
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΑ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αρικμθτικι Ανάλυςθ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα  Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

  να γνωρίηουν ςε βάκοσ τθ κεωρία φγκλιςθσ τθσ μεκόδου του Νεφτωνα για μθ 

γραμμικά υςτιματα,  

 να εφαρμόηουν τθ μζκοδο του Νεφτωνα για μθ γραμμικά υςτιματα, 

 να γνωρίηουν τισ τεχνικζσ προςζγγιςθσ ςυναρτιςεων με παρεμβολι,  

 να διακρίνουν τισ πακολογικζσ καταςτάςεισ κατά τθν παρεμβολι και να 

επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ, 



 να κατανοιςουν τθν ανάλυςθ ςφαλμάτων, 

 να υλοποιοφν τισ παραπάνω μεκόδουσ με προγράμματα ςτον υπολογιςτι. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Παραγϊγιςθ ςτον Rn: Παράγωγοσ κατά Frechet, Παράγωγοσ κατά Gateaux. Η Μζκοδοσ 
του Νεφτωνα για τθ λφςθ μθ Γραμμικϊν υςτθμάτων: Θεωριματα τακεροφ θμείου, 
Θεωριματα υςτολισ, Σαχφτθτα φγκλιςθσ τθσ Μεκόδου του Νεφτωνα. 
Πολυωνυμικι Παρεμβολι: Παρεμβολι Lagrange-Νεφτωνα, Παρεμβολι Hermite, 
Παρεμβολι με Σμθματικά Γραμμικζσ υναρτιςεισ, Παρεμβολι με Σμθματικά 
υναρτιςεισ Hermite,  Παρεμβολι με Κυβικζσ Splines.  φάλματα κατά τθν Παρεμβολι, 
φγκριςθ των Μεκόδων Παρεμβολισ. 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 
Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων -
Εργαςίεσ 

70.5 

  

  

  

  
  

  

φνολο Μακιματοσ  187.5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ   



Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

Γραπτι εξζταςθ-Δθμόςια Παρουςίαςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 “Αρικμθτικι Ανάλυςθ”,    Β.  Δουγαλισ, Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 
 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(6) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΑ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θεωρία Προςεγγίςεωσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(7) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ζπειτα από επιτυχι ςυμμετοχι ςτο μάκθμα οι φοιτθτζσ αναμζνεται να: 

 Κατανοοφν τα βαςικά ηθτιματα προςζγγιςθσ από ζνα χϊρο ςε υποχϊρο του, 

 Διακρίνουν τισ διαφορζσ (προτεριματα και μειονεκτιματα) ανάμεςα ςτα 

διαφορετικά είδθ προςεγγίςεων, 

 Γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρικμθτικζσ μεκόδουσ για τα είδθ των πολυωνυμικϊν 

προςεγγίςεων, 



 Γνωρίηουν να υλοποιοφν τουσ αλγορίκμουσ των μεκόδων.  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Γενικι κεωρία φπαρξθσ και μοναδικότθτασ τθσ προςζγγιςθσ.  

 Ομοιόμορφθ πολυωνυμικι προςζγγιςθ: Θεωριματα Weierstrass, Bernstein, Jackson, 

προςζγγιςθ ςυνεχϊν ςυναρτιςεων, προςζγγιςθ διακριτϊν  ςυναρτιςεων, αλγόρικμοσ 

Remez. 

 Πολυωνυμικι προςζγγιςθ ελαχίςτων τετραγϊνων: φςτθμα κανονικϊν εξιςϊςεων, 

Ορκογϊνια πολυϊνυμα, προςζγγιςθ ςυνεχϊν ςυναρτιςεων, προςζγγιςθ διακριτϊν  

ςυναρτιςεων, ςυςχζτιςθ με ομοιόμορφθ προςζγγιςθ. 

 Πολυωνυμικι προςζγγιςθ πρϊτθσ δφναμθσ: Χαρακτθριςμόσ, προςζγγιςθ ςυνεχϊν 

ςυναρτιςεων, προςζγγιςθ διακριτϊν  ςυναρτιςεων. 

 Ρθτι προςζγγιςθ: Χαρακτθριςμόσ, ςυςχζτιςθ με ομοιόμορφθ προςζγγιςθ, Αλγόρικμοσ 

Remaz.  

 Ρθτι Παρεμβολι. 

(9) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 
Αυτοτελισ Μελζτθ 78 



(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Επίλυςθ Αςκιςεων -
Εργαςίεσ 

70.5 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

ΓΛΩΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ: Ελλθνικι 

 

ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ: Γραπτι εξζταςθ. 

 
 

(10) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Theodor J. Rivlin: An Introduction to the Approximation of Functions. Dover Publications Inc. 
New York, 1969. 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(11) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΑ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αρικμθτικι Γραμμικι Άλγεβρα Ι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3  
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(12) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

  να κατανοιςουν τθ κεωρία Perron-Frobenius,  

 να διακρίνουν τισ διαφορζσ τθσ κεωρίασ αυτισ ςτισ διάφορεσ κλάςεισ πινάκων 

(μθ αναγϊγιμουσ, κυκλικοφσ, πρωταρχικοφσ και αναγϊγιμουσ),  

 να γνωρίηουν τθ χρθςιμότθτα τθσ κεωρίασ Perron-Frobenius μζςα από τισ 

εφαρμογζσ,  

 να κατανοιςουν τθ κεωρία των μεκόδων Τποχϊρων Krylov, 



 να κατανοιςουν τθν ανάλυςθ ςφαλμάτων, 

 να κατανοιςουν τισ τεχνικζσ προρρφκμιςθσ και τθν αναγκαιότθτα για 

προρρφκμιςθ,  

 να υλοποιοφν τισ παραπάνω μεκόδουσ με προγράμματα ςτον υπολογιςτι. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(13) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία Perron-Frobenius για μθ Αρνθτικοφσ Πίνακεσ: Μθ Αναγϊγιμοι (Irreducible) 
πίνακεσ, Κυκλικοί (cyclic) και Πρωταρχικοί (primitive) πίνακεσ, Αναγϊγιμοι (reducible) 
πίνακεσ. Επεκτάςεισ τθσ Θεωρίασ Perron-Frobenius, M-πίνακεσ, Εφαρμογζσ τθσ Θεωρίασ 
Perron-Frobenius.  Μζκοδοι Ελαχιςτοποίθςθσ για τθν επίλυςθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων: 
Μζκοδοσ υηυγϊν Κλίςεων, Θεωρία φγκλιςθσ, Ανάλυςθ φαλμάτων, Σεχνικζσ 
Προρρφκμιςθσ, Προρρυκμιςμζνεσ μζκοδοι υηυγϊν Κλίςεων, Εφαρμογζσ.   

(14) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 
Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων -
Εργαςίεσ 

70.5 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 

Γραπτι εξζταςθ-Προφορικι εξζταςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 “Αρικμθτικι Γραμμικι Άλγεβρα”,    Β.  Δουγαλισ, Δ. Νοφτςοσ, Α. Χατηθδιμοσ, 
Συπογραφείο Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

 Προςωπικζσ διαφάνειεσ προβολισ. 
 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(16) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΑ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αρικμθτικι Γραμμικι Άλγεβρα ΙI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(17) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

  να κατανοιςουν τθ κεωρία για τισ μεκόδουσ εφρεςθσ ιδιοτιμϊν και τθσ 

ανάλυςθσ ιδιαηουςϊν τιμϊν,  

 να γνωρίηουν τθ χρθςιμότθτα τθσ κεωρίασ αυτισ μζςα από τισ εφαρμογζσ,  

 να κατανοιςουν τθ κεωρία των μεκόδων Τποχϊρων Krylov, 

 να κατανοιςουν τθν ανάλυςθ ςφαλμάτων, 

 να κατανοιςουν τισ τεχνικζσ προρρφκμιςθσ και τθν αναγκαιότθτα για 



προρρφκμιςθ,  

 να εφαρμόςουν  τισ παραπάνω μεκόδουσ ςε μεγάλθσ κλίμακασ προβλιματα με 

προγράμματα ςτον υπολογιςτι. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(18) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Αρικμθτικζσ μζκοδοι για τθν εφρεςθ Ιδιοτιμϊν και Ιδιοδιανυςμάτων: Μζκοδοσ 
Δυνάμεων, QR μζκοδοσ, Ευςτακείσ αλγόρικμοι (Ανακλάςεισ Housholder, τροφζσ 
Givens). Ιδιάηουςεσ Σιμζσ: Ανάλυςθ Ιδιαηουςϊν Σιμϊν, Ευςτακείσ Αλγόρικμοι, 
Εφαρμογζσ Ιδιαηουςϊν Σιμϊν. Μζκοδοι Τποχϊρων Krylov για τθν επίλυςθ μεγάλθσ 
κλίμακασ γραμμικϊν υςτθμάτων: Προρρυκμιςμζνθ μζκοδοσ υηυγϊν Κλίςεων. 
Γενικευμζνθ Μζκοδοσ Ελαχίςτου Τπολοίπου (GMRES): Θεωρία Ορκογωνοποίθςθσ 
Τποχϊρων Krylov, Αλγόρικμοι Arnoldi και Lanczos. Εφαρμογζσ Επαναλθπτικϊν μεκόδων 
ςε προβλιματα ςυνοριακϊν τιμϊν και ςτθν επεξεργαςία ςιματοσ και εικόνασ.  

(19) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 
Αυτοτελισ Μελζτθ 78 
Επίλυςθ Αςκιςεων -
Εργαςίεσ 

70.5 

  

  

  

  

  

  



με τισ αρχζσ του ECTS φνολο Μακιματοσ  187.5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 

Γραπτι εξζταςθ-Προφορικι εξζταςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 “Αρικμθτικι Γραμμικι Άλγεβρα”,    Β.  Δουγαλισ, Δ. Νοφτςοσ, Α. Χατηθδιμοσ, 
Συπογραφείο Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

 “Matrix Computations”, G. H. Golub, C. F. Van Loan, The John Hopkings 
University Press, Baltimore and London, 1996. 
 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(21) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΑ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αρικμθτικι Επίλυςθ υνικων Διαφορικϊν Εξιςϊςεων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(22) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

το μάκθμα δίνεται μια ςτοιχειϊδθσ ειςαγωγι ςτθ κεωρία προβλθμάτων αρχικϊν τιμϊν 

για ςυνικεισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ και μελετϊνται αρικμθτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ τζτοιων 

προβλθμάτων κακϊσ και αρικμθτικζσ μζκοδοι για το πρόβλθμα δφο ςθμείων. Βαςικι 

επιδίωξθ είναι θ κατανόθςθ των κεμελιωδϊν ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν αρικμθτικϊν 

μεκόδων για προβλιματα αρχικϊν τιμϊν, όπωσ θ ςυνζπεια και θ τάξθ ακρίβειασ, διάφορεσ 

ιδιότθτεσ ευςτάκειασ κ.λπ. Αποςκοπεί επίςθσ ςτθν εξοικείωςθ με τισ κφριεσ κατθγορίεσ 

αρικμθτικϊν μεκόδων για προβλιματα αρχικϊν τιμϊν κακϊσ και για προβλιματα 



ςυνοριακϊν τιμϊν.  

Ζπειτα από επιτυχι ςυμμετοχι ςτο μάκθμα οι φοιτθτζσ αναμζνεται να: 

 Κατανοοφν τα βαςικά ηθτιματα για προβλιματα αρχικϊν τιμϊν κακϊσ και για το 

πρόβλθμα δφο ςθμείων και μποροφν να επιλφςουν κάποιεσ απλζσ διαφορικζσ 

εξιςϊςεισ. 

 Αντιλαμβάνονται τον ρόλο τθσ ςυνζπειασ, τθσ τάξθσ ακρίβειασ και διαφόρων 

ιδιοτιτων ευςτάκειασ αρικμθτικϊν μεκόδων για προβλιματα αρχικϊν τιμϊν.  

 Γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρικμθτικζσ μεκόδουσ για προβλιματα αρχικϊν τιμϊν, 

κακϊσ και τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματά τουσ. 

 Γνωρίηουν τθ μζκοδο πεπεραςμζνων διαφορϊν κακϊσ και τα βαςικά για τθ 

μζκοδο πεπεραςμζνων ςτοιχείων για το πρόβλθμα δφο ςθμείων. 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Προαγωγι ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αξιοποίθςθ, εμπζδωςθ, εμβάκυνςθ και εφαρμογι μακθματικϊν γνϊςεων. 

 Εξοικείωςθ με βαςικζσ αρικμθτικζσ μεκόδουσ για διαφορικζσ εξιςϊςεισ. 

(23) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 τοιχειϊδθσ ειςαγωγι ςτθ κεωρία του προβλιματοσ αρχικϊν τιμϊν.  

 Λεπτομερισ μελζτθ των μεκόδων του Euler: τάξθ ακρίβειασ, ιδιότθτεσ ευςτάκειασ, A-

ευςτάκεια και B-ευςτάκεια, εκτίμθςθ του ςφάλματοσ υπό διάφορεσ ςυνκικεσ 

Lipschitz, όπωσ θ ολικι, θ τοπικι και θ μονόπλευρθ, εκ των προτζρων και εκ των 

υςτζρων εκτιμιςεισ των ςφαλμάτων.  

 Μζκοδοι των Runge-Kutta και μζκοδοι ςυνεγγιςμοφ: ιδιότθτεσ ευςτάκειασ, τάξθ 

ακρίβειασ, μζκοδοι με μεταβλθτό βιμα, ηεφγθ μεκόδων για αυτόματθ επιλογι 

βιματοσ.  

 Πολυβθματικζσ μζκοδοι: ςτοιχεία από τθ κεωρία των εξιςϊςεων διαφορϊν, ςυνκικθ 

των ριηϊν και ευςτάκεια, τάξθ ακρίβειασ, μονοςκελισ εκδοχι πολυβθματικϊν 

μεκόδων και G-ευςτάκεια.  

 Ειςαγωγι ςτθ κεωρία του προβλιματοσ δφο ςθμείων: μζκοδοσ τθσ ενζργειασ, 

ελλειπτικι ομαλότθτα.  



 Μζκοδοσ πεπεραςμζνων διαφορϊν για το πρόβλθμα δφο ςθμείων. 

 Μζκοδοι πεπεραςμζνων ςτοιχείων για το πρόβλθμα δφο ςθμείων: καταςκευι χϊρων 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων για διάφορεσ ςυνοριακζσ ςυνκικεσ, μζκοδοι Galerkin και 

Ritz, το τζχναςμα του Nitsche. Ανάλυςθ ςφάλματοσ ςτθν περίπτωςθ μθ (κετικά) 

οριςμζνου τελεςτι. 

(24) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 
Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων -
Εργαςίεσ 

70.5 

  

  

  
  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187.5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

Ενδιάμεςεσ γραπτζσ εξετάςεισ κακϊσ  και τελικι 

γραπτι εξζταςθ με ερωτιματα ανάπτυξθσ 

επιχειρθμάτων για επίλυςθ προβλθμάτων και 

αςκιςεων 

 
 

(25) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γ. Δ. Ακρίβθσ, Β. Α. Δουγαλισ: Αρικμθτικζσ Μάκοδοι για υνικεισ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ. 
Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, Θράκλειο. Δεφτερθ ζκδοςθ, 2013, πρϊτθ ανατφπωςθ, 
2015. 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(26) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΑ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Αρικμθτικι Επίλυςθ Διαφορικϊν Εξιςϊςεων με Μερικζσ 
Παραγϊγουσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(27) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 
τθ ςφγχρονθ εποχι είναι αδιανόθτο να μθ χρθςιμοποιοφνται οι θλεκτρονικοί 
υπολογιςτζσ για τθ προςομοίωςθ φυςικϊν προβλθμάτων. Μια από τισ 
ςθμαντικότερεσ γλϊςςεσ/πακζτα προγραμματιςμοφ είναι και το πακζτο Matlab. 
Με βάςθ γνϊςεισ που ζχω αποκτθκεί ςε προπτυχιακό επίπεδο κα εφαρμόςουμε 
γνωςτζσ μεκόδουσ αρικμθτικισ επίλυςθσ διαφορικϊν εξιςϊςεων που 
ςυναντϊνται ςε φυςικά προβλιματα και κα τισ κωδικοποιιςουμε ςτθ Matlab. 
 



Με το πζρασ του μακιματοσ οι μεταπτυχιακοφ φοιτθτζσ αναμζνεται να: 

 Χρθςιμοποιοφν το πακζτο υπολογιςμϊν Matlab 

 Μποροφν να διακριτοποιιςουν και να κωδικοποιιςουν προβλιματα 
αρχικϊν και ςυνοριακϊν τιμϊν 

 Μποροφν να αξιολογοφν τα αρικμθτικά αποτελζςματα  
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  
 
 

(28) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Αρικμθτικι επίλυςθ Παραβολικϊν και Ελλειπτικϊν Μερικϊν Διαφορικϊν 
Εξιςϊςεων με μεκόδουσ πεπεραςμζνων διαφορϊν και πεπεραςμζνων ςτοιχείων. 
 
 

(29) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του εργαςτθρίου Μθχανικισ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

  



με τισ αρχζσ του ECTS   

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
1. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
2. Σελικι εργαςία 

 
 
 
 
 
 
 
 

(30) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

Αρικμθτικι Επίλυςθ Μερικϊν Διαφορικϊν Εξιςϊςεων, Π. Χατηθπαντελίδθσ, Μ. 
Πλεξουςάκθσ, 2016, Διακζτθσ (Εκδότθσ): Ελλθνικά Ακαδθμαϊκά Θλεκτρονικά 
υγγράμματα και Βοθκιματα - Αποκετιριο "Κάλλιποσ". 
 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(31) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΑ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικά Θζματα Αρικμθτικισ Ανάλυςθσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(32) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

  να ςυνδυάηουν τθ κεωρία με τισ εφαρμογζσ, 

  να μποροφν να αναλφςουν-μελετιςουν προβλιματα από εφαρμοςμζνεσ 

επιςτιμεσ, να επιλζξουν κατάλλθλεσ αρικμθτικζσ μεκόδουσ και τζλοσ να τα 

λφςουν,  

 να κατανοιςουν τθ χρθςιμότθτα τθσ Αρικμθτικισ Ανάλυςθσ για τθ λφςθ 



προβλθμάτων από τθ φφςθ και τθν κοινωνία.  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(33) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Επίλυςθ προβλθμάτων μεγάλθσ κλίμακασ από τθ Ρευςτομθχανικι, με αρικμθτικζσ 
μεκόδουσ: Ανάλυςθ του προβλιματοσ-επιλογι κατάλλθλων μεκόδων-υλοποίθςθ-
ςφγκριςθ μεταξφ των μεκόδων. Επίλυςθ προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ μεγάλθσ 
κλίμακασ προερχομζνων από Θεωρία Ελζγχου, εξόρυξθ-αναηιτθςθ δεδομζνων, 
επεξεργαςία ςιματοσ και εικόνασ με αρικμθτικζσ μεκόδουσ: Ανάλυςθ του προβλιματοσ-
επιλογι κατάλλθλων μεκόδων-υλοποίθςθ-ςφγκριςθ μεταξφ των μεκόδων.  

(34) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 
Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων -
Εργαςίεσ 

70.5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187.5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

 
 

Γραπτι εξζταςθ-Προφορικι εξζταςθ-Εκπόνθςθ 



Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Εργαςίασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(35) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 θμειϊςεισ Διδάςκοντα. 

 Τλικό από το διαδίκτυο.  

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(36) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΑ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παράλλθλοι Τπολογιςμοί 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(37) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

  να γνωρίηουν τεχνικζσ Παράλλθλθσ Επεξεργαςίασ, 

  να κατανοιςουν τθ χρθςιμότθτα των παράλλθλων υπολογιςμϊν για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων μεγάλθσ κλίμακασ,  

 να υλοποιοφν μεκόδουσ με προγράμματα ςε παράλλθλα υπολογιςτικά 

ςυςτιματα .  



Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(38) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σεχνικζσ Παράλλθλθσ Επεξεργαςίασ. 
Παράλλθλοι Αλγόρικμοι για τθν Επίλυςθ Γραμμικϊν υςτθμάτων με επαναλθπτικζσ 
μεκόδουσ. 
Παράλλθλοι Αλγόρικμοι βαςιςμζνοι ςε μεκόδουσ Διαχωριςμοφ Χωρία  για τθν Επίλυςθ 
προβλθμάτων υνοριακϊν Σιμϊν.  
Μζτρα απόδοςθσ και κλιμάκωςθ παραλλθλίασ 

(39) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 
Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων -
Εργαςίεσ 

70.5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187.5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

 
 

Γραπτι εξζταςθ-Προφορικι εξζταςθ-Εκπόνθςθ 
Εργαςίασ 
 
 



Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(40) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 θμειϊςεισ Διδάςκοντα. 

 Τλικό από το διαδίκτυο.  

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΜ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μζκοδοι Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν Ι  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7,5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Σο μάκθμα είναι μια ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ αναλυτικζσ και υπολογιςτικζσ 
μεκόδουσ των Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν. Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 
 
Απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι ςε κζματα 
που αφοροφν τα Εφαρμοςμζνα Μακθματικά και ικανότθτα από τον 
μεταπτυχιακό φοιτθτι ςτθν εφαρμογι αναλυτικϊν, προςεγγιςτικϊν και 
αρικμθτικϊν μεκόδων ςε προβλιματα των Μακθματικϊν, τθσ Φυςικισ και τθσ 
Μθχανικισ. 



 
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ 
να επιλφει προβλιματα με αναλυτικζσ, προςεγγιςτικζσ ι αρικμθτικζσ μεκόδουσ 
και να εμβακφνει ςτθν περαιτζρω κατανόθςθ τζτοιων μεκόδων. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Διαςτατικι ανάλυςθ και κανονικοποίθςθ. Θεωρία Διαταραχϊν για αλγεβρικζσ 
εξιςϊςεισ, ολοκλθρϊματα και διαφορικζσ εξιςϊςεισ. Φυςικά μοντζλα που 
περιγράφονται με Μερικζσ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ. Κυματικά φαινόμενα ςε ςυνεχι 
μζςα. Σο μάκθμα περιλαμβάνει και πρακτικι εφαρμογι ςε εργαςτιριο Θ/Τ 
(Εργαςτιριο Μθχανικισ). 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του εργαςτθρίου Μθχανικισ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ   



Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

1. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
2. Σελικι εργαςία 
3. Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 Εφαρμοςμζνα Μακθματικά, Logan D.J. Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 
Θράκλειο, 1θ ζκδοςθ, 2010. 

 Perturbation Methods, A.H. Nayfeh, 1θ ζκδοςθ, Willey-VCH, 2000. 
 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(41) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ EM2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μζκοδοι Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν ΙΙ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(42) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 
Σο μάκθμα είναι μια πρϊτθ ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ μεκόδουσ των εφαρμοςμζνων 
μακθματικϊν και ιδιαίτερα ςτθ κεωρία διαταραχϊν. Τπάρχουν πολλζσ 
καταςτάςεισ ςτα μακθματικά όπου βρίςκουμε εκφράςεισ που δεν μποροφν να 
υπολογιςτοφν με απόλυτθ ακρίβεια ι όπου ακριβείσ απαντιςεισ είναι πολφ 
περίπλοκεσ για να παρζχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ. ε πολλζσ από αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ, είναι δυνατόν να βρεκεί μια ςχετικά απλι ζκφραςθ θ οποία, ςτθν 
πράξθ, είναι εξίςου καλι με τθν πλιρθ και ακριβι λφςθ. Η αςυμπτωτικι 



ανάλυςθ αςχολείται με μεκόδουσ για τθν εφρεςθ τζτοιων προςεγγίςεων και ζχει 
ζνα ευρφ φάςμα εφαρμογϊν, τόςο ςτουσ τομείσ των κακαρϊν μακθματικϊν, 
όπωσ τθ ςυνδυαςτικι, τισ πικανότθτεσ, τθ κεωρία αρικμϊν και τα εφαρμοςμζνα 
μακθματικά και τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν. Ο ςτόχοσ αυτοφ του μακιματοσ 
είναι θ ειςαγωγι μερικϊν από τισ βαςικζσ τεχνικζσ και θ εφαρμογι αυτϊν των 
μεκόδων ςε διάφορα προβλιματα. 
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν:  

 να αναγνωρίςουν τθν πρακτικι αξία μικρϊν ι μεγάλων παραμζτρων για 
τον υπολογιςμό μακθματικϊν εκφράςεων.  

 να κατανοοφν τθν ζννοια τθσ (αποκλίνουςασ) αςυμπτωτικισ ςειράσ, και 
να διακρίνουν μεταξφ κανονικϊν και ιδιόμορφων διαταραχϊν. 

 να βρουν τθν κυρίαρχθ ςυμπεριφορά ςε αλγεβρικζσ και διαφορικζσ 
εξιςϊςεισ με μικρζσ και μεγάλεσ παραμζτρουσ.  

 να υπολογίηουν τθ κυρίαρχθ ςυμπεριφορά ολοκλθρωμάτων με μια μικρι 
παράμετρο.  

 να βρουν (ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ) τθν πλιρθ αςυμπτωτικι 
ςυμπεριφορά ολοκλθρωμάτων.  

 να προςδιορίςουν  οριακά ςτρϊματα ςε λφςεισ διαφορικϊν εξιςϊςεων 
και να εφαρμόςουν κατάλλθλα αναπτφγματα για τον υπολογιςμό των 
κυρίαρχων λφςεων. 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  
 
 

(43) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Ειςαγωγι και ςυμβολιςμόσ τθσ κεωρίασ διαταραχϊν, κανονικζσ και ιδιόμορφεσ 
διαταραχζσ, αςυμπτωτικά αναπτφγματα ολοκλθρωμάτων, αςυμπτωτικζσ λφςεισ 
γραμμικϊν και μθ γραμμικϊν διαφορικϊν εξιςϊςεων, μεταςχθματιςμοί Laplace και 
Fourier (αν το επιτρζπει ο χρόνοσ). 
 
 



(44) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του εργαςτθρίου Μθχανικισ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
4. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
5. Σελικι εργαςία 

 
 
 
 
 
 
 
 

(45) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 Εφαρμοςμζνα Μακθματικά, Logan D.J. Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 
Θράκλειο, 1θ ζκδοςθ, 2010. 

 Perturbation Methods, A.H. Nayfeh, 1θ ζκδοςθ, Willey-VCH, 2000. 
 
 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(46) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ EM3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μερικζσ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ και Εφαρμογζσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(47) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 
Ο φοιτθτισ ςε αυτό το μάκθμα κα εφαρμόςει μακθματικά εργαλεία 
προθγοφμενων μακθμάτων και με τον τρόπο αυτό κα αφομοιϊςει καλφτερα 
οριςμζνα φυςικά (και όχι μόνο) φαινόμενα και τον τρόπο που αυτά μετατρζπονται 
ςε μακθματικά προβλιματα. Πιο ςυγκεκριμζνα με τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του 
μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ικανοί 

 να χρθςιμοποιοφν τθν μζκοδο των χαρακτθριςτικϊν για να λφνουν μερικζσ 
διαφορικζσ εξιςϊςεισ 



 να κατθγοριοποιοφν τισ μερικζσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ δεφτερθσ τάξθσ ςε 
ελλειπτικοφ, παραβολικοφ και υπερβολικοφ τφπου 

 να χρθςιμοποιοφν τισ ςυναρτιςεισ Green για να λφνουν ελλειπτικοφ τφπου 
εξιςϊςεισ 

 να ζχουν βαςικι κατανόθςθ των εξιςϊςεων διάχυςθσ 

 να χρθςιμοποιοφν χωριςμό μεταβλθτϊν για να λφνουν γραμμικζσ μερικζσ 
διαφορικζσ εξιςϊςεισ 

 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  
 
 

(48) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Βαςικζσ ζννοιεσ. Γραμμικζσ, οιωνοί γραμμικζσ και θμι-γραμμικζσ εξιςϊςεισ 1θσ 
τάξθσ. Σο πρόβλθμα Cauchy και θ επίλυςι του με τθν μζκοδο των χαρακτθριςτικϊν 
καμπυλϊν. Γραμμικζσ εξιςϊςεισ 2θσ τάξθσ: ταξινόμθςθ (υπερβολικζσ, παραβολικζσ, 
ελλειπτικζσ), παραδείγματα (κυματικι εξίςωςθ, εξίςωςθ κερμότθτασ, εξίςωςθ 
Laplace). Προβλιματα αρχικϊν και ςυνοριακϊν τιμϊν για τθν κυματικι εξίςωςθ και 
τθν εξίςωςθ κερμότθτασ. Προβλιματα ςυνοριακϊν τιμϊν για τθν εξίςωςθ Laplace. 
Σο πρόβλθμα Cauchy για τθν κυματικι εξίςωςθ και τθν εξίςωςθ κερμότθτασ. 
 
 

(49) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 



Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα  κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
6. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
7. Σελικι εργαςία 

 
 
 
 
 
 
 
 

(50) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 W. A. Strauss, Μερικζσ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ, Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ 
Ε.Μ.Π., 2017. 

 Γ. Δ. Ακρίβθσ, Ν. Δ. Αλικάκοσ, Μερικζσ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ, φγχρονθ 
Εκδοτικι, Ακινα, 2012. 

 L. C. Evans, Partial Differential Equations (Second Edition), American 
Mathematical Society, 2010 

 
 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΜ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ρευςτομθχανικι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7,5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σο μάκθμα είναι μια ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ρευςτομθχανικισ και τθσ 
Τπολογιςτικισ Ρευςτοδυναμικισ. Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι:  
 

 Απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου από τον φοιτθτι ςε κζματα που 
αφοροφν τθν Μθχανικι των Ρευςτϊν. 

 Απόκτθςθ του υποβάκρου από τον φοιτθτι ςε υπολογιςτικζσ μεκόδουσ 
για τθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ Ρευςτομθχανικισ. 

 



Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να επιλφει με 
αναλυτικζσ, προςεγγιςτικζσ και αρικμθτικζσ τεχνικζσ προβλιματα τθσ Μθχανικισ 
των Ρευςτϊν και να εμβακφνει ςτθν περαιτζρω κατανόθςθ τζτοιων μεκόδων. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να μπορεί ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ να αποκτιςει τθν 
ικανότθτα ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ρευςτομθχανικισ και 
γενικότερα των Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν. Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα 
μπορεί να αντιμετωπίςει με τθ βοικεια αναλυτικϊν και προςεγγιςτικϊν μεκόδων 
προβλιματα των ςφγχρονων Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και τθσ Μθχανικισ των 
Ρευςτϊν δίνοντασ του τθ δυνατότθτα να μπορεί να εργαςτεί ςε ζνα διεκνζσ 
διεπιςτθμονικό περιβάλλον. Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ςτα πλαίςια του 
μακιματοσ εργάηεται αυτόνομα ι/και ςε ομάδα. 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Κινθματικι των Ρευςτϊν, Ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ του ρευςτοφ, Εξίςωςθ ςυνζχειασ και 
ροϊκι ςυνάρτθςθ, Εξιςϊςεισ κίνθςθσ για Ιδανικά και Πραγματικά Ρευςτά, τρωτι 
και Συρβϊδθσ ροι, Οριακό ςτρϊμα, Ροι με αντίξοθ βακμίδα πίεςθσ, Αρικμθτικζσ 
μζκοδοι ςτθ Ρευςτομθχανικι, Σαξινόμθςθ των προβλθμάτων τθσ Ρευςτοδυναμικισ 
και των αντίςτοιχων εξιςϊςεων που τα  περιγράφουν, Βαςικά αρικμθτικά ςχιματα 
τθσ μεκόδου πεπεραςμζνων διαφορϊν, φάλμα  αποκοπισ και θ ζννοια τθσ 
ςυμβατότθτασ αρικμθτικοφ ςχιματοσ, Ευςτάκεια και ςφγκλιςθ αρικμθτικοφ 
ςχιματοσ, Μζκοδοσ των πεπεραςμζνων όγκων, Ειςαγωγι ςτθν μζκοδο 
ςτακμιςμζνων υπολοίπων, Μζκοδοσ των πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Σο μάκθμα 
περιλαμβάνει και πρακτικι εφαρμογι ςε εργαςτιριο Θ/Τ (Εργαςτιριο Μθχανικισ). 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του εργαςτθρίου Μθχανικισ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 



βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
8. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
9. Σελικι εργαςία 
10. Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 

 Μθχανικι των Ρευςτϊν - Σόμοσ 1, Ά. Παπαϊωάννου, Ζκδοςθ 2θ, 2002, Εκδότθσ: Γ. 
Γκζλμπεςθσ 

 Τπολογιςτικι Μθχανικι Ρευςτϊν, οφλθσ Ι., Ζκδοςθ 1θ, 2008, Εκδότθσ: Χ.Ν. 
Αϊβαηισ 

 Numerical heat transfer and fluid flow, S.V. Patankar, McGraw-Hill, New York, 
1980 

 The Finite Element Method, Vol. 1, The Basis, O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor, 5th Ed., 
Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000 

 Computational Techniques for fluid Dynamics, C.A.J. Fletcher Volumes I and II, 2nd 
Ed. Springer-Verlag, Berlin, 1991 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(6) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΜ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δυναμικά υςτιματα και Χάοσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7,5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(7) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σο μάκθμα είναι μια ειςαγωγι ςτα ςυνεχι και διακριτά Δυναμικά υςτιματα. Σα 
μθ γραμμικά ςυςτιματα Διαφορικϊν Εξιςϊςεων οδθγοφν πολλζσ φορζσ ςε μθ 
ντετερμινιςτικά (ςτοχαςτικά) αποτελζςματα και ςε χαοτικζσ καταςτάςεισ. Οι 
ςτόχοι του μακιματοσ είναι:  
 

 Απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου από τον φοιτθτι ςε κζματα που 
αφοροφν τα Δυναμικά υςτιματα που περιγράφονται από διαφορικζσ 
εξιςϊςεισ.  



 Απόκτθςθ του υποβάκρου από τον φοιτθτι ςε υπολογιςτικζσ μεκόδουσ 
για τθν επίλυςθ προβλθμάτων των Δυναμικϊν υςτθμάτων. 

 Περιγραφι χαοτικϊν καταςτάςεων των Δυναμικϊν υςτθμάτων  
 
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να επιλφει με 
αναλυτικζσ και αρικμθτικζσ τεχνικζσ προβλιματα των Δυναμικϊν υςτθμάτων 
και να εμβακφνει ςτθν περαιτζρω κατανόθςθ τουσ. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να μπορεί ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ να αποκτιςει τθν 
ικανότθτα ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ βαςικϊν γνϊςεων των Δυναμικϊν υςτθμάτων 
και γενικότερα των Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν. Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα 
μπορεί να αντιμετωπίςει με τθ βοικεια αναλυτικϊν και προςεγγιςτικϊν μεκόδων 
προβλιματα των ςφγχρονων Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και κυρίωσ των 
διακριτϊν ι/και ςυνεχϊν Δυναμικϊν υςτθμάτων. Αυτό κα δϊςει ςτον 
μεταπτυχιακό φοιτθτι τθ δυνατότθτα να μπορεί εργάηεται ςε ζνα διεκνζσ 
διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 
 

(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Περιγραφι δυναμικϊν ςυςτθμάτων και διαφορικζσ εξιςϊςεισ κίνθςθσ, θμεία 
ιςορροπίασ δυναμικοφ ςυςτιματοσ, Ακολουκία διακλαδϊςεων και διπλαςιαςμόσ 
περιόδου μθ γραμμικϊν ςυνικων διαφορικϊν εξιςϊςεων, Χϊροσ φάςεων 
δυναμικοφ ςυςτιματοσ, Xαοτικι τροχιά δυναμικοφ ςυςτιματοσ, Επιφάνεια τομϊν 
Poincare, Εφαρμογζσ ςτα δυναμικά ςυςτιματα, Απεικόνθςθ Henon, φνολα 
Mandelbrot και Julia, Αυτοομοιότθτα υπό αλλαγι κλίμακασ, Μορφοκλαςματικά 
ςφνολα. Σο μάκθμα περιλαμβάνει και πρακτικι εφαρμογι ςε εργαςτιριο Θ/Τ  
(Εργαςτιριο Μθχανικισ). 
 

(9) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του εργαςτθρίου Μθχανικισ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 



μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
11. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
12. Σελικι εργαςία 
13. Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου 

 

 

(10) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 

 Δυναμικά υςτιματα και Χάοσ, Πρϊτοσ Σόμοσ, Α. Μποφντθσ, 1995, Εκδότθσ: Α. 
ΠΑΠΑΩΣΘΡΙΟΤ & ΙΑ Ι.Κ.Ε. 

 Δυναμικά υςτιματα και Χάοσ, Δεφτεροσ Σόμοσ, Α. Μποφντθσ, 2001, Εκδότθσ: 
Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν.  

 An Introduction to Dynamical Systems and Chaos, G.C. Layek, 2015, Editor: 
Springer. 
 
 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(51) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ EM6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ολοκλθρϊςιμα υςτιματα 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(52) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 
 Με τον όρο ολοκλθρϊςιμα ςυςτιματα εννοοφμε μθ γραμμικζσ διαφορικζσ 
εξιςϊςεισ οι οποίεσ, κεωρθτικά, τουλάχιςτον, μποροφν να επιλυκοφν αναλυτικά. 
Αυτό ςθμαίνει ότι θ λφςθ μπορεί να προκφψει από ζνα πεπεραςμζνο αρικμό 
αλγεβρικϊν πράξεων και ολοκλθρϊςεων. Σζτοια ςυςτιματα είναι πολφ ςπάνια - 
οι περιςςότερεσ μθ γραμμικζσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ οδθγοφν ςε χαοτικι 
ςυμπεριφορά και δεν μποροφμε να βροφμε τισ ακριβείσ τουσ λφςεισ. Σα 
ολοκλθρϊςιμα ςυςτιματα οδθγοφν ωςτόςο ςε πολφ ενδιαφζροντα μακθματικά 



που κυμαίνονται από τθ διαφορικι γεωμετρία και τθ ςφνκετθ ανάλυςθ ςτθ 
κβαντικι κεωρία πεδίου και τθ δυναμικι των ρευςτϊν. Σα κφρια κζματα που 
εξετάηονται ςτο μάκθμα, που αποτελοφν και τισ δεξιότθτεσ που κα αποκομίςουν 
οι φοιτθτζσ, είναι: 

 Ολοκλθρωςιμότθτα διαφορικϊν εξιςϊςεων: ο φορμαλιςμόσ Hamilton, το 
κεϊρθμα Arnold-Liouville, ανάλυςθ Painleve. 

 Ολοκλθρωςιμότθτα μερικϊν διαφορικϊν εξιςϊςεων: ςολιτόνια, ο 
μεταςχθματιςμόσ τθσ αντίςτροφθσ ςκζδαςθσ. 

 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  
 
 

(53) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Ολοκλθρωςιμότθτα ςτθν Κλαςικι Μθχανικι, ανάλυςθ Painleve, μεταςχθματιςμοί 
Fourier, ο μεταςχθματιςμόσ τθσ αντίςτροφθσ ςκζδαςθσ και κεωρία ςολιτονίων. 
 
 

(54) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 



(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
14. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
15. Σελικι εργαςία 

 
 
 
 
 
 
 
 

(55) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 P. G. Drazin, R. S. Johnson, Solitons: An Introduction, Cambridge University 
Press, 1989. 

 M. J. Ablowitz, H. Segur, Solitons and the Inverse Scattering Transform, SIAM 
1981. 

 Προςωπικζσ ςθμειϊςεισ του διδάςκοντα. 
 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(11) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΜ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μορφοκλαςματικά φνολα και Εφαρμογζσ (Fractals) 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7,5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(12) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σο μάκθμα είναι μια ειςαγωγι ςτα Μορφοκλαςματικά φνολα (Fractals) και ςτισ 
δομζσ που ζχουν αυτοομοιότθτα υπό αλλαγι κλίμακασ. τόχοι του μακιματοσ 
είναι: 
 

 Απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου από τον φοιτθτι ςε κζματα που 
αφοροφν τα Μορφοκλαςματικά φνολα. 

 Απόκτθςθ του υποβάκρου από τον φοιτθτι ςε αναλυτικζσ και 
υπολογιςτικζσ μεκόδουσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται 



με τα Μορφοκλαςματικά φνολα. 

 Κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν των Μορφοκλαςματικϊν υνόλων και 
επζκταςθ ςε εφαρμογζσ και ςτθ φφςθ. 

 
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ με τθν χριςθ 
αναλυτικϊν και υπολογιςτικϊν  τεχνικϊν να μελετά προβλιματα που ςχετίηονται 
με τα Μορφοκλαςματικά φνολα και να εμβακφνει ςτθν περαιτζρω κατανόθςθ 
τουσ. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να μπορεί ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ να αποκτιςει τθν 
ικανότθτα ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ βαςικϊν γνϊςεων των Μορφοκλαςματικϊν 
υνόλων και γενικότερα των Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν. Ο μεταπτυχιακόσ 
φοιτθτισ κα μπορεί να αντιμετωπίςει με τθ βοικεια αναλυτικϊν και 
προςεγγιςτικϊν μεκόδων προβλιματα των ςφγχρονων Εφαρμοςμζνων 
Μακθματικϊν. Αυτό κα δϊςει ςτον μεταπτυχιακό φοιτθτι τθ δυνατότθτα να 
μπορεί εργάηεται ςε ζνα διεκνζσ διεπιςτθμονικό περιβάλλον. Ο μεταπτυχιακόσ 
φοιτθτισ ςτα πλαίςια του μακιματοσ εργάηεται αυτόνομα ι/και ςε ομάδα.  
 

(13) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Αυτοομοιότθτα υπό αλλαγι κλίμακασ, Μορφοκλαςματικά ςφνολα, Hausdorff 
διάςταςθ, φνολα Mandelbrot και Julia, Affine μεταςχθματιςμοί ςτον Ευκλείδιο 
χϊρο, Μεταςχθματιςμοί ςε Μετρικοφσ Χϊρουσ, Θεϊρθμα ςυςτολισ απεικονίςεων, 
Καταςκευι των Fractals, Θεϊρθμα Collage, Εφαρμογζσ των μορφοκλαςματικϊν 
ςυνόλων. Σο μάκθμα περιλαμβάνει και πρακτικι εφαρμογι ςε εργαςτιριο Θ/Τ 
(Εργαςτιριο Μθχανικισ). 
 

(14) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του εργαςτθρίου Μθχανικισ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 



Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  
  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

16. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
17. Σελικι εργαςία 
18. Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου 

 

 

(15) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 

 Ο Θαυμαςτόσ Κόςμοσ των Fractal, 2004, Α. Μποφντθσ, Εκδότθσ: Liberal Books 
Μονοπρόςωπθ ΕΠΕ. 

 Fractals Everywhere, 2nd edition, 2000, M. F. Barnsley, Publisher: Morgan 
Kaufmann. 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(56) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ EM9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικά Θζματα Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(57) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 
Ειςαγωγι ςε κεωρθτικά και υπολογιςτικά ερευνθτικά κζματα ςχετικά με 
ςφγχρονα εφαρμοςμζνα μακθματικά προβλιματα και επίβλεψθ τθσ μελζτθσ ςε 
κζματα που δεν καλφπτονται από τα υπόλοιπα μακιματα του προγράμματοσ. 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  



τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  
 
 

(58) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Ανάλογα με τα ενδιαφζροντα των φοιτθτϊν και τθ διακεςιμότθτα διδαςκόντων.  
 
 

(59) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του εργαςτθρίου Μθχανικισ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 
19. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
20. Σελικι εργαςία 

 
 
 
 
 



 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

(60) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 
 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(16) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΜ10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικά Θζματα Μθχανικισ των Ρευςτϊν 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7,5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(17) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ειςαγωγι ςε κεωρθτικά και υπολογιςτικά ερευνθτικά κζματα ςχετικά με 
ςφγχρονα εφαρμοςμζνα μακθματικά προβλιματα και επίβλεψθ τθσ μελζτθσ ςε 
κζματα που δεν καλφπτονται από τα υπόλοιπα μακιματα του προγράμματοσ. 
 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  



πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  
 
 

(18) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Ανάλογα με τα ενδιαφζροντα των φοιτθτϊν και τθ διακεςιμότθτα διδαςκόντων.  
 
 

(19) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ του εργαςτθρίου Μθχανικισ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

 

21. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
22. Σελικι εργαςία 
23. Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου 

 

 



αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

(20) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(61) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ EM8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Λογιςμόσ Μιγαδικϊν υναρτιςεων και Εφαρμογζσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν Αγγλικι) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(62) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 
το τζλοσ του μακιματοσ ο φοιτθτισ πρζπει να είναι ςε κζςθ να: 

 να δϊςει μια περιγραφι των εννοιϊν τθσ αναλυτικισ ςυνάρτθςθσ και τθσ 
αρμονικισ ςυνάρτθςθσ και να εξθγιςει το ρόλο των εξιςϊςεων Cauchy-
Riemann. 

 να εξθγιςει τθν ζννοια τθσ ςφμμορφθσ απεικόνιςθσ, να περιγράψει τθ 
ςχζςθ τθσ με τισ αναλυτικζσ ςυναρτιςεισ και να γνωρίηει τισ ιδιότθτεσ και 
απεικονίςεισ των ςτοιχειωδϊν ςυναρτιςεων.  



 να περιγράψει τισ ιδιότθτεσ των μεταςχθματιςμϊν Möbius και να γνωρίηει 
πϊσ να τισ χρθςιμοποιιςουμε ςτισ ςφμμορφεσ απεικονίςεισ. 

 να υπολογίηει μιγαδικά ολοκλθρϊματα. 

 να χρθςιμοποιεί το κεϊρθμα Cauchy, τθν ενοποιθμζνθ φόρμουλα Cauchy 
και μερικζσ από τισ ςυνζπειζσ τουσ.  

 να αναλφει απλζσ ακολουκίεσ και ςειρζσ ςυναρτιςεων ςε ςχζςθ με τθν 
ομοιόμορφθ ςφγκλιςθ, να περιγράφει τισ ιδιότθτεσ ςφγκλιςθσ μιασ 
δυναμοςειράσ και να προςδιορίηει τθ ςειρά Taylor ι τθ ςειρά Laurent μιασ 
αναλυτικισ ςυνάρτθςθσ ςε μια δεδομζνθ περιοχι. 

 να δίνει μια περιγραφι των βαςικϊν ιδιοτιτων των ιδιομορφιϊν 
αναλυτικϊν ςυναρτιςεων και να είναι δυνατόν να προςδιορίηεται θ τάξθ 
των ριηϊν και των πόλων, να υπολογίηονται τα ολοκλθρωτικά 
υπολείμματα. 

 να χρθςιμοποιεί τθ κεωρία, τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ του μακιματοσ 
για τθν επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων. 

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  
 
 

(63) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Μιγαδικοί αρικμοί και θ τοπολογία του ℂ. υναρτιςεισ μιασ μιγαδικισ 
μεταβλθτισ, όρια, ςυνζχεια και διαφόριςθ. Οι εξιςϊςεισ Cauchy-Riemann. 
Αναλυτικζσ και αρμονικζσ ςυναρτιςεισ. φμμορφεσ απεικονίςεισ. Οι ςτοιχειϊδεισ 
ςυναρτιςεισ από το ℂ ςτο ℂ, ιδιαίτερα οι μεταςχθματιςμοί Möbius και θ εκκετικι 
ςυνάρτθςθ. Λφςθ προβλθμάτων ςυνοριακϊν τιμϊν ςτο επίπεδο για τθν εξίςωςθ 
Laplace χρθςιμοποιϊντασ ςφμμορφεσ απεικονίςεισ. Μιγαδικι ολοκλιρωςθ. Σο 
κεϊρθμα Cauchy. Η αρχι μεγίςτου για αναλυτικζσ και αρμονικζσ ςυναρτιςεισ. Η 
φόρμουλα του Poisson. Ομοιόμορφθ ςφγκλιςθ και αναλυτικότθτα. 
Δυναμοςειρζσ. ειρζσ Taylor και Laurent με εφαρμογζσ. Ρίηεσ και απομονωμζνεσ 
ιδιομορφίεσ. Τπολογιςμόσ υπολοίπων με εφαρμογζσ. Σο κεϊρθμα Rouché. 
φντομθ ςφνδεςθ με ςειρζσ και ολοκλθρϊματα Fourier. Σο πρόβλθμα Riemann-
Hilbert. 



 

(64) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
24. Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ  
25. Σελικι εργαςία 

 
 
 
 
 
 
 
 

(65) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 ΜΙΓΑΔΙΚΕ ΤΝΑΡΣΘΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 
226, Ζκδοςθ: 1θ/2005, υγγραφείσ: CHURCHILL R., BROWN J., ISBN: 960-
7309-41-3, Σφποσ: φγγραμμα, Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & 
ΕΡΕΤΝΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΘΣΘ 

 ΜΙΓΑΔΙΚΕ ΜΕΣΑΒΛΘΣΕ, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 12404786, Ζκδοςθ: 
1θ/2011, υγγραφείσ: ABLOWITZ MARK J., ΦΩΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ., ISBN: 978-
960-524-337-1, Σφποσ: φγγραμμα, Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΙΔΡΤΜΑ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΕΤΝΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΘΣΘ 

 Αναλυτικζσ ςυναρτιςεισ και μερικζσ εφαρμογζσ τουσ, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον 



Εφδοξο: 12166, Ζκδοςθ: 2θ ζκδ./1998, υγγραφείσ: Σερςζνοβ άββασ, ISBN: 
978-960-7140-66-1, Σφποσ: φγγραμμα, Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΔΙΑΤΛΟ Α.Ε. 
ΕΚΔΟΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 Μιγαδικζσ ςυναρτιςεισ, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 11116, Ζκδοςθ: 1θ 
ζκδ./1996, υγγραφείσ: Παντελίδθσ Γεϊργιοσ Ν., Κραββαρίτθσ Δθμιτρθσ Χ., 
Ναςόπουλοσ Β., ISBN: 960-431-358-4, Σφποσ: φγγραμμα, Διακζτθσ 
(Εκδότθσ): Ηιτθ Πελαγία & ια Ι.Κ.Ε. 

 Μιγαδικζσ ςυναρτιςεισ, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 11115, Ζκδοςθ: 1θ 
ζκδ./2008, υγγραφείσ: Ξζνοσ Θανάςθσ Π., ISBN: 978-960-456-092-9, Σφποσ: 
φγγραμμα, Διακζτθσ (Εκδότθσ): Ηιτθ Πελαγία & ια Ι.Κ.Ε. 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(66) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Θεωρία Πολυπλοκότθτασ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, Αςκιςεισ και Εργαςίεσ 3 7,5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Απαραίτθτεσ γνϊςεισ από  
641- χεδίαςθ και Ανάλυςθ Αλγορίκμων 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(67) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 
Ο κφριοσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ 
πολυπλοκότθτασ χρόνου και χϊρου για τθν επίλυςθ δφςκολων προβλθμάτων. 
 
Η ζννοια τθσ πολυπλοκότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων. Μθχανζσ Turing, μθ-
ντετερμινιςμόσ και ντετερμινιςμόσ, θ μζκοδοσ τθσ διαγωνοποίθςθσ, 
αποφαςίςιμεσ και μθ αποφαςίςιμεσ γλϊςςεσ – το HALTING PROBLEM είναι μθ 
αποφαςίςιμο.  



 
Σο κεϊρθμα του Rice, το κεϊρθμα τθσ αναδρομισ, το κεϊρθμα Smn. Μζτρθςθ 
πολυπλοκότθτασ (χρόνοσ και χϊροσ), αςυμπτωτικζσ εκφράςεισ και ςυμβολιςμοί, 
περιοριςμοί ςτουσ πόρουσ υπολογιςμοφ, οι κλάςεισ P, NP, PSPACE. Σο 
Θεμελιϊδεσ ερϊτθμα αν P=NP.  
 
Σο κεϊρθμα του Savitch, ςχζςεισ μεταξφ κλάςεων πολυπλοκότθτασ, θ ιεραρχία 
κλάςεων DSPACE και DTIME. Πολυωνυμικζσ αναγωγζσ, το κεϊρθμα του Cook: το 
Πρόβλθμα τθσ Ικανοποιθςιμότθτασ Λογικϊν Εκφράςεων (SAT) είναι NP-πλιρεσ.  
Μζκοδοι απόδειξθσ NP-πλθρότθτασ προβλθμάτων.  
 
Η πολυωνυμικι ιεραρχία χρόνου, PSPACE-πλιρθ προβλιματα και το πρόβλθμα 
QBF, αποδεδειγμζνα δφςκολα υπολογιςτικά προβλιματα. Αλγόρικμοι Monte 
Carlo και Las Vegas. 
 
το μάκθμα περιλαμβάνονται ατομικζσ αςκιςεισ, περιλθπτικι ςυγγραφι και 
παρουςίαςθ ςχετικϊν ερευνθτικϊν εργαςιϊν.  
 
τόχοσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ: 

 να κατανοιςουν τισ κλάςεισ πολυπλοκότθτασ, 

 να επεκτείνουν τισ μεκόδουσ επίλυςθσ  δφςκολων προβλθμάτων, και 
 να αντιλαμβάνονται δφςκολα επιλφςιμα προβλιματα με αναγωγζσ.  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 

 Αυτόνομθ εργαςία 
 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 
 
 
 

 

(68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 



 
i) ΝΡ και υπολογιςτικι δυςεπιλυςιμότθτα 
ii) Θ κλάςθ PSPACE  
iii) Επζκταςθ των ορίων επιλυςιμότθτασ 
iv) Προςεγγιςτικοί Αλγόρικμοι.  
v) Σοπικι Αναηιτθςθ.  
vi) Συχαιοποιθμζνοι Αλγόρικμοι.  

 
 

(69) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων - 
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 

 Ατομικζσ Εργαςίεσ (50%) 
 

 υγγραφι Περιλθπτικϊν Εργαςιϊν (20%) 
 

 Παρουςιάςεισ (30%) 
 
 
 
 

 

(70) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 



 
Βιβλία – υγγράμματα 
 
[Pa98] "Computational Complexity", Christos Papadimitriou.  
 
[GJ77] "Computers and Intractability", M. R. Garey and D. S. Johnson. 
 
*KT+ J. Kleinberg and E. Tardos, χεδιαςμόσ Αλγορίκμων, ελλθνικι ζκδοςθ, 
Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 2008  
 
[CLRS] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, Ειςαγωγι ςτουσ 
Αλγορίκμουσ, ελλθνικι ζκδοςθ, Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 2012. 
 
 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(71) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 7,5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Προπτυχιακά Μακιματα ςτθ Θεωρία Αυτομάτων και 
Συπικϊν Γλωςςϊν, Δομζσ Δεδομζνων και Ειςαγωγι ςτουσ 
Αλγορίκμουσ. 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΣΘΝ ΑΓΓΛΙΚΘ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(72) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

κοπόσ είναι θ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ Θεωρίασ Τπολογιςμοφ που είναι θ Θεωρία Αυτομάτων και 
Συπικϊν Γλωςςϊν, θ Τπολογιςιμότθτα και θ Πολυπλοκότθτα τουσ κακϊσ και θ ειςαγωγι των 
φοιτθτϊν ςτθν κριτικι ςκζψθ και τθν ερευνθτικι διαδικαςία. το μάκθμα γίνεται λεπτομερισ 
εξζταςθ των Πεπεραςμζνων Αυτομάτων (Αιτιοκρατικϊν, μθ Αιτιοπρατικϊν, με ε-μεταβάςεισ) και 
των εφαρμογϊν τουσ, των Κανονικϊν Εκφράςεων και Γλωςςϊν, των Ιδιοτιτων των Κανονικϊν 
Γλωςςϊν. Σων Ανεξάρτθτων υμφραηομζνων Γραμματικϊν και Γλωςςϊν, των Πεπεραςμζνων  
Αυτομάτων με τοιβάδα (Αιτιοκρατικϊν, Παραλλαγζσ όπωσ αποδοχι με τελικι κατάςταςθ ι με κενι 
ςτοιβάδα), των ιδιοτιτων των Ανεξάρτθτων υμφραηομζνων Γλωςςϊν. Σων Μθχανϊν Turing 
(standad ΜΣ, με πολλαπλζσ λωρίδεσ ΜΣ, με απεριόριςτθ ταινία με αμφότερεσ κατευκφνςεισ, με 



πολλαπλζσ ταινίεσ ΜΣ, μθ Αιτιοκρατικζσ ΜΣ, Κακολικι ΜΣ). Σων εννοιϊν τθσ Επιλυςιμότθτασ και 
Τπολογιςιμότθτασ κακϊσ και τθσ Πολυπολοκότθτασ των Τπολογιςμϊν.  
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια μπορεί να χειριςτεί: 

 ςε  επίπεδο κεωρθτικισ τεκμθρίωςθσ προβλθμάτων 

 επίλυςθ αςκιςεων  

 αναγνϊριςθ εφαρμογϊν  
Πεπεραςμζνα Αυτόματα, τα Πεπεραςμζνα Αυτόματα με τοιβάδα και τισ Μθχανζσ Turing, τθν 
Επιλυςιμότθτα και Τπολογιςιμότθτα κακϊσ και τθν Πολυπλοκότθτα των Τπολογιςμϊν 

 
Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αυτόνομθ εργαςία 
Βιβλιογραφικι ζρευνα 
Επιλογι και ςχεδίαςθ τθσ κατάλλθλθσ μθχανισ κάκε φορά 

 

(73) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ιδιότθτεσ των μακθματικϊν μοντζλων των υπολογιςμϊν 
Κατάταξθ προβλθμάτων ςε επιλφςιμα και μθ 
Κατάταξθ επιλφςιμων προβλθμάτων ςε εφκολα 

(74) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ναι 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Αςκιςεισ, Εργαςίεσ 70,5 

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 
 Σελικι εργαςία (40%) 



 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 Αςκιςεισ – ςχεδιάςθ αυτομάτων και γραμματικϊν 
– ερωτιςεισ κρίςεωσ(30%) 

 Παρουςιάςεισ ςχετικϊν κεμάτων (30%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(75) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

1. Sudkamp, Thomas A. 
Languages and machines : an introduction to the theory of computer science / Thomas A. 
Sudkamp. - 2nd ed. ISBN 0-201-82136-2 

 

2. Hopcroft, John E., Rajeev Motwani, Jeffrey . Ullman 
Introduction to automata theory, languages and computation -2nd ed. ISBN 0321210298 

 
3. Michael Sipser.  

Introduction to the Theory of Computation (3rd ed.). Cengage Learning. ISBN 978-1-133-
18779-0 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Sipser
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-133-18779-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-133-18779-0


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(76) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΡΟΘΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 7.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Προπτυχιακά μακιματα ςε Δομζσ Δεδομζνων και Ειςαγωγι 
ςτουσ Αλγορίκμουσ,  (προαιρετικά ζνα μάκθμα ςτα Διακριτά 
μακθματικά) 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ςτθν ΑΓΓΛΙΚΘ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 



 

(77) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

κοπόσ είναι θ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ ςχεδίαςθσ και ανάλυςθσ αλγορίκμων και θ εξζταςθ 
ειδικϊν κλάςεων προβλθμάτων και αλγορίκμων για τθν επίλυςθ τουσ κακϊσ και θ ειςαγωγι των 
φοιτθτϊν ςτθν κριτικι ςκζψθ και τθν ερευνθτικι διαδικαςία. το μάκθμα γίνεται λεπτομερισ 
εξζταςθ προθγμζνων μεκόδων ανάλυςθσ και ςχεδίαςθσ αλγορίκμων. Μελετϊνται τρόποι ανάλυςθσ 
ενόσ αλγορίκμου και εφρεςθσ τθσ πολυπλοκότθτάσ του. Για τθν ςχεδίαςθ ενόσ αλγορίκμου για ζνα 
πρόβλθμα μελετϊνται βαςικζσ μζκοδοι ςχεδίαςθσ όπωσ: απλθςτία, δυναμικόσ προγραμματιςμόσ, 
οπιςκοδρόμθςθ, αναδρομι, διεξοδικι διερεφνθςθ και διελεφςεισ με  διακλάδωςθ και περιοριςμό. 
Εξετάηονται κατθγορίεσ αλγορίκμων όπωσ ταξινόμθςθ, αναηιτθςθ, επιλογι, αλγόρικμοι ςε 
γράφουσ, αρικμθτικι ακεραίων και πολυωνφμων, αλγόρικμοι ςε πίνακεσ, αλγόρικμοι χειριςμοφ 
αλυςίδων. Ορίηονται οι κλάςεισ πολυπλοκότθτασ P, NP. Ειδικά κζματα. 
 

  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια: 

 Μπορεί να αναλφςει ζναν αλγόρικμο 

 Μπορεί να επιλζξει τον αποτελεςματικότερο αλγόρικμο μεταξφ αλγορίκμων για τθν επίλυςθ 
ενόσ προβλιματοσ.  

 Ζχει κατανόθςθ των βαςικϊν ςχεδιαςτικϊν μεκόδων και μπορεί να ςχεδιάςει 
αποτελεςματικοφσ αλγορίκμουσ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ. 

 Γνωρίηει αλγορίκμουσ για τθν επίλυςθ βαςικϊν κατθγοριϊν προβλθμάτων και μπορεί να τουσ 
χρθςιμοποιιςει ςαν δομικό ςτοιχείο για τθν ςχεδίαςθ άλλων αλγορίκμων. 

 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Αυτόνομθ εργαςία  
Βιβλιογραφικι ζρευνα 
Ανάλυςθ πολυπλοκότθτασ ενόσ αλγορίκμου   
Επιλογι αλγορίκμου για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ  
Μπορεί να ςχεδιάςει αποτελεςματικοφσ αλγορίκμουσ για τθν λφςθ ενόσ 
προβλιματοσ 
 



 

 

(78) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Πολυπλοκότθτα 
2. Αςυμπτωματικι πολυπλοκότθτα 
3. Ανάλυςθ αλγορίκμων, εφρεςθ πολυπλοκότθτασ 
4. Μζκοδοι ςχεδίαςθσ αλγορίκμων (διαίρει και βαςίλευε, μζκοδοσ τθσ 

απλθςτίασ, δυναμικόσ προγραμματιςμόσ, οπιςκοδρόμθςθ, αναδρομι, 
διεξοδικι διερεφνθςθ και διελεφςεισ με  διακλάδωςθ και περιοριςμό, κ.ά.) 

5. Κατθγορίεσ προβλθμάτων και αντίςτοιχοι αλγόρικμοι (ταξινόμθςθ, 
αναηιτθςθ, επιλογι, αλγόρικμοι ςε γράφουσ, δίκτυα ταξινόμθςθσ, 
αλγόρικμοι για πίνακεσ, αρικμθτικι ακεραίων και πολυωνφμων, αλγόρικμοι 
χειριςμοφ αλυςίδων, υπολογιςτικι γεωμετρία, κ.ά.) 

6. Κλάςεισ πολυπλοκότθτασ P, NP 
7. Ειδικά κζματα 

 

1. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

ΝΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Αςκιςεισ, Εργαςίεσ 70.5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187.5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

 
Σελικι εξζταςθ (40%) που περιλαμβάνει: 

 ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθν ςχεδίαςθ και ανάλυςθ 
αλγορίκμων και ιδιότθτεσ αυτϊν 

 ερωτιςεισ κρίςεωσ  
 

Αςκιςεισ – ςχεδίαςθ, ανάλυςθ, ιδιότθτεσ  υλοποίθςθ 
αλγορίκμων  (30%) 
Παρουςιάςεισ ςχετικϊν κεμάτων (30%) 
 



αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 

 

2. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 Cormen, Leiserson and Rivest, Introduction to Algorithms, MIT Press, 1990. (επίςθσ 
μεταφραςμζνο από τισ Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ) 

 Δομζσ δεδομζνων, αλγόρικμοι και εφαρμογζσ c++, Sahnii Sartaj,  Εκδόςεισ α. Σηιόλα 

 Αλγόρικμοι ςε C++, μζρθ 1-4: κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, δομζσ δεδομζνων, ταξινόμθςθ, αναηιτθςθ, 
Robert Sedgewick,  Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ 

 Αλγορικμοι ςε C, μζρθ 1-4: κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, δομζσ δεδομζνων, ταξινόμθςθ, αναηιτθςθ, 
Robert Sedgewick, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ 

 Mark Allen Weiss, Data Structures & Algorithm Analysis in Java, Addison-Wesley 

 Clifford A. Shaffer, Data Structures and Algorithm Analysis, ebook, 
http://people.cs.vt.edu/shaffer/Book/  

 A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman, (1983). Data Structures and Algorithms, Addison-Wesley.  

 Baase, S., Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis, Second Edition, , Addison 
Wesley, Reading, Massachusetts, 1988.  

 Knuth, D., The Art of Computer Programming - Vol. 1 Fundamental Algorithm, Addison Wesley, 
Reading, Massachusetts, 1973.  

 Knuth, D., The Art of Computer Programming - Vol. 2 SemiNumerical Algorithm, Addison Wesley, 
Reading, Massachusetts, 1973.  

 Knuth, D., The Art of Computer Programming - Vol. 3 Sorting and Searching, Addison Wesley, 
Reading, Massachusetts, 1973.  

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(79) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αλγορικμικι Θεωρία Γραφθμάτων 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, Αςκιςεισ και Εργαςίεσ 3 7,5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Απαραίτθτεσ γνϊςεισ από  
641- χεδίαςθ και Ανάλυςθ Αλγορίκμων 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(80) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 
Ο κφριοσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςε κεμελιϊδεισ αλγορικμικζσ 
τεχνικζσ ςχετικζσ με προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ και μοντελοποίθςθσ ςε 
γραφιματα. 
 
Αλγορικμικι κεωρία γραφθμάτων και κεμελιϊδθ γραφοκεωρθτικά κζματα. 
χεδίαςθ αποτελεςματικϊν αλγορίκμων και ανάλυςθ πολυπλοκότθτασ 
παραμετροποιθμζνων αλγορίκμων για ΝΡ-πλιρθ προβλιματα.  



 
Κλάςεισ γραφθμάτων: Σζλεια γραφιματα. Σριγωνικά γραφιματα. Μεταβατικά 
γραφιματα. Διαχωρίςιμα γραφιματα. Μετακετικά γραφιματα. Γραφιματα 
διαςτθμάτων. υμπλθρωματικά παραγόμενα γραφιματα και κατωφλικά 
γραφιματα.  
 
Αλγορικμικά κζματα ςχετικά με γραφοκεωρθτικζσ παραμζτρουσ. 
 
το μάκθμα περιλαμβάνονται ατομικζσ αςκιςεισ, περιλθπτικι ςυγγραφι και 
παρουςίαςθ ςχετικϊν ερευνθτικϊν εργαςιϊν.  
 
τόχοσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ: 

 να κατανοιςουν τθ κεωρία γραφθμάτων, 

 να επεκτείνουν τθν αλγορικμικι τουσ ςκζψθ ςε προβλιματα ςχετικά με τθ 
κεωρία γραφθμάτων, και 

 να αντιλαμβάνονται δφςκολα επιλφςιμα προβλιματα ςε κλάςεισ 
γραφθμάτων.  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 

 Αυτόνομθ εργαςία 
 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 
 
 
 

 

(81) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
vii) Βαςικά ςτοιχεία Θεωρίασ Γραφθμάτων 
viii) Αλγορικμικά προβλιματα ςυνδυαςτικισ ςε γραφιματα 
ix) Κλάςεισ πολυπλοκότθτασ και παραμετροποιθμζνου-χρόνου αλγόρικμοι 
x) Σριγωνικά γραφιματα. Μεταβατικά γραφιματα. Διαχωρίςιμα γραφιματα.  



xi) Μετακετικά γραφιματα. Γραφιματα διαςτθμάτων. υμπλθρωματικά 
παραγόμενα γραφιματα και κατωφλικά γραφιματα.  

xii) Αλγορικμικά κζματα ςχετικά με γραφοκεωρθτικζσ παραμζτρουσ.  
 
 
 

(82) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων - 
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 

 Ατομικζσ Εργαςίεσ (50%) 
 

 υγγραφι Περιλθπτικϊν Εργαςιϊν (20%) 
 

 Παρουςιάςεισ (30%) 
 
 
 
 

 

(83) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
Βιβλία – υγγράμματα 
 



[Go2004] M. Golumbic, Algorithmic Graph Theory and Perfect Graphs, NORTH-
HOLLAND, 2004  
 
[BSL99] A. Brandstädt, J. Spinrad, and V. Lee, Graph Classes: A Survey, SIAM 
Monographs on Discrete Math. and Applications, 1999.  
 
[NPG15] Nikolopoulos, S., Georgiadis, L., Palios, L., Algorithmic Graph Theory. 
Kallipos, 2015 
 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(84) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΜΒΟΛΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 7.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Προπτυχιακά μακιματα ςε Δομζσ Δεδομζνων , Ειςαγωγι 
ςτουσ Αλγορίκμουσ, Αλγεβρικζσ Δομζσ   (προαιρετικά ζνα 
μάκθμα ςτα Διακριτά μακθματικά) 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ςτθν ΑΓΓΛΙΚΘ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(85) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ βακφτερθ μελζτθ τθσ άλγεβρα υπολογιςτϊν και των ςχετικϊν 
αλγορίκμων για τθν ςυμβολικι επεξεργαςία μακθματικϊν παραςτάςεων. Επιδιϊκεται θ κατανόθςθ 
των αλγορίκμων και των εφαρμογϊν τθσ άλγεβρασ υπολογιςτϊν και θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν 
ςτθν κριτικι ςκζψθ και τθν ερευνθτικι διαδικαςία. Εξετάηονται και αναλφονται βαςικοί αλγόρικμοι 
ςυμβολικϊν μακθματικϊν και εφαρμογϊν τουσ.  
 

 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια: 

 Γνωρίηει τον τρόπο αναπαράςταςθσ μακθματικϊν αντικειμζνων 



 Γνωρίηει τουσ βαςικοφσ αλγορίκμουσ για τθν ςυμβολικι επεξεργαςία μακθματικϊν 
παραςτάςεων   

 Μπορεί να κάνει χριςθ εξειδικευμζνων πακζτων ςυμβολικισ επεξεργαςίασ μακθματικϊν 
παραςτάςεων 

 Μπορεί να εφαρμόςει κατάλλθλουσ ςυμβολικοφσ αλγορίκμουσ για τθν επίλυςθ μακθματικϊν 
προβλθμάτων 

 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια /  ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Αυτόνομθ εργαςία  
Βιβλιογραφικι ζρευνα 
Χριςθ πακζτων (γλωςςϊν) για τθν ςυμβολικι επεξεργαςία μακθματικϊν 
παραςτάςεων   
Εφαρμογι ςυμβολικϊν μεκόδων/αλγορίκμων για τθν λφςθ ενόσ μακθματικοφ 
προβλιματοσ 
 
 

 

(86) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθν άλγεβρα υπολογιςτϊν 
2. υμβολικοί υπολογιςμοί ςε αντίκεςθ με τουσ αρικμθτικοφσ υπολογιςμοφσ 
3. Βαςικζσ αλγεβρικζσ δομζσ 
4. Αναπαράςταςθ αρικμϊν, πολυωνφμων (μιασ ι πολλϊν μεταβλθτϊν), ρθτϊν 

ςυναρτιςεων, ςειρϊν 
5. Απλοποίθςθ ςυμβολικϊν μακθματικϊν παραςτάςεων 
6. Βαςικοί αλγόρικμοι: Ευκλείδειοσ αλγόρικμοσ, Μζγιςτοσ κοινόσ διαιρζτθσ, 

Αλγόρικμοι κινζηικου υπολοίπου 
7. Βαςικζσ πράξεισ και αλγόρικμοι επί ακεραίων και πολυωνφμων 
8. Παραγοντοποίθςθ ακεραίων και πολυωνφμων 
9. Modular αλγόρικμοι 
10. Γραμμικι άλγεβρα, επίλυςθ εξιςϊςεων και ςυςτθμάτων 
11. Βάςεισ Gröbner 
12. Αλγόρικμοι ολοκλιρωςθσ και άκροιςθσ 
13. Επίλυςθ διαφορικϊν εξιςϊςεων 
14. Λογιςμικά ςυςτιματα για τθν ςυμβολικι επεξεργαςία μακθματικϊν 

παραςτάςεων 
15. Ειδικά κζματα 



 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

ΝΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Αςκιςεισ, εργαςίεσ 70.5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187.5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Σελικι εξζταςθ (40%) που περιλαμβάνει: 

 ερωτιςεισ ςχετικζσ με αναπαράςταςθ δεδομζνων 
και αλγορίκμουσ για τθν ςυμβολικι επεξεργαςία 
μακθματικϊν παραςτάςεων 

 ερωτιςεισ κρίςεωσ  
 

Αςκιςεισ – λφςθ προβλθμάτων, προγραμματιςμόσ ςε 

λογιςμικό  για τθν ςυμβολικι επεξεργαςία 
μακθματικϊν παραςτάςεων  (30%) 
Παρουςιάςεισ ςχετικϊν κεμάτων (30%) 
 

 
 

 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 Joel S. Cohen, "Computer Algebra and Symbolic Computation: Elementary Algorithms" 
Publisher: A K Peters/CRC Press, 2002 

 Joel S. Cohen, "Computer Algebra and Symbolic Computation: Mathematical Methods" 
Publisher: A K Peters/CRC Press, 2003 

 Keith O. Geddes, Stephen R. Czapor, George Labahn, “Algorithms for Computer Algebra”, 
Springer, 1992  

 Davenport, J.H. and Siret, Y. and Tournier, E., Copmuter Algebra: Systems and Algorithms for 



Algebraic Computation, Academic Press, 1988.  

 Akritas, A., Elements of Computer Algebra with Applications, Jhon Wiley, 1989, 

 Modern Computer Algebra, Second Edition Joachim Von Zur Gathen, Juergen Gerhard 
Cambridge University Press, Cambridge, 2003. 

 Computer algebra handbook. Foundations. Applications. Systems. Edited by Johannes 
Grabmeier, Erich Kaltofen and Volker Weispfenning. Springer-Verlag, Berlin, 2003. 

 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-symbolic-computation/ 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(87) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΦΤΙΚΘ ΓΛΩΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 7,5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Προπτυχιακά Μακιματα ςτθ Θεωρία Αυτομάτων και 
Συπικϊν Γλωςςϊν και Ειςαγωγι ςτθν Επεξεργαςία Φυςικισ 
Γλϊςςασ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΣΘΝ ΑΓΓΛΙΚΘ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(88) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

κοπόσ είναι θ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ Επεξεργαςίασ Φυςικισ Γλϊςςασ που αναφζρεται ςτθν 
παρουςίαςθ  των μεκόδων  

 τθσ τυποποίθςθσ των γλωςςολογικϊν δεδομζνων τθσ,  

 τθσ κωδικοποίθςθ των δομολειτουργικϊν κανόνων τθσ ςφνταξθσ, τθσ μορφολογίασ και τθσ 
ςθμαςιολογίασ τθσ και  

 των αλγορίκμων τεχνολόγθςθσ και παραγωγισ των προτάςεων τθσ  
κακϊσ και θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτθν κριτικι ςκζψθ και τθν ερευνθτικι διαδικαςία. το 
μάκθμα γίνεται λεπτομερισ εξζταςθ και υλοποίθςθ των παραπάνω.  



  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια μπορεί να χειριςτεί: 

 ςε  επίπεδο κεωρθτικισ τεκμθρίωςθσ προβλθμάτων 

 επίλυςθ αςκιςεων  
που αφοροφν:  

 ςτον οριςμό και ςτθ ςχεδίαςθ γραμματικϊν ςυντακτικϊν δομϊν και φραςεοδομϊν, 
αλγορίκμων και τεχνικϊν ςυντακτικισ ανάλυςθσ 

 ςτον οριςμό και ςτθ ςχεδίαςθ μορφολογικϊν κανόνων, βάςεων δεδομζνων και εμπείρων 
ςυςτθμάτων, αλγορίκμων και τεχνικϊν μορφολογικισ ανάλυςθσ 

 ςτον οριςμό και ςτθ ςχεδίαςθ ςθμαςιολογικϊν κανόνων, βάςεων δεδομζνων και εμπείρων 
ςυςτθμάτων, αλγορίκμων και τεχνικϊν ςθμαςιολογικισ ανάλυςθσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αυτόνομθ εργαςία 
Βιβλιογραφικι ζρευνα 
Επιλογι και ςχεδίαςθ κατάλλθλων αλγορίκμων τεχνολόγθςθσ και παραγωγισ προτάςεων φυςικισ 
γλϊςςασ 

 

(89) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Οριςμόσ και ςχεδίαςθ ςυντακτικϊν κανόνων φυςικϊν γλωςςϊν με γραμματικζσ  

 Οριςμόσ και ςχεδίαςθ μορφολογικϊν κανόνων, βάςεων δεδομζνων και εμπείρων ςυςτθμάτων, 
αλγόρικμοι και τεχνικζσ μορφολογικισ ανάλυςθσ φνδεςθ με τουσ ςυντακτικοφσ κανόνεσ  

 Οριςμόσ και ςχεδίαςθ ςθμαςιολογικϊν κανόνων, βάςεων δεδομζνων και εμπείρων ςυςτθμάτων, 
αλγόρικμοι και τεχνικζσ ςθμαςιολογικισ ανάλυςθσ. φνδεςθ με τουσ ςυντακτικοφσ κανόνεσ  και 

 Αλγόρικμοι τεχνολόγθςθσ και παραγωγισ προτάςεων Φυςικισ Γλϊςςασ 

1. Μζκοδοι Επεξεργαςίασ Φυςικισ Γλϊςςασ  

(90) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ναι ςτο Εργαςτιριο Επεξεργαςίασ Φυςικισ Γλϊςςασ και 
Μακθματικϊν προβλθμάτων 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Αςκιςεισ, Εργαςίεσ 70,5 

  

  



Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 Σελικι εργαςία (40%) 

 Αςκιςεισ – τεχνολόγων και γεννθτριϊν γλωςςϊν – 
ερωτιςεισ κρίςεωσ(30%) 

 Παρουςιάςεισ ςχετικϊν κεμάτων (30%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(91) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

1.  Mitkov Ruslan, 
     The Oxford Handbook of Computational Linguistics. ISBN 0-19-823882 
 
2. Jurafsky Daniel & Martin H. James 

      Speech and Language Processing - An Introduction to Ntural Language Proocessing, 
Computational Linguistics and Speech Recognition. ISBN 0-13-095069-6 

 
3. ALLEN James 
      Natural Language Understanding. ISBN 0-8053-0334-0 
 
4. Natural Language Generation 

      ed. by Gerard Kempen. ISBN 90-247-3558-0 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(92) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  METAΠTYXIAKO 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΕ ΑΚΘΕΙ 3 7.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΙΔΙΚΕΤΘ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ(ΑΓΓΛΙΚΘ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://spooky.math.uoi.gr/eclass 

 

(93) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ: 

    Θα κατανοοφν τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ ςτθν αςφάλεια πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων και δικτφων 

    Θα είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν τισ ευπάκειεσ, τισ απειλζσ ςε επίπεδο 
προγράμματοσ και υπθρεςίασ και τθν εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ ςε επίπεδο 
ςυςτιματοσ και Δικτφου και να εφαρμόηουν μεκοδολογία προςδιοριςμοφ και 
αντιμετϊπιςθσ αυτϊν  



     Θα μπορoφν να περιγράφουν τα κεμελιϊδθ μοντζλα και πολιτικζσ ελζγχου 
πρόςβαςθσ και να είναι ςε κζςθ να αναπτφξει μια κατάλλθλθ πολιτικι αςφάλειασ 
και τουσ απαραίτθτουσ μθχανιςμοφσ προςταςίασ που κα τθν υποςτθρίξουν για ζνα 
πλθροφοριακό ςφςτθμα 

    Θα μποροφν να αναπτφςςουν τουσ κυριότερουσ κρυπτογραφικοφσ αλγόρικμουσ 
και να εφαρμόηει μεκόδουσ κρυπτογράφθςθσ πάνω από Δικτυακό περιβάλλον για 
τθν ανάπτυξθ αςφαλϊν υπθρεςιϊν με χριςθ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ όπωσ 
C/C++ και βιβλιοκθκϊν όπωσ θ Libgcrypt και Libmcrypt. 

    Θα γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά αςφάλειασ δικτφων και δικτυακϊν 
εφαρμογϊν, τρόπουσ επικζςεων (τοπικζσ-απομακρυςμζνεσ) και να διακρίνει τθν 
κριςιμότθτά τουσ. 

   Θα μποροφν να διακρίνουν τισ βαςικζσ ευπάκειεσ των Web ςυςτθμάτων και 
ιδιαίτερα ςε επικζςεισ ςε Βάςεισ Δεδομζνων SQL - injections, και υπθρεςίεσ 
εφαρμογϊν (Application services) και να αναπτφςςει κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ 
άμυνασ. 

  Θα κατανοοφν ζννοιεσ και τεχνολογίεσ αςφάλειασ. Θα ζχουν τθν ικανότθτα 
ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ και ςφνκεςθσ πολιτικϊν και τεχνολογιϊν ςτα πλαίςια 
ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου αςφάλειασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Ανάπτυξθ και επεξιγθςθ κεωρθτικϊν ενοτιτων, παρουςίαςθ ειδικϊν 
μελετϊν περίπτωςθσ και εφαρμογϊν, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ 
αντιπροςωπευτικϊν τεχνολογιϊν Αςφάλειασ λογιςμικοφ, πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων και Δικτφων  

 Ανάπτυξθ αςφαλϊν εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν λογιςμικοφ  

 Λιψθ αποφάςεων, αντιμετϊπιςθ πραγματικϊν προβλθμάτων παραβίαςθσ 
αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ 

 τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ – Εμπζδωςθ 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

(94) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
1. Εννοιολογικι Θεμελίωςθ: βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί ςτθν αςφάλεια 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων.  
2. τοιχεία κρυπτογραφίασ: υμμετρικι, μθ ςυμμετρικι κρυπτογράφθςθ, 
κρυπταλγόρικμοι τμιματοσ και ροισ κρυπτογραφία Δθμοςίου κλειδιοφ, 
κρυπτογραφικζσ ςυναρτιςεισ ςφνοψθσ, κρυπτανάλυςθ. 
3. Μζκοδοι Αυκεντικοποίθςθσ Πρωτόκολλα και Σεχνολογίεσ αυκεντικοποίθςθσ, 



υναρτιςεισ one-way hash, Ψθφιακά πιςτοποιθτικά, Ψθφιακι Τπογραφι, Τποδομι 
και αλγόρικμοι Δθμοςίου Κλειδιοφ(RSA, DSA, Diffie-Hellman), ςτοιχεία κεωρίασ 
αρικμϊν 
4. Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ςε C/C++ κρυπτογραφικϊν αλγορίκμων: υμμετρικοφ 
(DES, AES, 3DES, Blowfish) 
5. Τλοποίθςθ ςε C/C++ μθχανιςμϊν αςφάλειασ δθμοςίου κλειδιοφ (RSA-Diffie 
Hellman), και ςφνοψθσ (MD5, SHA) 
6. Αςφαλείσ εκλογζσ, πρωτόκολλα ανωνυμίασ, Πρωτόκολλα χρθματικϊν 
ςυναλλαγϊν, NFC πρωτόκολλα και μθχανιςμοί αςφάλειασ, RFID Crypto-1 
αλγόρικμοσ, υποδομζσ ανταλλαγισ κλειδιϊν.  
7. Μοντζλα και κατθγορίεσ κακόβουλου λογιςμικοφ, rootkits, viruses Malware, 
Exploits. Αςφάλεια Βάςεων Δεδομζνων: βαςικζσ ζννοιεσ, μοντζλα και πολιτικζσ 
ελζγχου πρόςβαςθσ ΒΔ και μεκοδολογικό πλαίςιο ςχεδιαςμοφ αςφαλϊν ΒΔ, SQL 
injections  
8. Αςφάλεια και Διαχείριςθ Λ.. Windows και Linux. Βαςικά κζματα Αςφάλειασ 
υςτθμάτων ςε επίπεδο χριςτθ και Διαχειριςτικζσ τεχνικζσ .  
9. Αςφάλεια Τπθρεςιϊν: Portscan attacks, Denial of Service attacks, MitM 
επικζςεισ, remote exploits, buffer overflows, Αςφάλεια Δικτφων: IP spoofing, ARP 
spoofing, Hijacking, Sniffing 
10. τρατθγικζσ Αςφάλειασ, τοιχεία και Μθχανιςμοί Δικτυακισ Αςφάλειασ. 
Περιμετρικι άμυνα δικτφου και αςφαλι διαχείριςι του: Firewalls, NIDS, χεδίαςθ 
Τπθρεςιϊν ταυτοποίθςθσ και κρυπτογράφθςθσ 
11. Παρουςίαςθ του πρωτοκόλλου SSL και των x.509 πιςτοποιθτικϊν. Δθμιουργία 
και επαλικευςθ ψθφιακισ υπογραφισ: Αλγόρικμοσ DSA, δθμιουργία κλειδιϊν, 
υπογραφισ και επαλικευςθσ. Παρουςίαςθ του εργαλείου GPG για το θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Δθμιουργία πιςτοποιθτικϊν. 
12. Περιμετρικι άμυνα – Firewalls: Δθμιουργία πολιτικισ αςφάλειασ ςε firewall. 
Αςφαλι διαχείριςθ δικτφων: Χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ για τθν επικοινωνία 
μζςω SNMP για αςφαλι διαχείριςθ δικτφων. Ειςαγωγι ςτο IPSec, Εικονικά δίκτυα, 
το εργαλείο OpenVPN. Παρουςίαςθ NIDS εργαλείων. 
13. Εκμάκθςθ τθσ scripting γλϊςςασ προγραμματιςμοφ για Windows AutoIT 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Εργαςτθρίου Μικροχπολογιςτϊν 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων- 
Εργαςίεσ 

70.5 

  

  



Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187.5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Εξαμθνιαία εργαςία και γραπτι εξζταςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(96) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

1. Αςφάλεια Δικτφων Τπολογιςτϊν, . Γκρίτηαλθσ, . Κάτςικασ, Δ. Γκρίτηαλθσ,  
Κωδικόσ Ευδόξου 9675, Εκδόςεισ Παπαςωτθρίου-Πολιτεία, Κωδικόσ 
Ευδόξου ISBN:9789607530455, 2004 

2. Αςφάλεια Δικτφων Τπολογιςτϊν, Α. Πομπόρτςθσ, Γ. Παπαδθμθτρίου, ISBN 
960-8050-88-X, Εκδόςεισ Σηιόλα, 2003  

3. Κρυπτογραφία για Αςφάλεια Δικτφων Αρχζσ και Εφαρμογζσ, W. Stallings, 
Κωδικόσ Ευδόξου 12777632, ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΤ & ΙΑ ΕΠΕ, ISBN: 
9789604117307, 2011  

4. Αςφάλεια Τπολογιςτϊν: Αρχζσ και Πρακτικζσ 3θ Ζκδοςθ, W. Stallings, L. 
Brown, Κωδικόσ Ευδόξου 50656354, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, ISBN: 978-960-
461-668-8, 2016 

5. Practical Unix and Internet Security, S. Garfinkel and G. Spafford , O’Reilly, 
ISBN: 978-0596003234, 2003 

6. Cryptography and Network Security Principles and Practice, 7th Edition, W. 
Stallings ,Pearson Education, ISBN: 978-0134444284, 2017 

7. Applied Cryptography 2nd Edition, B. Schneier, Wiley, ISBN: 978-0471117094, 
1996 

8. Computer Security, D. Gollmann, J. Wiley & Sons, ISBN: 978-0470741153, 
2011 

9.  Computer Security, M. Bishop, Addison Wesley, ISBN: 978-0321247445, 
2005 

10. Instant AutoIT scripting, E. Fez Lazo, PACKT, ISBN: 978-1-78216-578-1, 2013 
11. Building Internet Firewalls, 2nd Edition, E.D. Zwicky, S. Cooper and B. 

Chapman, O Reilly, ISBN: 1-56592-871-7, 2000 
12. Network Intrusion Detection, 3rd Edition, S. Northcutt and J. Novak, New 



Riders, ISBN: 978-0735712652, 2002 
13. The GNU LibGCrypt reference manual, 

https://www.gnupg.org/documentation/manuals/gcrypt.pdf 
14. The Mcrypt library, N. Mavroyanopoulos, http://mcrypt.hellug.gr/index.html 
15. Implementing a Secure Local Area Network Environment, S. Kontogiannis, 

http://spooky.math.uoi.gr/~skontog/diplo.pdf, 2003 
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(97) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  METAΠTYXIAKO 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑΝΕΜΘΜΕΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ KAI 
ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΕ ΑΚΘΕΙ 3 7.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΙΔΙΚΕΤΘ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ(ΑΓΓΛΙΚΘ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://spooky.math.uoi.gr/eclass 

 

(98) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

τα πλαίςια του μακιματοσ ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτζσ κα κατανοιςει τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ των ψθφιακϊν ςυςτθμάτων, βαςικζσ ζννοιεσ των ςυςτθμάτων αυτομάτου 
ελζγχου και τθσ λειτουργίασ ενεργοποιθτϊν και αιςκθτιρων. Θα αςχολθκεί με 
προγραμματιςμό ARM κινθτϊν ςυςκευϊν μικροεπεξεργαςτϊν και ATMEL AVR 
μικροελεγκτϊν ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ υψθλοφ επιπζδου όπωσ θ Python, 
C/C++ και θ Qt για Γραφικζσ διεπαφζσ. Θα κατανοιςει ζννοιεσ ενςφρματων, 
αςφρματων Δικτφων-πρωτοκόλλων διαςφνδεςθσ και μεταφοράσ και κα αςχολθκεί 
με υλοποίθςθ αλγορίκμων και προγραμματιςμό πρωτοκόλλων εφαρμογισ πάνω ςε 



Κατανεμθμζνα Τπολογιςτικά υςτιματα.   

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων με χριςθ τεχνολογιϊν 
πλθροφορικισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Προγραμματιςτικόσ ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ – Εμπζδωςθ 

 Αυτόνομθ Εργαςία 
 

(99) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
1. Σο Διαδίκτυο των αντικειμζνων και ελεγκτϊν δεδομζνων-αιςκθτιρων (Internet 
of Things) και οι επεκτάςεισ του ςε διάφορεσ πτυχζσ τθσ κακθμερινότθτάσ: Σισ 
πόλεισ (smart cities, houses), τον πρωτογενι τομζα (smart farming), τον τουριςμό 
(Cultural IoT-Virtual Reality driven), τον ίδιο των άνκρωπο (smart wearable devices). 
Παρουςίαςθ βαςικϊν εννοιϊν ςτα Ψθφιακά υςτιματα, Δυαδικι Λογικι, 
υνδυαςτικι και Ακολουκιακι λογικι.  
2. Αρικμθτικά υςτιματα και Αρχιτεκτονικζσ Τπολογιςτϊν, Είςοδοσ-Ζξοδοσ και 
Διαχείριςθ και προςπζλαςθ μνιμθσ. φνκετα πρωτόκολλα ειςόδου-εξόδου 
μικροχπολογιςτϊν SPI και Ι2C, Διακοπζσ και χειριςμόσ διακοπϊν. Παρουςίαςθ των 
βαςικϊν ςτοιχείων του μικροεπεξεργαςτι ARM και του μικροελεγκτι ATMega328P 
και των διεπαφϊν τουσ ειςόδου εξόδου και GPIO. 
3. Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου, ζλεγχοσ ανοιχτοφ και κλειςτοφ 
βρόγχου, οι ελεγκτζσ P/PI/PD/PID 
4. Παρουςίαςθ των ενςφρματων και αςφρματων πρωτοκόλλων τθσ IEEE 802.x, 
βαςικζσ ζννοιεσ αςφρματων δικτφων, Αρχιτεκτονικι του πρωτοκόλλου 
TCP/IP/UDP/ICMP, Βαςικζσ Δικτυακζσ υπθρεςίεσ εφαρμογϊν που εξυπθρετοφν το 
ΙοΣ (HTTP/CoAP/MQTT/ReST/SOAP/SNMP) και τθν μεταφορά υπολογιςτικϊν 
δεδομζνων 
5. Παρουςίαςθ του Arduino IDE για προγραμματιςμό του ΑΣΜega328P 
υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ, Παραδείγματα με χριςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ. 
Παρουςίαςθ τθσ Wi-Fi βιβλιοκικθσ, Ι2C και SPI βιβλιοκικθσ, προγραμματιςτικόσ 
χειριςμόσ μετρθτϊν, αναλογικϊν ειςόδων (A2D) και PWM  εξόδων και γεγονότων. 
Διαςφνδεςθ με το Arduino κακϊσ και υλοποίθςθ πρωτοκόλλων εφαρμογισ 
μετάδοςθσ δεδομζνων  
6.   Παρουςίαςθ και προγραμματιςμόσ του GPIO interface του μικροχπολογιςτι RPi 
(BCM2837), PWM ζξοδοι για ενεργοποιθτζσ και γεγονότα, με χριςθ Python και C++. 
Πρακτικζσ εφαρμογζσ με χριςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ 



7. Προγραμματιςμόσ TCP/UDP client-server υπθρεςιϊν ςε Python και C++. 
Προγραμματιςμόσ ΘΣΣP αιτιςεων για CoAP και ReST υπθρεςίεσ. χεδίαςθ και 
υλοποίθςθ πρωτοκόλλων εφαρμογισ μετάδοςθσ δεδομζνων και ελζγχου. FSM, 
κωδικοποιθτζσ-αποκωδικοποιθτζσ. Πρακτικζσ εφαρμογζσ πάνω ςτον BCM2837. 
8.    Διαςφνδεςθ ειςόδου-εξόδου, ελεγκτι, Διαδικτυακοφ πρωτοκόλλου εφαρμογισ, 
Εξυπθρετθτι εφαρμογισ (Application service).  Ενεργειακι αποτίμθςθ 
μικροχπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων 
9. Προγραμματιςτικζσ εφαρμογζσ ςχεδίαςθσ πρωτοκόλλων εφαρμογισ, 
προγραμματιςμοφ ελεγκτϊν και πελατϊν-εξυπθρετθτϊν αποςτολισ λιψθσ 
δεδομζνων 
10. Ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό γραφικϊν διεπαφϊν για ενςωματωμζνα 
μικροςυςτιματα και κινθτζσ ςυςκευζσ ςε C++/Qt. Παρουςίαςθ τθσ Qt και του 
εργαλείου ανάπτυξθσ IDE (QtCreator) 
11. Παρουςίαςθ των QWidgets, Μθχανιςμόσ signal-slots και γεγονότα. 
Κανονικοποιθμζνθ μορφι αντικειμενοςτρζφειασ  
12. Προγραμματιςμόσ απλϊν UI  διεπαφϊν που λαμβάνουν δεδομζνα από 
κατανεμθμζνα μικροχπολογιςτικά ςυςτιματα και αιςκθτιρεσ  
13.    Προχωρθμζνοσ προγραμματιςμόσ UI διεπαφϊν ςε Qt, Προγραμματιςμόσ Qt 
για ARM μικροχπολογιςτζσ ςυςκευζσ, Qt Containers και υλοποίθςθ πρωτοκόλλων 
εφαρμογισ πάνω ςτθ γραφικι διεπαφι 
 

(100) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Εργαςτθρίου Μικροχπολογιςτϊν 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων- 
Εργαςίεσ 

70.5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187.5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 

 
Εξαμθνιαία εργαςία και γραπτι εξζταςθ 
 
 
 



Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(101) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

16. Programming the Raspberry Pi, Second Edition: Getting Started with Python, 
S. Monk, Mc Graw Hill, ISBN: 978-1-25-958740-5, 2015. 

17. Aνάπτυξθ Εφαρμογϊν με το Arduino, Π. Παπάηογλου, π. Π. Λιϊνθσ, 
Εκδόςεισ Σηιόλα,  ISBN: 978-960-418-459-0, Kωδικόσ Ευδόξου 41954966, 
2014. 

18. C++ GUI programming with Qt 4, Second Edition, J. Blanchette and M. 
Summerfield, Prentice Hall,  ISBN: 978-0132354165, 2008. 

19. Mastering Qt 5, G. Lazar and R. Penea, Packt, ISBN 978-1-78646-712-6, 2016. 
20. TCP/IP Illustrated Vol 1: The protocols, W. R. Stevens, Addison-Wesley, 1994, 

ISBN 0-201-63346-9. 
21. Unix Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API (3rd 

Edition), W.R. Stevens, B. Fenner and A.M. Rudoff, Addison-Wesley, ISBN: 
978-0131411555, 2010 

22. Mastering Python Networking, E. Chou, Packt, ISBN:978-1-78439-700-5, 
2017 

23. χεδίαςθ Λογικϊν Κυκλωμάτων και Τπολογιςτϊν 5θ Ζκδοςθ, Μ. Mano, K. 
Charles and M. Tom, Εκδόςεισ Σηιόλα, ISBN: 978-960-418-641-9, Κωδικόσ 
Ευδόξου 59384943, 2017 

24. Foundations of Python Network Programming, 2nd Edition, B. Rhodes and J. 
Goerzen, APress, ISBN: 978-1430230038, 2010 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(102) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛ9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικά Θζματα Θεωρθτικισ Πλθροφορικισ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, αςκιςεισ, εργαςίεσ, παρουςιάςεισ 3 7,5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Απαραίτθτεσ γνϊςεισ από  
641- χεδίαςθ και Ανάλυςθ Αλγορίκμων 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(103) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Η Θεωρθτικι Πλθροφορικι είναι το κεμζλιο τθσ Επιςτιμθσ τθσ Πλθροφορικισ και 
κφριοσ ςτόχοσ τθσ είναι να αναλφςει και να λφςει υπολογιςτικά προβλιματα τα 
οποία κεωροφνται από τα δυςκολότερα και τα πλζον γοθτευτικά ςτθν ιςτορία 
των Μακθματικϊν. Εκτόσ από τθν κακαρά μακθματικι πλευρά, θ Θεωρθτικι 
Πλθροφορικι προςφζρει νζεσ και αποτελεςματικζσ τεχνικζσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ πρακτικϊν υπολογιςτικϊν προβλθμάτων που προκφπτουν ςε 
όλουσ τουσ τομείσ τθσ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ. 



 
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειδίκευςθ ςε περιοχζσ που καλφπτει θ Θεωρθτικι 
Πλθροφορικι, όπωσ Κρυπτογραφία, Παράλλθλοι Αλγόρικμοι, Προθγμζνοι 
Επιςτθμονικοί Τπολογιςμοί, Προςεγγιςτικοί Αλγόρικμοι, θμαςιολογία Γλωςςϊν 
Προγραμματιςμοφ, Τπολογιςτικι Γεωμετρία, κ.α.. 
 
Οι φοιτθτζσ του μακιματοσ αναμζνεται να κατζχουν προθγμζνεσ κεωρθτικζσ και 
πρακτικζσ δεξιότθτεσ ςε ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 
Επιςτιμθ τθσ Θεωρθτικισ Πλθροφορικισ και Μακθματικϊν. Θα προςφζρει ςτουσ 
φοιτθτζσ τθν ευκαιρία να αποκτιςουν ζνα ιςχυρό υπόβακρο διερευνϊντασ 
παράλλθλα εφαρμογζσ τθσ Θεωρθτικισ Πλθροφορικισ ςε άλλουσ τομείσ, όπωσ θ 
οικονομία, θ φυςικι και θ βιολογία. 
 
το μάκθμα περιλαμβάνονται ατομικζσ αςκιςεισ, περιλθπτικι ςυγγραφι και 
παρουςίαςθ ςχετικϊν ερευνθτικϊν εργαςιϊν.  
 
Η φλθ κα προςαρμόηεται και κα ειδικεφεται ανάλογα με τισ εκάςτοτε εξελίξεισ 
και απαιτιςεισ. 
 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 

 Αυτόνομθ εργαςία 
 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 
 
 
 

(104) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Ο κφριοσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειδίκευςθ ςε περιοχζσ που καλφπτει θ 
Θεωρθτικι Πλθροφορικι όπωσ:  

 Κρυπτογραφία  



 Παράλλθλοι Αλγόρικμοι  

 Προθγμζνοι Επιςτθμονικοί Τπολογιςμοί  

 Προςεγγιςτικοί Αλγόρικμοι 

 θμαςιολογία Γλωςςϊν Προγραμματιςμοφ  

 Τπολογιςτικι Γεωμετρία  

 Σεχνολογία Ανάπτυξθσ Αλγορίκμων 
 
Η φλθ του μακιματοσ κα προςαρμόηεται και κα ειδικεφεται ανάλογα με τισ 
εκάςτοτε εξελίξεισ και απαιτιςεισ. 
 
 

(105) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων - 
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 

 Ατομικζσ Εργαςίεσ (50%) 
 

 υγγραφι Περιλθπτικϊν Εργαςιϊν (20%) 
 

 Παρουςιάςεισ (30%) 
 
 
 
 
 
 
 



(106) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Βιβλία – υγγράμματα 
 

 Ζάχοσ, Ε., Παγουρτηισ, Α., οφλιου, Θ., Θεμελίωςθ επιςτιμθσ 
υπολογιςτϊν. Αποκετιριο «Κάλλιποσ», 2015. 

 Christos Papadimitriou, Computational Complexity, 1998.  

 J. Kleinberg and E. Tardos, χεδιαςμόσ Αλγορίκμων, Εκδόςεισ 
Κλειδάρικμοσ, 2008. 

 T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, Ειςαγωγι ςτουσ 
Αλγορίκμουσ, Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 2012. 

 
 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(107) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛ10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειδικά Θζματα Πλθροφορικισ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, αςκιςεισ, εργαςίεσ, παρουςιάςεισ 3 7,5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Επιλογισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Απαραίτθτεσ γνϊςεισ από  
641- χεδίαςθ και Ανάλυςθ Αλγορίκμων 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(108) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β  

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειδίκευςθ ςε περιοχζσ που καλφπτει θ Επιςτιμθ 
των Τπολογιςτϊν ςε εφαρμοςμζνα πεδία.  Παρζχει υπόβακρο ςτθ διαχείριςθ 
δεδομζνων και πλθροφορίασ. Η ειδίκευςθ καλφπτει γνωςτικοφσ τομείσ όπωσ 
Βάςεισ Δεδομζνων, Μθχανικι Μάκθςθ, Σεχνθτι Νοθμοςφνθ, Εξόρυξθ 
Δεδομζνων, κ.α.. Επίςθσ πραγματεφεται όλα τα ηθτιματα ςχετικά με τθ ςχεδίαςθ 
και τθ βελτιςτοποίθςθ του υλικοφ και του λογιςμικοφ των υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων. Περιλαμβάνονται γνωςτικοί τομείσ όπωσ οι Γλϊςςεσ 



Προγραμματιςμοφ και θ Τλοποίθςι τουσ, οι Μεταγλωττιςτζσ, θ χεδίαςθ του 
Τλικοφ, θ Αρχιτεκτονικι Τπολογιςτϊν, τα Λειτουργικά υςτιματα, τα 
Κατανεμθμζνα υςτιματα, κ.α. 
 
Οι φοιτθτζσ του μακιματοσ αναμζνεται να εμβακφνουν ςε ςφγχρονεσ τεχνικζσ 
διαχείριςθσ δεδομζνων τόςο από κεωρθτικισ όςο και από πρακτικισ απόψεωσ 
ενϊ παράλλθλα αποκτοφν πολφπλευρθ γνϊςθ των αρχϊν τθσ ςχεδίαςθσ και του 
προγραμματιςμοφ των ςυςτθμάτων υπολογιςτϊν. 
 
το μάκθμα περιλαμβάνονται ατομικζσ αςκιςεισ, περιλθπτικι ςυγγραφι και 
παρουςίαςθ ςχετικϊν ερευνθτικϊν εργαςιϊν.  
 
Η φλθ κα προςαρμόηεται και κα ειδικεφεται ανάλογα με τισ εκάςτοτε εξελίξεισ 
και απαιτιςεισ. 
 
 
 
 
 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 

 Αυτόνομθ εργαςία 
 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(109) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Ο κφριοσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειδίκευςθ ςε περιοχζσ που καλφπτει θ 
Επιςτιμθ των Τπολογιςτϊν ςε εφαρμοςμζνα πεδία όπωσ:  

 Διαχείριςθ Μεγάλων Δεδομζνων 

 Σεχνθτι Νοθμοςφνθ 

 υςτιματα Βάςεων Δεδομζνων 

 Αςφάλεια Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 

 Κατανεμθμζνα υςτιματα 

 Κινθτά και Αςφρματα Δίκτυα 

 Αναγνϊριςθ Προτφπων 

 Μθχανικι Μάκθςθ 

 Προχωρθμζνα Θζματα Επεξεργαςίασ ιματοσ 
 
Η φλθ του μακιματοσ κα προςαρμόηεται και κα ειδικεφεται ανάλογα με τισ 
εκάςτοτε εξελίξεισ και απαιτιςεισ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(110) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 

Επίλυςθ Αςκιςεων - 
Εργαςίεσ 

70,5 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 

 Ατομικζσ Εργαςίεσ (50%) 
 

 υγγραφι Περιλθπτικϊν Εργαςιϊν (20%) 
 

 Παρουςιάςεισ (30%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Βιβλίογραφία – υγγράμματα (ενδεικτικι) 
 

 Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne, Ειςαγωγι ςτθν 
πλθροφορικι: Θεωρία και Πράξθ, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 
41955480, 2014 

 Παπαδόπουλοσ, Α., Μανωλόπουλοσ, Ι., Σςίχλασ, Κ. 2015. Ειςαγωγι ςτθν 
Ανάκτθςθ Πλθροφορίασ, Αποκετιριο «Κάλλιποσ», 2015. 

 Παραςκευάσ, Μιχαιλ, Ειδικά κζματα εφαρμογϊν τθσ Κοινωνίασ τθσ 
Πλθροφορίασ, Αποκετιριο «Κάλλιποσ», 2015.  

 Δθμακόπουλοσ, Β. Ειςαγωγι: Παράλλθλα υςτιματα και 
Προγραμματιςμόσ, Αποκετιριο «Κάλλιποσ», 2015. 

 

 
 

 

 

 


