεζεο (πξνθνξηθά ή γξαπηά).

ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΚΖΖ: Σν εξγαζηήξην δηαξθεί 2.5 ώξεο θαη νη θνηηεηέο/ηξηεο αμηνπνηνύλ
όιν ηνλ ρξόλν ηνπο. Όηαλ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο κεηξήζεηο ηνπο νη θνηηεηέο, αξρίδνπλ ηνπο
ππνινγηζκνύο, ηελ επεμεξγαζία ηωλ κεηξήζεωλ θιπ. Όπνπ ην θπιιάδην ην απαηηεί,
ζπκπιεξώλνπλ επάλω ζε απηό, απνηειέζκαηα, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, θιπ. Οη ζεκεηώζεηο θαη
ηα απνηειέζκαηα πνπ ν θάζε θνηηεηήο/ηξηα αλαγξάθεη επάλω ζην θπιιάδην ρξεζηκνπνηνύληαη
από ην δηδάζθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο ηνπ θνηηεηή θαη αμηνινγνύληαη
αλάινγα.

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο αζθήζεωο ν θνηηεηήο/ηξηα πξέπεη λα: α. Εθηειεί ηελ
άζθεζε ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θπιιαδίνπ θαη ηνπ δηδάζθνληα θαηαρωξώληαο ηηο
κεηξήζεηο ζε θαηάιιεια θύιια εξγαζίαο. β. Απεπζύλεηαη ζηνλ δηδάζθνληα γηα θάζε απνξία γ.
Να ζεκεηώλεη απνηειέζκαηα θαη γξαθηθέο επάλω ζην θπιιάδην, όπνηε απηό δεηείηαη από ην
θπιιάδην.
Μεηά ην πέξαο ηεο άζθεζεο ν Επηβιέπωλ ππνγξάθεη ππνρξεωηηθά ηηο κεηξήζεηο θαη πξηλ
απνρωξήζνπλ ηαθηνπνηνύλ ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε. Καλέλαο θνηηεηήο δε θεύγεη από ην
εξγαζηήξην, αλεμάξηεηα από ην αλ έρεη ηειεηώζεη ηελ άζθεζε ηνπ ή όρη ρσξίο λα
ελεκεξώζεη ηνλ επηβιέπνληα θαη λα εμεηαζηεί. ε αληίζεηε πεξίπησζε βαζκνινγείηαη ζηελ
άζθεζε απηή κε 0/10.

ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ: Σν αξγόηεξν κία εβδνκάδα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο θάζε
θνηηεηήο/ηξηα παξαδίδεη ηελ εξγαζία ηνπ. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα παξαδίδνληαη νη εξγαζίεο
ζα αλαθνηλώλεηαη από ην θάζε επηκέξνπο εξγαζηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο
εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο θάζε θαηεύζπλζεο. Όινη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα γξάθνπλ
αλαιπηηθά ζην εμώθπιιν ηεο εξγαζίαο πνπ παξαδίδνπλ, ην νλνκαηεπώλπκν ηνπο, ηνλ Α.Μ.
ηνπο, ην ηκήκα (κέξα θαη ώξα) πνπ παξαθνινπζνύλ θαζώο θαη ηελ άζθεζε ηελ νπνία αθνξά ε
εξγαζία (π.ρ. Π2). Αλ ε εξγαζία δελ παξαδνζεί κέρξη κία εβδνκάδα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο
άζθεζεο, δε γίλεηαη δεθηή από ηνλ επηβιέπνληα θαη ν θνηηεηήο/ηξηα βαζκνινγείηαη κε 0/10
ζηελ γξαπηή εμέηαζε. Κάζε θνηηεηήο/ηξηα ππνβάιιεη πξσηόηππε, δηαθνξεηηθή εξγαζία από
θάζε άιιν ζπλάδειθν ηνπ (όκνηεο εξγαζίεο βαζκνινγνύληαη κε 0/10), γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ
ηα αθόινπζα (ε ζεηξά ελδεηθηηθή, αιιά ηα ζεκεία ππνρξεωηηθά):
 ηελ αξρή ηεο Εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηωλ θπζηθώλ ελλνηώλ,
θαηλόκελωλ θαη κεγεζώλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ άζθεζε.
 Πξέπεη λα ππάξρεη ζύληνκε θαη πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο θαη
πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηα ζρεηηθά ζρήκαηα.
 Πξέπεη λα θαίλνληαη αλαιπηηθά νη πίλαθεο ηωλ δεδνκέλωλ, ε επεμεξγαζία ηωλ κεηξήζεωλ, νη
απαξαίηεηεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα κε ηηο θαηάιιειεο κνλάδεο
ηνπο.
 Πξέπεη λα γίλεηαη αλαιπηηθόο ζρνιηαζκόο ηωλ απνηειεζκάηωλ.
 Πξέπεη λα δίλνληαη αλαιπηηθέο θαη εκπεξηζηαηωκέλεο απαληήζεηο, κε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο
βηβιηνγξαθίαο, ζηα εξωηήκαηα ηνπ θπιιαδίνπ.
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ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΠΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΔ: ε πεξίπηωζε πνπ γηα
θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαη ζεκαληηθό ιόγν (π.ρ. αξγία 28εο Οθηωβξίνπ, θιπ), δελ
πξαγκαηνπνηεζεί ην Εξγαζηήξην Κνξκνύ Ι κία ζπγθεθξηκέλε κέξα, νη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο
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ζα
ΠΡΔΠΔΗ
ΝΑ
ΠΡΟΔΛΘΟΤΝ
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ΣΖΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΟΤΝ ηελ Παξαζθεπή, ηεο εβδνκάδαο πνπ θαλνληθά ζα πινπνηνύληαλ

ε άζθεζε, ελώ γηα ηελ ώξα πνπ πξαγκαηνπνηεζεί ζα βγεη αλαθνίλσζε από ην Δξγαζηήξην
Κνξκνύ Η (βιέπε “ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ”
παξαπάλω). εκεηώλεηαη εδώ όηη ην Δξγαζηήξην ζεσξείηαη όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
κία κέξα, ΜΟΝΟ ΑΝ ΒΓΔΗ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΟΡΜΟΤ Η. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ν θνηηεηήο παίξλεη απνπζία (βιέπε παξαθάηω). Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε
λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί ην Δξγαζηήξην Κνξκνύ Η ρσξίο λα έρεη βγεη αλαθνίλσζε, είλαη λα
ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε αξγία (π.ρ. 28ε Οθησβξίνπ, 25ε Μαξηίνπ, θιπ).
Παράδειγμα: έζηω όηη ππάξρεη κηα αξγία θάπνηα Σξίηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Οη
θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Εξγαζηεξίνπ Κνξκνύ Ι πνπ αζθνύληαλ ζηα Σκήκαηα ηεο Σξίηεο, δε ζα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ άζθεζε ηνπο ηελ εκέξα εθείλε. ΘΑ ΓΝΩΡΗΕΟΤΝ ΟΜΩ ΟΣΗ, ζα
πξέπεη λα πξνζέιζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ άζθεζε πνπ έραζαλ ηελ Παξαζθεπή
ηεο ίδηαο εβδνκάδαο κε ηελ Σξίηε πνπ έραζαλ ην Εξγαζηήξην, ζε ώξα πνπ ζα αλαθνηλωζεί
έγθαηξα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εξγαζηεξίνπ Κνξκνύ Ι (βιέπε “ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ” παξαπάλω).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ: Οη θνηηεηέο/ηξηεο βαζκνινγνύληαη ζε θάζε άζθεζε. Ο βαζκόο ηεο θάζε
άζθεζεο πξνθύπηεη από ηνλ πξνθνξηθό βαζκό (δξαζηεξηόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο, εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο, θιπ.) θαη από
ηελ γξαπηή εξγαζία.

ΑΠΟΤΗΑ: Αλ θνηηεηήο/ηξηα δελ πξνζέιζεη ζε θάπνηα από ηηο 10 αζθήζεηο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Κνξκνύ Η, ρξεώλεηαη κε απνπζία. Μία (1) κόλν απνπζία ζε νιόθιεξν ην
Δξγαζηήξην Κνξκνύ Η (δειαδή θαη ζηηο 10 αζθήζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κνξκνύ Η)
αλαπιεξώλεηαη από ηνλ θνηηεηή/ηξηα ζε εκέξα/ώξα πνπ ζα αλαθνηλωζεί γηα ην θάζε επηκέξνπο
εξγαζηήξην ηνπ “Εξγαζηεξίνπ Κνξκνύ Ι”, ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεωλ ηνπ Εξγαζηεξίνπ
(βιέπε “ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ” παξαπάλω). Ο
θνηηεηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ζε πνηα άζθεζε έρεη θάλεη απνπζία θαη λα ελεκεξώλεηαη
ζπλερώο από ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ γηα ηελ εκεξνκήληα/ώξα ηνπ
ζπκπιεξσκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη άξα λα πξνζέιζεη λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη ζην
αληίζηνηρν επηκέξνπο εξγαζηήξην, ΥΩΡΗ λα γίλεη θάπνηα αλαθνίλσζε από ην Δξγαζηήξην
Κνξκνύ Η, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη είηε ην όλνκα είηε ην ΑΜ ηνπ. Αλ ν θνηηεηήο/ηξηα
ρξεωζεί πεξηζζόηεξεο από κία απνπζίεο ζε νιόθιεξν ην “Εξγαζηήξην Κνξκνύ Ι” (αλεμάξηεηα
από ην ζε πνηό επηκέξνπο εξγαζηήξην ηηο έθαλε), επαλαιακβάλεη νιόθιεξν ην Δξγαζηήξην ζε
επόκελν έηνο. Όπνηνο θνηηεηήο έρεη κία απνπζία ζε νιόθιεξν ην “Εξγαζηήξην Κνξκνύ Ι” θαη
γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ πξνζέιζεη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπκπιεξωκαηηθή άζθεζε,
επαλαιακβάλεη νιόθιεξν ην “Δξγαζηήξην Κνξκνύ Η” ζε επόκελν έηνο.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ: ε πεξίπηωζε κε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηωλ νξγάλωλ θαη/ή γηα
θάζε άιιν πξόβιεκα νη θνηηεηέο/ηξηεο απεπζύλνληαη άκεζα ζηνλ δηδάζθνληα. Δελ πξνζπαζνύλ
λα επηδηνξζώζνπλ ΠΟΣΔ θάπνηα πηζαλή βιάβε.

ΠΡΟΟΥΖ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΑΤΣΖΡΑ ζηνπο θνηηεηέο λα θαπλίδνπλ, λα θέξλνπλ
θαγεηό, θαθέδεο, αλαςπθηηθά θιπ, ζηηο αίζνπζεο θαη ζηνπο δηαδξόκνπο ησλ Δξγαζηεξίσλ.

