
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Κωδικός μαθήματος:  

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

Εξάμηνο σπουδών:2ο   

Τύπος μαθήματος ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

 Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 4 

Θεωρία (ώρες): 2 

Φροντιστήριο (ώρες):  

Εργαστήριο (ώρες): - 

 

Συντονίστρια μαθήματος: Τσιγκοτζίδου Σ. Αναστασία, Επικ. Καθηγήτρια 

Συντονίστρια μαθήματος για το Φαρμακευτικό Τμήμα: Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες: : Τσιγκοτζίδου Σ. Αναστασία, Επικ. Καθηγήτρια 

Κτιρίου Κτηνιατρικής 

e-mail: astsing@vet.auth.gr 

Τηλ: 2310-999941 

Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής ΑΠΘ 

Παπαδόπουλος Χ. Γεώργιος, Καθηγητής Κτηνιατρικής ΑΠΘ 

Παπαδοπούλου Λίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ 

Χαϊνογλου Καλλιόπη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Μπέλλου Φωτεινή, Επικ. Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Κογκίδου Δήμητρα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΠΘ 

Παπαβραμίδης Θεοδώσης, Επικ. Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ 

Μυρωνίδου- Τζουβελέκη Μαρία, Καθηγήτρια Ιατρικής ΑΠΘ 

Λαγουδάκη Ρόζα, Βιολόγος Νοσοκομείου Αχέπα 

Καπουκρανίδου Δωροθέα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής 



Πανέρα Άλτα, Ψυχολόγος ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. ΑΠΘ 

Βοηθητικό προσωπικό: - 

Γνωστικοί στόχοι: Η απόκτηση και αφομοίωση βασικών γνώσεων ανώτερων μαθηματικών σε 

τομείς όπως: i) H γραμμική άλγεβρα (θεωρία πινάκων και γραμμικών συστημάτων). ii) H αναλυτική 

γεωμετρία τόσο στο επίπεδο (ευθεία, κωνικές τομές, μετασχηματισμοί), όσο και στο χώρο (ευθεία, 

επίπεδο, σφαίρα). iii) Η παραγώγιση, διαφόριση και ολοκλήρωση πραγματικών συναρτήσεων. iv) Οι 

συνήθεις διαφορικές εξισώσεις.   

Δεξιότητες: Η εξοικείωση με τις μαθηματικές έννοιες και μεθόδους στους κλάδους των 

Μαθηματικών, που προαναφέρθηκαν. Επίσης, η άμεση χρήση τους, ως εργαλείο για την κατανόηση 

άλλων μαθημάτων, πλησιέστερων προς το επιστημονικό πεδίο των φοιτητών της Φαρμακευτικής 

και η έμμεση εφαρμογή τους για την ανάπτυξη οργανωτικής ικανότητας και κριτικής σκέψης.  

Διδακτικές μέθοδοι: Διαλέξεις με φροντιστηριακές ασκήσεις. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  

Εγκέφαλος και φύλο: αμοιβαίες εξαρτήσεις 

Νομικό πλαίσιο της ισότητας των φύλων. Η νομική τυποποίηση της έμφυλης ισότητας. 

Διεθνής προστασία δικαιωμάτων γυναικών και πολιτικές φύλου από διεθνείς οργανισμούς. 

Πολιτικές φύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ελλάδα. 

Ανάλυση φύλου σε περιοχές εμπόλεμων συγκρούσεων και πολιτιστικές διαφοροποιήσεις 

βιοασφάλειας. 

Έμφυλη βία 

Ο ρόλος του φύλου στη χειρουργική ειδικότητα: από την εκπαίδευση στην επαγγελματική 

ολοκλήρωση. 

Έμφυλες υγειονομικές ανισότητες:βιολογικό (σεξ) και κοινωνικό (gerne) Διαφοροποίηση των 

φύλων στην ασθένεια. 

Το φύλο στις πειραματικές μελέτες. 

Ανοσοποιητικό και φύλο. 

Στρες/πόνος και φύλο 

Φύλο και μεταβολική διαδικασία. 

Εργαστήρια: 

Μύθοι, στερεότυπα και αλήθειες των LGBT (ομοφυλόφιλων,αμφισεξουαλικών και τρανσέξουαλ 

ατόμων). 

Κακοποιητικές σχέσεις.  

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές με μορφή εργασιώνή 

ερωτηματολογίου 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος:- 

Διδασκαλία (Διαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 



Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις (θεωρία και ασκήσεις).Οι διαλέξεις λαμβάνουν 

χώρα μία φορά την εβδομάδα (2 ώρες) και περιλαμβάνουν θεωρία και 4ώρες εργαστηριακών 

ασκήσεων. 

 


