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Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
eΟδηγός Σπουδών http://qa.auth.gr/el/class/2/79588
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:
1) έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη συνείδηση γύρω από τη διαφορετικότητα του φύλου μέσα στη κοινωνία,
2) έχουν εξοικειωθεί με σύνθετα θέματα του φύλου που δεν είναι δυνατόν να εξερευνήσουν εκτός επιστημονικού πλαισίου,
3) έχουν εξοικειωθεί με θεωρητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται διεθνώς στην ανάλυση της σχέσης φύλου και πολιτισμικών προϊόντων.
Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

http://qa.auth.gr/el/class/2/79588

1/2

4/25/2016

Ειδικά Θέματα ΙΙ | Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιεχόμενο Μαθήματος
Αυτό είναι μάθημα με ευέλικτο περιεχόμενο και ρευστό ως προς την έμφασή του που διαμορφώνεται από τον/ την εκάστοτε διδάσκοντα/διδάσκουσα. Σκοπός
του είναι να φιλοξενήσει εξειδικευμένα θέματα φύλου όπως, για παράδειγμα, φύλο και λογοτεχνικό είδος, φύλο και λογοτεχνική γραφή, φύλο και δόμηση του
υποκειμένου μέσα στη λογοτεχνία κ.ά. Λόγω των ειδικών θεμάτων που φιλοξενεί μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το μάθημα γενικότερου
περιεχομένου «Σπουδές Φύλου» αλλά και ανεξάρτητα από αυτό. Το ακριβές περιεχόμενο, ή ύλη και η βιβλιογραφία του μαθήματος αυτού ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο διδάσκεται το μάθημα.
Λέξεις Κλειδιά
φυλο, λογοτεχνία,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
Σημειώσεις
Διαφάνειες
Πολυμεσικό υλικό
Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο

Ώρες Διδασκαλίας
3
6
9

Φόρτος Εργασίας
39
78
158
275

Πιστωτικές Μονάδες
1,417
2,833
5,75
10

Ατομικά
✓
✓

Ομαδικά
✓
✓

Erasmus
✓
✓
✓

Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις προφορικές (ανοικτές) παρουσιάσεις τους μέσα στην τάξη, τις εβδομαδιαίες γραπτές περιγραφές των κύριων σημείων
της ύλης που καλύφθηκε, καθώς και μιας τελικής ερευνητικής εργασίας πάνω σε ένα σχετικό θέμα επιλογής τους, στην οποία θα κληθούν να επιδείξουν την
ικανότητά τους να εφαρμόζουν και να αξιολογούν βασικές έννοιες που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται στη
βαθμολογία των παρουσιάσεων και εργασιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: (α) τη σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας σε επιστημονικό επίπεδο, (β) το
βαθμό πρωτοτυπίας του φοιτητή/ τριας σε σχέση με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, (γ) την ικανότητα να απευθύνεται σε ένα ορισμένο ακροατήριο
προφορικά και γραπτώς, (δ) την ικανότητα να διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα σε συγγενείς ιδέες, (ε) να εντοπίζει επιστημονικές διαφωνίες και να παίρνει
θέση ο ίδιος/ η ίδια, με την απαραίτητη τεκμηρίωση. Στον προσδιορισμό του βαθμού του/ της κάθε φοιτητή/τριας εφαρμόζονται τα εξής ποσοστά βαρύτητας: 1.
Προφορικές Παρουσιάσεις & εβδομαδιαίες γραπτές αναφορές 40% 2. Τελική εργασία 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
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