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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα Ελληνικά 
 

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: 
Τίτλος 
μαθήματος: 

ΑΓΓΛΙΚΑ για 
Ειδικούς/Ακαδημαϊκούς 
Σκοπούς 

Κωδικός 
μαθήματος: 

CE02_UO6 

Πιστωτικές 
μονάδες: 

3 Φόρτος 
εργασίας 
(ώρες): 

90 

Επίπεδο μαθήματος:  Προπτυχιακό  Μεταπτυχιακό
  

Τύπος μαθήματος:  Υποχρεωτικό   Επιλογής 
  

Κατηγορία 
μαθήματος:  

Κορμού   Κατεύθυνσης 
  

Εξάμηνο 
διδασκαλίας: 

2ο  Ώρες 
διδασκαλίας 
εβδομαδιαίως: 

4 

Αντικείμενο του μαθήματος (ικανότητες που αποκτώνται και αποτελέσματα 
μάθησης): 

• (Κάποια) Ορολογία για Πολιτικούς Μηχανικούς (ESP/EAP) και χρήση Αγγλικής 
γλώσσας στην καθημερινότητα (General) 

• Πρακτική και προσπάθεια βελτίωσης, όπου χρειάζεται, όλων των 4 βασικών 
δεξιοτήτων, listening, writing, speaking, reading 

• Ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα - ιδιαίτερα την 
ακαδημαϊκή γραφή  

• Γραπτές εργασίες (projects)/ έρευνα, με προφορική παρουσίαση στην τάξη 
Προαπαιτούμενα: 
Intermediate – Upper Intermediate Level in English (Pre-Lower --- more 
advanced) 
Basic competence in all 4 skills 
 

 
Πληροφορίες για το διδάσκοντα: 
Ονοματεπώνυμο: Αναστασία-Μαρίνα 

Τσουτσουλοπούλου 
Βαθμίδα: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)  
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Γραφείο: Γραφείο Ξένων Γλωσσών  
Τηλ. – email: anastasia@uth.gr 
Άλλοι διδάσκοντες: --- 
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Ειδικές πληροφορίες μαθήματος: 
 

Α/Α 
βδομάδας 
διδασκαλίας 

Περιεχόμενα του μαθήματος 

Ώρες 

Παρακολούθησης Προετοιμασίας 
εκτός ωρών 
παρακολούθησης 

1-14 
 

• Introducing the subject of Civil Engineering 
in English.  

56 2 

 • . [From: Texts, You.tube videos and other 
internet sources regarding this course, as 
it is defined by different academic authors 
(e.g. UK, USA, Greece, etc)] 
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 • Students’ competence// assessment of 
students’ skills.  

 - 

 • A variety of texts/videos etc throughout the 
semester. [Sources: Scientific books/ e-
books/ e-journals/ scientific journals/ the 
internet] 
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 • Academic articles related to some areas of 
Civil Engineering                                    
(e.g. Bridges/ Roads/ Constructions/ 
Earthquakes/  Transportation, etc) 
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 • Reading: aiming at comprehending 
unfamiliar texts; discussions; Questions – 
Answers on different topics 

• Text reading, where the main ideas are 
pinpointed; language-learning and 
language-acquisition 

• Reviewing terminology 

• How to write bibliography 
 

 1 

 • How to write a CV, in order to apply for a 
job abroad or in Greece 

 

 1 
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 • Written assignments 

• Oral presentations 
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Επιπρόσθετες ώρες για: 
Θέμα Εξετάσεις Προετοιμασία για 

εξετάσεις 
Εκπαιδευτική 
επίσκεψη 

10  2 4 - 
 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 

• e-journal at e-address: 
http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/18418#/summary 

Title 

The Civil engineer and architect's journal, scientific and railway gazette.  

Related Titles 

Preceded by: Civil engineer and architect's journal.  

Succeeded by: Civil engineer and architect's journal, incorporated with the Architect.  

By Genre 

Journal  

Publication info 

London :[William Laxton],1839-1850.  

Frequency 

Monthly.  

Subjects 

Architecture , Civil engineering , Periodicals , Science  

 
• A Dictionary of Construction, Surveying and Civil Engineering    
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http://www.biodiversitylibrary.org/subject/Architecture
http://www.biodiversitylibrary.org/subject/Civil%20engineering
http://www.biodiversitylibrary.org/subject/Periodicals
http://www.biodiversitylibrary.org/subject/Science
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199534463.001.0001/acref-9780199534463
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199534463.001.0001/acref-9780199534463


 
Christopher Gorse, David Johnston, and Martin Pritchard  

Over 8,000 entries 

• Other books/journals (renewable material when applicable) 

 
 

 
 

Μέθοδος διδασκαλίας (επιλέξτε και περιγράψτε εφόσον κρίνεται απαραίτητο - 
βαρύτητα): 
Παραδόσεις 
  

 35 %  

Διαλέξεις 
 

  

Προβολές 
 

  

Εργαστήρια 
 

 10% 

Ασκήσεις 
 

Homework/Projects 40 % 

Επισκέψεις σε 
εγκαταστάσεις 

  

Άλλη (περιγράψτε): 
Διάφορες ασκήσεις 

 15%  

ΣΥΝΟΛΟ  100% 
 

Μέθοδος αξιολόγησης (επιλέξτε)- βαρύτητα: 
 Γραπτά % Προφορικά % 
Ασκήσεις κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου 

 
 

 
10 

 
 

 
 

Θέμα εξαμήνου  
 

 
 

30  30 

Ενδιάμεση πρόοδος  
 

 
 

  
 

 

Εξετάσεις εξαμήνου 
 

 
 

30%  
 

 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………… 
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