
Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ /
Κωδικός N603
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη

Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος
Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή

Υπεύθυνος/η Ιωαννης Βραμπας σ.

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΔΠΜΣ-2015-ΑΝΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
ΚΟΡΜΟΣ ΚΟΡΜΟΥ 1 1 10 10

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή

Διδάσκοντες  Ιωαννης Βραμπας σ.

Class ID 600001314
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος

 e-Οδηγός Σπουδών https://qa.auth.gr/el/class/1/600001314

Γλώσσα Διδασκαλίας

 Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τα
νέα ερευνητικά δεδομένα της Εργοφυσιολογίας και Εργομετρίας. Συγκεκριμένα,
γνώση της συνεργασίας των ενεργειακών συστημάτων κατά την διάρκεια άσκησης
διαφορετικών εντάσεων. Προσαρμογές του συστήματος μεταφοράς και κατανάλωσης
οξυγόνου με την προπόνηση. Περιοριστικοί παράγοντες της μέγιστης πρόσληψης
οξυγόνου, βιολογική αξία και αξιολόγησή της. Μελέτη των διάφορων συστημάτων
του οργανισμού κατά την ηρεμία και την άσκηση.
Γενικές Ικανότητες

 Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη



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

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 Λήψη αποφάσεων
 Αυτόνομη εργασία
 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και

ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος
Πηγές ενέργειας – Ενεργειακές φάσεις μυϊκού έργου •Σύστημα μεταφοράς και
κατανάλωσης οξυγόνου •Ασκησιογενείς επιδράσεις και προσαρμογές των
αναπνευστικών μυών •Ασκησιογενής υποξαιμία. Καμπύλη κορεσμού της
αιμοσφαιρίνης. •Μυϊκή σύσπαση – Ηλεκτρομηχανική ζεύξη •Καρδιαγγειακό
σύστημα και άσκηση (θεωρία) •Καρδιαγγειακό σύστημα και άσκηση – δοκιμασία
κόπωσης (πράξη ) •Εργογόνα βοηθήματα •Ελεύθερες ρίζες - Αντιοξειδωτικά
•Άσκηση σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις Ι •Άσκηση σε ασθενείς με χρόνιες
παθήσεις ΙΙ •Παρουσιάσεις εργασιών •Παρουσιάσεις εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
Φυσιολογία της άσκησης, μεταβολισμός, βιοχημεία της άσκησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού

 Σημειώσεις
 Διαφάνειες

Οργάνωση Μαθήματος

 Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 39, Φόρτος Εργασίας 39 ώρες (Ομαδικά)
 Σεμινάρια: Φόρτος Εργασίας 11 ώρες (Ομαδικά)
 Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: Φόρτος Εργασίας 50 ώρες

(Ατομικά)
 Εκπόνηση μελέτης (project): Φόρτος Εργασίας 75 ώρες (Ατομικά)
 Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Φόρτος Εργασίας 75 ώρες (Ατομικά)

Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές τελικές εξετάσεις (70%) Εκπόνηση γραπτής εργασίας (15%) Παρουσίαση
εργασίας (15%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

 Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ
συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην
αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι
φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)



 Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ
διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες
διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και
μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των
φοιτητών.)

 Γραπτή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για
βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την
ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)

Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κλεισούρας. Εργοφυσιολογία. Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης. 2014
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις. Μελέτη και ανάλυση σχετικών άρθρων.


