
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
 Εξάμθνο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛΓΕΒΡΑ 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: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 



 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 

 
Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 
 
Απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι ςε κζματα που αφοροφν τθν 
κεωρία δράςεων ομάδων, τα κεωριματα Sylow και τθν γενικι κωρία Προτφπων (Modules) πάνω από 
προςεταιριςτικοφσ δακτυλίουσ. 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
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 αν αποκτιςει τθν ικανότθτα ςτθν 
ανάλυςθ και ςφνκεςθ βαςικϊν γνϊςεων τθσ προχωρθμζνθσ Άλγεβρασ. Αυτό κα δϊςει ςτον  
μεταπτυχιακό φοιτθτι τθ δυνατότθτα να εργαςτεί ςε ζνα διεκνζσ διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 
 

 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Δράςεισ ομάδοσ επί ςυνόλου, Θεωριματα Sylow και εφαρμογζσ, Ευκζα και θμιευκζα γινόμενα 
ομάδων, Πεπεραςμζνα παραγόμενεσ αβελιανζσ ομάδεσ, Ελεφκερεσ ομάδεσ, Ελεφκερο γινόμενο 
ομάδων με αμάλγαμα, Θ. Jordan-Hoelder, Πρότυπα και ομομορφιςμοί προτφπων, Ελεφκερα 
πρότυπα,  Ευκζα ακροίςματα και γινόμενα προτφπων, Ακριβείσ ακολουκίεσ  και ςυναρτθτζσ, 
Noetherian δακτφλιοι και πρότυπα, Θμιαπλοί δακτφλιοι και πρότυπα, τοιχεία πλειογραμμικισ και 
τανυςτικισ άλγεβρασ. 
 
 

 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - 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 

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 ϊρεσ 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 ϊρεσ 

Επίλυςθ Αςκιςεων 70,5 ϊρεσ 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 ϊρεσ 
 

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 ςτο τζλοσ του εξαμινου (υποχρεωτικι), 
εργαςίεσ ι/και ενδιάμεςθ εξζταςθ (προαιρετικι). 
 
 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Μαρμαρίδθσ Νίκος, Ειςαγωγι ςτθν Θεωρία Ομάδων, Λειψοί, 2013 

 
Dummit, David, Foote, Richard M.,  Abstract algebra. 
 Third edition. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2004 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛΓΕΒΡΑ 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 

Γενικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://users.uoi.gr/abeligia/AlgebraII/AlgebraII2018.html 



 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτα κυριότερα εργαλεία και τισ 
μεκόδουσ τθσ Μετακετικισ Άλγεβρασ, και ςτισ άμεςεσ εφαρμογζσ τθσ  ςε διάφορουσ 
κλάδουσ των Μακθματικϊν, με περιςςότερο αξιοςθμείωτο τον κλάδο τθσ Αλγεβρικισ 
Γεωμετρίασ, και ςε ςυναφείσ επιςτιμεσ.  
 
το τζλοσ τοφ μακιματοσ περιμζνουμε από τον φοιτθτι να ζχει κατανοιςει τουσ οριςμοφσ 
και τα βαςικά κεωριματα τα οποία αναλφονται ςτο μάκθμα, να ζχει κατανοιςει πωσ αυτά 
εφαρμόηονται ςε διακεκριμζνα παραδείγματα αλγεβρικισ και γεωμετρικισ προζλευςθσ,  
να είναι ςε κζςθ να τα εφαρμόηει για τθν εξαγωγι νζων ςτοιχειωδϊν ςυμπεραςμάτων ςε 
διάφορα πεδία, και τζλοσ να μπορεί να εκτελεί οριςμζνουσ (όχι τόςο προφανείσ) 
υπολογιςμοφσ. 
 

Γενικές Ικανότητες 
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… 
……. 

 
Σν  κάζεκα  απνζθνπεί  ζην  λα κπνξεί  ν πηπρηνύρνο  λα απνθηήζεη ηελ ηθαλόηεηα ζηελ αλάιπζε  θαη 

ζύλζεζε  βαζηθώλ γλώζεσλ  ηεο Μεηαζεηηθήο Άιγεβξαο, ε νπνία απνηειεί έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ 

ζύγρξνλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηδηαίηεξα  ηεο  Άιγεβξαο θαη ηεο Γεσκεηξίαο. Δξρόκελνο ν πηπρηνύρνο 
γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε έλλνηεο ηεο Μεηαζεηηθήο Άιγεβξαο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο ζηελ 

Αιγεβξηθή Γεσκεηξία, πξνάγεηαη ε δεκηνπξγηθή, αλαιπηηθή  θαη επαγσγηθή ζθέςε ηνπ, θαη ε 

ηθαλόηεηά ηνπ λα εθαξκόδεη αθεξεκέλεο γλώζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο  ζπλαθώλ επηζηεκώλ. 
 

 



 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 τοιχεία Αλγεβρικισ Γεωμετρίασ. 
 Διάςταςθ. 
 Θεϊρθμα κυρίων ιδεωδϊν του Krull.  
 Κανονικζσ ακολουκίεσ. 
 Βάκοσ. 
 Δακτφλιοι Cohen-Macaulay. 
 Δακτφλιοι Gorenstein. 
 Ελεφκερεσ επιλφςεισ προτφπων.  
 υναρτιςεισ του Hilbert.  

 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - 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 

 

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 

  

  

  

  

  

Μελζτθ τθσ 
κεωρίασ  

                      78 

 

Επίλυςθ αςκιςεων                          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 

 
Η αμηνιόγεζε βαζίδεηαη ζπλδπαζηηθά ζηηο επηδόζεηο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή ζε: 

 Δβδνκαδηαίεο εξγαζίεο,  

 Παξνπζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, 

 Δξγαζία ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο,  

  Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ησλ καζεκάησλ  

ζηα Διιεληθά κε εξσηήζεηο  θαη ζέκαηα 

αλάπηπμεο θαη  επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 
 
 
 



είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.  
 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
 M.F. Atiyah and I.G. MacDonald: “Introduction to Commutative Algebra", Addison-Wesley, 

(1969). 
 D. Eisenbud: "Commutative Algebra with a view toward Algebraic Geometry", Springer, 

(1995).  
 M. Reid: "Undergraduate Commutative Algebra", LMS Student Texts 29, CUP, (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΘ ΑΛΓΕΒΡΑ 

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 

Γενικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

- 



 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτα κυριότερα εργαλεία και τισ 
μεκόδουσ τθσ κεωρίασ πολυωνφμων υπεράνω  πεπεραςμζνων ςωμάτων με τισ εφαρμογζσ 
τθσ ςτθν  Αλγεβρικι Κρυπτογραφία και Κωδικοποίθςθ με χριςθ μεκόδων από τθ κεωρία 
αλγεβρικϊν, ιδιαίτερα ελλειπτικϊν,  καμπφλων. Επιπρόςκετα δίνονται  εφαρμογζσ ςε 
διάφορεσ περιοχζσ των Μακθματικϊν και άλλων επιςτθμϊν.  
 

το τζλοσ τοφ μακιματοσ περιμζνουμε από τον φοιτθτι να ζχει κατανοιςει τουσ οριςμοφσ 
και τα βαςικά κεωριματα τα οποία αναλφονται ςτο μάκθμα, να ζχει κατανοιςει πωσ αυτά 
εφαρμόηονται ςε διακεκριμζνα παραδείγματα ςε διάφορουσ κλάδουσ των Μακθματικϊν 
και ςυναφϊν  επιςτθμϊν,  να είναι ςε κζςθ να τα εφαρμόηει για τθν εξαγωγι νζων 
ςτοιχειωδϊν ςυμπεραςμάτων ςε διάφορα πεδία, και τζλοσ να μπορεί να εκτελεί 
οριςμζνουσ (όχι τόςο προφανείσ) υπολογιςμοφσ για τθν καταςκευι και ανάλυςθ 
αλγεβρικϊν κωδίκων και κρυπτογραφικϊν μθνυμάτων.  
  

Γενικές Ικανότητες 
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… 
……. 

 

Σν  κάζεκα  απνζθνπεί  ζην  λα κπνξεί  ν πηπρηνύρνο  λα απνθηήζεη ηελ ηθαλόηεηα ζηελ 

αλάιπζε  θαη ζύλζεζε  βαζηθώλ γλώζεσλ  ηεο Θεσξίαο Πεπεξαζκέλσλ σκάησλ θαη ηεο 

Θεσξίαο Πνιπσλύκσλ ππεξάλσ πεπεξαζκέλσλ ζσκάησλ, ε νπνία απνηειεί έλα ζεκαληηθό 
κέξνο ηεο ζύγρξνλεο Άιγεβξαο, κε ζθνπό ηελ αλάιπζε θαη εθαξκνγή ζηε ζεσξία θσδίθσλ 

θαη ζηε ζύγρξνλε θξππηνγξαθία. Δηδηθόηεξα ζην κάζεκα αλαιύεηαη ε βαζηθή ζεσξία 

(γξακκηθώλ θαη θπθιηθώλ) θσδίθσλ, ε βαζηθή ζεσξία ειιεηπηηθώλ θακπύισλ, θαη νη 

εθαξκνγέο ηεο ζηελ θξππηνγξαθία. Δξρόκελνο ν πηπρηνύρνο γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε 
έλλνηεο ηεο Θεσξίαο πεπεξαζκέλσλ ζσκάησλ, ηεο ζεσξίαο θσδίθσλ θαη ηεο ζύγρξνλεο 

θξππηνγξαθίαο κε ρξήζε ειιεηπηηθώλ θακπύισλ,  πξνάγεηαη ε δεκηνπξγηθή, αλαιπηηθή  θαη 

επαγσγηθή ζθέςε ηνπ, θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα εθαξκόδεη αθεξεκέλεο γλώζεηο ζε δηάθνξα 
πεδία ηα νπνία απνηεινύλ ζέκαηα αηρκήο ζε δηάθνξα  επηζηεκνληθά πεδία  κε άκεζεο 

εθαξκνγέο ζηε ζύγρξνλε δσή.     
 



 

 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Πεπεραςμζνα ϊματα και Πολυϊνυμα:  

 Δακτφλιοι, Ιδεϊδθ,   Ομομορφιςμοί, Πολυϊνυμα, ϊματα, Αλγεβρικζσ Επεκτάςεισ. 

 Πεπεραςμζνα ϊματα, Ανάγωγα Πολυϊνυμα υπεράνω πεπεραςμζνων ςωμάτων, 
Παραγοντοποίθςθ πολυωνφμων υπεράνω πεπεραςμζνων ςωμάτων. 

 Τπενκυμίςεισ από τθ ςτοιχειϊδθ Θεωρία Αρικμϊν. 
 Ο μθδενόχωροσ ενόσ πίνακα. Γραμμικοί και κυκλικοί κϊδικεσ.  
 Αλγεβρικι κρυπτογραφία. 
 Βαςικά ςτοιχεία από τθ κεωρία αλγεβρικϊν καμπυλϊν.  
 Ελλειπτικζσ καμπφλεσ.  
 Εφαρμογζσ τθσ κεωρίασ ελλειπτικϊν καμπυλϊν ςτθν κρυπτογραφία.  

 
 

 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - 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 

 

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 

  

  

  

  

  

Μελζτθ τθσ κεωρίασ  
 
Επίλυςθ αςκιςεων 

                        78 

 

                        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. 

 

Η αμηνιόγεζε βαζίδεηαη ζπλδπαζηηθά ζηηο επηδόζεηο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή ζε: 

 Δβδνκαδηαίεο εξγαζίεο,  

 Παξνπζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, 

 Δξγαζία ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο,  

  Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ησλ καζεκάησλ  

ζηα Διιεληθά κε εξσηήζεηο  θαη ζέκαηα 
αλάπηπμεο θαη  επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 
 
 
 
 



 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

1. N. Koblitz: “Algebraic aspects of cryptography”,  Springer-Verlag, (1998). 
2. Δ. Πουλάκθσ: “Κρυπτογραφία”,  Εκδόςεισ Ηιτθ, (2004). 
3. Δ. Πουλάκθσ: “Γεωμετρία των Αλγεβρικϊν Καμπυλϊν”,  Εκδόςεισ Ηιτθ, (2006). 
4. Ι. Αντωνιάδθσ και Α. Κοντογεϊργθσ: “Πεπεραςμζνα ϊματα και Κρυπτογραφία”, 

φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, (2015).  
5. I.F. Blake, G. Seroussi, and N. Smart: “Elliptic Curves in Cryptography”, Lecture Note 

Series. Cambridge University Press, (1999). 
6. N. Koblitz: “A Course in Number Theory and Cryptography”, Springer-Verlag, 

(1994). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο Εξάμθνο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛΓΕΒΡΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 

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 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 



(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 

 
Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 
 
Απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι ςε κζματα που αφοροφν τθν 
προχωρθμζνθ Αλγεβρικι Θεωρία Αρικμϊν. 
 

Γενικές Ικανότητες 
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 αν αποκτιςει τθν 
ικανότθτα ςτθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ προχωρθμζνων γνϊςεων αλγεβρικισ κεωρίασ 
αρικμϊν. 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Πεξηνρέο Dedekind, Νόξκεο, δηαθξίλνπζα, πεπεξαζκέλν ηνπ αξηζκνύ θιάζεο,  

ζεώξεκα κνλάδσλ ηνπ Dirichlet, ηεηξαγσληθέο θαη θπθινηνκηθέο επεθηάζεηο, ηεηξαγσληθή αληηζηξνθή, 

πιεξώζεηο θαη ηνπηθά ζώκαηα. 

 
 
 

(4) 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 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 ϊρεσ 



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 

Μελζτθ τθσ κεωρίασ  78 ϊρεσ 

Επίλυςθ αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 ϊρεσ 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 ϊρεσ 
 

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 ςτο τζλοσ του εξαμινου (υποχρεωτικι), 
εργαςίεσ ι/και ενδιάμεςθ εξζταςθ (προαιρετικι). 
 
 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 

Milne, James S., 

Algebraic Number Theory (v3.07), (2017) 

Available at www.jmilne.org/math/ 

 

Jarvis Frazer, Algebraic Number Theory, Springer, 2014. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.jmilne.org/math/


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΜΟΛΟΓΙΚΘ  ΑΛΓΕΒΡΑ 

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 

Γενικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://users.uoi.gr/abeligia/AlgebraII/AlgebraII2018.html 



 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτα κυριότερα εργαλεία και τισ 
μεκόδουσ τθσ Ομολογικισ Άλγεβρασ, ενόσ κλάδου των ςφγχρονων Μακθματικϊν με 
ςθμαντικζσ εφαρμογζσ ςε πολλζσ περιοχζσ των Μακθματικϊν και ςυναφϊν επιςτθμϊν. 
Επιπρόςκετα δίνονται  εφαρμογζσ ςε διάφορεσ περιοχζσ των Μακθματικϊν.  
 
το τζλοσ τοφ μακιματοσ περιμζνουμε από τον φοιτθτι να ζχει κατανοιςει τουσ οριςμοφσ 
και τα βαςικά κεωριματα τα οποία αναλφονται ςτο μάκθμα, να ζχει κατανοιςει πωσ αυτά 
εφαρμόηονται ςε διακεκριμζνα παραδείγματα, προερχόμενα από διάφορεσ κεματικζσ 
περιοχζσ,  να είναι ςε κζςθ να τα εφαρμόηει για τθν εξαγωγι νζων ςτοιχειωδϊν 
ςυμπεραςμάτων ςε διάφορα πεδία, και τζλοσ να μπορεί να εκτελεί οριςμζνουσ (όχι τόςο 
προφανείσ) υπολογιςμοφσ. 
 

Γενικές Ικανότητες 
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… 
……. 

 

Σν  κάζεκα  απνζθνπεί  ζην  λα κπνξεί  ν πηπρηνύρνο  λα απνθηήζεη ηελ ηθαλόηεηα ζηελ 

αλάιπζε  θαη ζύλζεζε  βαζηθώλ γλώζεσλ  ηεο Οκνινγηθήο Άιγεβξαο, ε νπνία απνηειεί έλα 

ζεκαληηθό κέξνο ησλ ζύγρξνλσλ Μαζεκαηηθώλ. Δξρόκελνο ν πηπρηνύρνο γηα πξώηε θνξά ζε 
επαθή κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Οκνινγηθήο Άιγεβξαο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο, πξνάγεηαη 

ε δεκηνπξγηθή, αλαιπηηθή  θαη επαγσγηθή ζθέςε ηνπ, θαζώο θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα 

εθαξκόδεη αθεξεκέλεο γλώζεηο ζε δηάθνξα ζεκαηηθά πεδία ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ζπλαθώλ   
επηζηεκώλ. 
 

 

 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

 Τπενκυμίςεισ από τθ βαςικι Θεωρία Δακτυλίων.  
 Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία προτφπων.   



 Θεμελιϊδεισ καταςκευζσ  προτφπων.  
 Ειςαγωγι ςτθ βαςικι Θεωρία Κατθγοριϊν.  
 Προβολικά, ενζςιμα και επίπεδα πρότυπα. 
 φμπλοκα και (υν)Ομολογία. 
 Προβολικζσ και ενζςιμεσ αναλφςεισ.  
 Παραγόμενοι υναρτθτζσ.  
 Ext και Tor.   
 Ομολογικζσ Διαςτάςεισ.  
 Εφαρμογζσ. 
 

 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - 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 

 

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 

  

  
  

  

  

Μελζτθ τθσ κεωρίασ                         78 

Επίλυςθ αςκιςεων                       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. 

 
Η αμηνιόγεζε βαζίδεηαη ζπλδπαζηηθά ζηηο επηδόζεηο 
ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή ζε: 

 Δβδνκαδηαίεο εξγαζίεο,  

 Παξνπζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, 

 Δξγαζία ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο,  

  Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ησλ καζεκάησλ  

ζηα Διιεληθά κε εξσηήζεηο  θαη ζέκαηα 

αλάπηπμεο θαη  επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 
 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

 P. Hilton and U. Stammbach: "A Course in Homological Algebra", Springer-Verlag, (1971). 
 J. Rotman: "An Introduction to Homological Algebra", Springer, Second Edition, (2009).  



 M. Scott Osborne: "Basic Homological Algebra", Springer, (2000). 
 Ch. Weibel: "An Introduction to Homological Algebra", Cambridge University Press, 

(1994). 
 S.I. Gelfand and Yu. Manin: "Methods of Homological Algebra", Springer, Second Edition, 

(2003). 
 P. Bland: "Rings and their Modules", De Gruyter, (2011). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΛΓΕΒΡΑ 

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 

Γενικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

- 



 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτισ κυριότερεσ ζννοιεσ,  εργαλεία και 
μεκόδουσ τθσ Θεωρίασ Αναπαραςτάςεων Ομάδων με τισ εφαρμογζσ τθσ ςε άλλουσ 
κλάδουσ των Μακθματικϊν, ιδιαίτερα ςτθ Θεωρία Ομάδων, και ςε ςυναφείσ επιςτιμεσ, 
για παράδειγμα ςτθ Φυςικι.  
 
το τζλοσ τοφ μακιματοσ περιμζνουμε από τον φοιτθτι να ζχει κατανοιςει τουσ οριςμοφσ 
και τα βαςικά κεωριματα τα οποία αναλφονται ςτο μάκθμα, να ζχει κατανοιςει πωσ αυτά 
εφαρμόηονται ςε διακεκριμζνα παραδείγματα προερχόμενα από διαφορετικοφσ κλάδουσ 
των Μακθματικϊν και άλλων επιςτθμϊν,  να είναι ςε κζςθ να τα εφαρμόηει για τθν 
εξαγωγι νζων ςτοιχειωδϊν ςυμπεραςμάτων ςε διάφορα πεδία, και τζλοσ να μπορεί να 
εκτελεί οριςμζνουσ (όχι τόςο προφανείσ) υπολογιςμοφσ οι οποίοι ςχετίηονται με 
προβλιματα τθσ κεωρίασ ομάδων.   
  

Γενικές Ικανότητες 
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… 
……. 

 
Σν  κάζεκα  απνζθνπεί  ζην  λα κπνξεί  ν πηπρηνύρνο  λα απνθηήζεη ηθαλόηεηα ζηελ 

αλάιπζε  θαη ζύλζεζε  βαζηθώλ γλώζεσλ  ηεο Θεσξίαο Αλαπαξαζηάζεσλ Οκάδσλ, ε νπνία 

απνηειεί έλα ζεκαληηθό θιάδν ησλ ζύγρξνλσλ Μαζεκαηηθώλ, ηδηαίηεξα ηεο Άιγεβξαο, θαη ε 

νπνία έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη άιισλ 
επηζηεκώλ, γηα παξάδεηγκα ζηε Φπζηθή.  Δξρόκελνο ν πηπρηνύρνο γηα πξώηε θνξά ζε επαθή 

κε έλλνηεο ηεο Θεσξίαο Αλαπαξαζηάζεσλ Οκάδσλ, πξνάγεηαη ε δεκηνπξγηθή, αλαιπηηθή  

θαη επαγσγηθή ζθέςε ηνπ, θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα εθαξκόδεη αθεξεκέλεο γλώζεηο ζε 
δηάθνξα πεδία ηα νπνία απνηεινύλ ζέκαηα αηρκήο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ησλ Μαζεκαηηθώλ 

θαη ζπλαθώλ επηζηεκώλ.  

 

 

 



 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Αναπαραςτάςεισ και Χαρακτιρεσ Ομάδων.  

 Ομάδεσ και Ομομορφιςμοί. 

 FG-πρότυπα και Ομαδο-άλγεβρεσ. 

 Σο Λιμμα του Schur και το κεϊρθμα  του Maschke.  

 Ομαδο-άλγεβρεσ και ανάγωγα πρότυπα. 

 Κλάςεισ ςυηυγίασ και χαρακτιρεσ. 

 Πίνακεσ χαρακτιρων και ςχζςεισ ορκογωνιότθτασ. 

 Κανονικζσ υποομάδεσ και ανυψωμζνοι χαρακτιρεσ.  

 Παραδείγματα  ςτοιχειωδϊν πινάκων χαρακτιρων. 

 Σανυςτικά γινόμενα.  Περιορίηοντασ αναπαραςτάςεισ ςε υποομάδεσ.  

 Εφαρμογζσ. 

 

 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - 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 

 

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 

  

  
  

  

  

Μελζτθ τθσ κεωρίασ  
 
 

                        78 

Eπίλυςθ αςκιςεων                              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. 

 

Η αμηνιόγεζε βαζίδεηαη ζπλδπαζηηθά ζηηο επηδόζεηο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή ζε: 

 Δβδνκαδηαίεο εξγαζίεο,  

 Παξνπζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, 

 Δξγαζία ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο,  

 Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ των μακθμάτων  ςτα 
Ελλθνικά με ερωτιςεισ  και κζματα ανάπτυξθσ και  
επίλυςθσ προβλθμάτων. 
 
 
 
 
 

 



 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

7. J.P. Serre: “Linear Representations of Finite Groups”,  Springer-Verlag, (1977). 
8. B. Steinberg: “Representation Theory of Finite Groups: An Introductory Approach”,  

Springer, (2012). 
9. C.W. Curtis and V. Reiner: “Methods of Representation Theory: With Applications to 

Finite Groups and Orders”,  Wiley, 1981). 
10. P. Etingof et al: “Introduction to Representation Theory”, Student Mathematical 

Library 59, AMS, (2011).  
11. J.L. Alperin and R.B. Bell: “Groups and Representations”, Springer (1995). 
12. M. Burrow: “Representation Theory of Finite Groups”, Academic Press, (1965). 
13. M. Liebeck and G. James: “Representations and Characters of Groups”, CUP, (2001). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
 Εξάμθνο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΛΓΕΒΡΑ 

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 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 



 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 

 
Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 
 
Απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι ςε κζματα που αφοροφν τθν 
κεωρία μετακετικϊν δακτυλίων. 
 

Γενικές Ικανότητες 
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 αν αποκτιςει τθν 
ικανότθτα ςτθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ βαςικϊν γνϊςεων τθσ Μετακετικισ Άλγεβρασ. 
 

 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Θζματα Μετακετικισ και υνδιαςτικισ Άλγεβρασ:  Θεϊρθμα Βάςθσ Hilbert, 
Πρωτογενισ Ανάλυςθ, Σοπικοποίθςθ, Διάςταςθ, ειρζσ Hilbert, Βάςεισ Groebner, 
Μονοπλεκτικά ςυμπλζγματα και ομολογία, Stanley-Reisner Ιδεϊδθ, Θεϊρθμα 
Nullstellensatz του Hilbert. 
 

 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ θαη ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - 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 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 ϊρεσ 



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 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 ϊρεσ 

Επίλυςθ Αςκιςεων 70,5 ϊρεσ 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 ϊρεσ 
 

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 ςτο τζλοσ του εξαμινου (υποχρεωτικι), 
εργαςίεσ ι/και ενδιάμεςθ εξζταςθ (προαιρετικι). 
 
 
 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
Μαλιάκασ Μιχάλθσ, Ειςαγωγι ςτθν Μετακετικι Άλεβρα, Εκδόςεισ οφία, 2008 

 
Atiyah, M. F.; Macdonald, I. G.,  Introduction to commutative algebra. Addison-Wesley Publishing Co., 
1969 ix+128 pp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΚΛΑΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ (ΓΕ1) 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1ο  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΛΑΙΚΘ ΔΙΑΦΟΡΙΚΘ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. διαλζξεισ, εργαςτθριακζσ 
ςςκιςεισ 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. 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Σοπολογία, Ανάλυςθ πολλϊν μεταβλθτϊν, Μιγαδικι ανάλυςθ. 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτθν κεωρία των υποπολυπτυγμάτων του 
Ευκλειδείου χϊρου Rn. Παρουςιάηονται κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, όπωσ απεικόνιςθ Gauss και τελεςτισ 
Weingarten. Με τθν βοικεια αυτϊν των αντικειμζνων ειςάγονται διάφορα μεγζκθ, μεταξφ άλλων θ 
μζςθ καμπυλότθτα. Δίνονται διάφοροι χαρακτθριςμοί των υποπολυπτυγμάτων του R

n
 κάτω από 

ολικζσ ςυνκικεσ. Σο μάκθμα ολοκλθρϊνεται με μια επιςκόπιςθ των διδιάςτατων ελαχιςτικϊν 
επιφανειϊν ςτον R

n
 και αναδεικνφεται θ ςτενι ςχζςθ τθσ Διαφορικισ Γεωμετρίασ με άλλουσ 

κλάδουσ των μακθματικϊν, όπωσ με τθ κεωρία των διαφορικϊν εξιςϊςεων με μερικζσ παραγϊγουσ, 
με τον λογιςμό μεταβολϊν, με τθ μιγαδικι ανάλυςθ και τθν κεωρία μζτρου. Μετά το τζλοσ του 
μακιματοσ περιμζνουμε ο φοιτθτισ να είναι πλιρωσ εξοικειωμζνοσ με τισ παραπάνω ζννοιεσ. 



Γενικές Ικανότητες 
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 φοιτθτισ να αποκτιςει γνϊςεισ ςτθ κεωρία 
υποπολυπτυγμάτων του Ευκλειδείου χϊρου. 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Πολυπτφγματα του Ευκλειδείου χϊρου. 

 Εφαπτόμενθ και κάκετθ δζςμθ. 

 Πρϊτθ και δεφτερθ κεμελιϊδθσ μορφι. 

 Σελεςτισ Weingarten και απεικόνιςθ Gauss. 

 Κυρτζσ υπερεπιφάνειεσ. 

 Σο Θεϊρθμα του Hadamard. 

 Εξίςωςθ 1θσ και 2θσ μεταβολισ του εμβαδοφ. 

 Ελαχιςτικά υποπολυπτφγματα του Rn. 

 Ελαχιςτικζσ επιφάνειεσ του Rn. 

 Αναπαραμζτρθςθ Weierstrass. 

 Σο κεϊρθμα του Bernstein. 

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. 

 

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. 

Εβδομαδιαίεσ εργαςίεσ, παρουςιάςεισ, γραπτζσ εξετάςεισ 
ςτο τζλοσ των μακθμάτων ςτα Ελλθνικά με ερωτιςεισ και 
κζματα ανάπτυξθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 M. Dajczer, Submanifolds and isometric immersions, Publish or Perish, Volume 13, 
1990. 

 R. Ossermann, A survey of minimal surfaces, Van Nostrand Reinhold Company, New 
York, 1969. 

 M. do Carmo, Differential geometry of curves and surfaces, Prentice-Hall, New Jersey, 
1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ (ΓΕ2) 

ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΘ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. διαλζξεισ, εργαςτθριακζσ 
ςςκιςεισ 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. 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Γραμμικι Άλγεβρα, Γενικι Σοπολογία, Ανάλυςθ Πολλϊν 
Μεταβλθτϊν. 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ και ςτα εργαλεία τθσ 
κεωρίασ των διαφορίςιμων πολυπτυγμάτων. Ειςάγονται βαςικζσ ζννοιεσ, όπωσ διαφορίςιμα 
πολφπτυγμα, διαφορίςιμα πολυπτφγματα με ςφνορο, διανυςματικι δζςμθ, ςυνοχι, διαφορίςιμα 
υποπολυπτφγματα και ςυνομολογία de Rham. Σο μάκθμα αυτό αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για το 
μάκθμα τθσ Γεωμετρίασ Riemann. το τζλοσ του μακιματοσ περιμζνουμε από τον μεταπτυχιακό 
φοιτθτι να ζχει κατανοιςει τισ ζννοιεσ, τουσ οριςμοφσ και τα κφρια κεωριματα τα οποία 
αναλφονται ςτο μάκθμα. 

Γενικές Ικανότητες 



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 φοιτθτισ να αποκτιςει ικανότθτα ςτθν ανάλυςθ και 
ςφνκεςθ βαςικϊν γνϊςεων ςτθ ςφγχρονθ Διαφορικι Γεωμετρία. 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Σοπολογικά και διαφορίςιμα πολυπτφγματα. 

 Διαφορίςιμεσ απεικονίςεισ. 

 Εφαπτόμενθ και ςυνεφαπτόμενθ δζςμθ. 

 Διανυςματικά πεδία και ροζσ. 

 Διαφορίςιμα υποπολυπτφγματα-Θεϊρθμα του Frobenius. 

 Διανυςματικζσ δζςμεσ. 

 υνοχζσ και παράλλθλθ μεταφορά. 

 Διαφορικζσ μορφζσ. 

 υνομολογία de Rham. 

 Ολοκλιρωςθ ςε πολυπτφγματα με ςφνορο. 

 Σο κεϊρθμα του Stokes. 

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 

 

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. 

 

Εβδομαδιαίεσ εργαςίεσ, παρουςιάςεισ, γραπτζσ εξετάςεισ 



 
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. 

ςτο τζλοσ των μακθμάτων ςτα Ελλθνικά με ερωτιςεισ και 
κζματα ανάπτυξθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 M. do Carmo, Riemannian Geometry, Birkhaüser Boston, Inc., Boston, MA, 1992. 

 J. Jost, Riemannian Geometry and Geometric Analysis, Seventh edition, Universitext, 
Springer, 2017. 

 J. Lee, Introduction to smooth manifolds, Second edition, Graduate texts in 
Mathematics, 218, Springer, 2013. 

 Δ. Κουτρουφιϊτθσ, Διαφορικι Γεωμετρία, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ RIEMANN (ΓΕ3) 

ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ RIEMANN 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. διαλζξεισ, εργαςτθριακζσ 
ςςκιςεισ 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. 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Διαφορικι Γεωμετρία (ΓΕ2) 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ Γεωμετρίασ 
Riemann. Ειςάγονται βαςικζσ ζννοιεσ, όπωσ μετρικι Riemann, ςυνοχι Levi-Civita, ολονομία, 
τανυςτισ καμπυλότθτασ, καμπυλότθτα τομισ, καμπυλότθτα Ricci, αρικμθτικι καμπυλότθτα και 
πεδία Jacobi. το τζλοσ του μακιματοσ περιμζνουμε από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι να ζχει 
κατανοιςει τισ ζννοιεσ, τουσ οριςμοφσ και τα κφρια κεωριματα τα οποία αναλφονται ςτο μάκθμα. 
Επίςθσ, περιμζνουμε ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ να είναι πλζον ςε κζςθ να μελετιςει και να 
κατανοιςει ερευνθτικά άρκρα ςτθν περιοχι τθσ Γεωμετρίασ Riemann και τθσ Γεωμετρικισ 
Ανάλυςθσ. 



Γενικές Ικανότητες 
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 φοιτθτισ να αποκτιςει ικανότθτα ςτθν ανάλυςθ και 
ςφνκεςθ βαςικϊν γνϊςεων ςτθ Γεωμετρία Riemann και Γεωμετρικι Ανάλυςθ. 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Μετρικζσ Riemann, ιςομετρίεσ, ςφμμορφεσ απεικονίςεισ. 

 Γεωδαιςιακζσ και εκκετικι απεικόνιςθ. 

 Παράλλθλθ μεταφορά και ολονομία. 

 Σο κεϊρθμα Hopf-Rinow. 

 Σανυςτισ καμπυλότθτασ, καμπυλότθτα Ricci, αρικμθτικι καμπυλότθτα. 

 Yποπολυπτφγματα Riemann. 

 Εξιςϊςεισ Gauss-Codazzi-Ricci. 

 Πρϊτθ και δεφτερθ μεταβολι μικουσ. 

 Πεδία Jacobi. 

 Θεωριματα ςυγκρίςεωσ. 

 To ομοιομορφικό κεϊρθμα τθσ ςφαίρασ. 

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 

 

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. 

Εβδομαδιαίεσ εργαςίεσ, παρουςιάςεισ, γραπτζσ εξετάςεισ 
ςτο τζλοσ των μακθμάτων ςτα Ελλθνικά με ερωτιςεισ και 
κζματα ανάπτυξθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 M. do Carmo, Riemannian Geometry, Birkhaüser Boston, Inc., Boston, MA, 1992. 

 J.-Θ. Eschenburg, Comparison theorems in Riemannian Geometry, Lecture Notes, 
Universität Augsburg, 1994. 

 J. Jost, Riemannian Geometry and Geometric Analysis, Seventh edition, Universitext, 
Springer, 2017. 

 J. Lee, Riemannian manifolds: An introduction to curvature, Graduate Texts in 
Mathematics, 176, Springer, 1997. 

 P. Petersen, Riemannian Geometry, Third edition, Graduate Texts in Mathematics, 171, 
Springer, 2016. 

 Δ. Κουτρουφιϊτθσ, Διαφορικι Γεωμετρία, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ (ΓΕ4) 

 

 ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΘ ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 
ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. διαλζξεισ, 
εργαςτθριακζσ ςςκιςεισ 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 Τπόβακρου, Ανάπτυξθσ ιδιαίτερων  Δεξιοτιτων 
ςτθν τοπολογία – γεωμετρία - άλγεβρα 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΓΕ5 Αλγεβρικι Σοπολογία I, Διαφορικι Γεωμετρία (ΓΕ2) 
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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. 

H γζννθςθ τθσ διαφορικισ τοπολογίασ ζγινε από τουσ G. De Rham και E. Cartan. υνικωσ 
με τθν φπαρξθ μιασ πολλαπλότθτασ-πολυπτφγματοσ υπάρχει και μια ζξτρα δομι όπωσ π.χ. 
θ μετρικι Riemann. τον κλάδο τθσ Διαφορικισ τοπολογίασ θ πολλαπλότθτα-πολφπτυγμα 
μελετάται χωρίσ να λαμβάνεται υπόψιν θ ζξτρα δομι. Οι ςυνικεισ ερωτιςεισ που 
απαντϊνται ςε ζνα ειςαγωγικό μάκθμα διαφορικισ τοπολογίασ είναι: Αν δφο 
πολλαπλότθτεσ-πολυπτφγματα είναι ομοιομορφικά είναι και διαφορομορφικά; Μπορεί μια 



πολλαπλότθτα-πολφπτυγμα να εμβαπτιςτεί ςε μία άλλθ; Είναι ςφνορο κάποιασ άλλθσ; 
Δζχεται δράςθ ομάδασ;  

Ο βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ εφαρμογϊν τθσ Αλγεβρικισ 
Σοπολογίασ και Διαφορικισ Γεωμετρίασ ςτθ μελζτθ τοπολογικϊν αναλλοιϊτων 
διαφορίςιμων πολλαπλοτιτων-πολυπτυγμάτων. Μία από τισ ιςχυρότερεσ ςυνδζςεισ 
μεταξφ αλγεβρικισ και διαφορικισ τοπολογίασ είναι οι εφαπτόμενεσ δζςμεσ και αυτζσ 
αποτελοφν κάποιεσ από τισ βακφτερεσ αναλλοίωτουσ για τουσ διαφορομορφιςμοφσ. Θ 
κατεφκυνςθ αυτι ςυνδζει τθ κεωρία ομοτοπίασ με τθν ομάδα των διαφορομορφιςμϊν 
μιασ πολλαπλότθτασ-πολυπτφγματοσ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθ κεωρία των κρίςιμων ςθμείων 
του Morse και ςτο κεϊρθμα Morse-Sard. Επίςθσ, κα δοκοφν διάφορεσ εφαρμογζσ ςτθ 
κεωρία υποπολυπτυγμάτων. το τζλοσ του μακιματοσ, ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα είναι 
ςε κζςθ να μελετάει νζα ερευνθτικά άρκρα που κα του είναι απαραίτθτα για τθν εκπόνθςθ 
μεταπτυχιακισ ι διδακτορικισ διατριβισ. 

Γενικές Ικανότητες 
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… 
……. 

Θ μετάβαςθ και ευχζρεια κατανόθςθσ δφςκολων μακθματικϊν αποδείξεων.  
Αυτόνομθ εργαςία ϊςτε να ζχουν τθν ευκαιρία να βελτιϊςουν τθν ικανότθτά τουσ για 
ςυγγραφι ατομικϊν μακθματικϊν κειμζνων ςτθ περιοχι τθσ διαφορικισ τοπολογίασ.  
Παροχι ανϊτερων γνϊςεων ϊςτε να μποροφν να κατανοιςουν – αναλφςουν 
προχωρθμζνα γεωμετρικά προβλιματα.  
 

 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ομολογία και ςυνομολογία. 
 Διανυςματικζσ δζςμεσ. 
 Βακμόσ απεικόνιςθσ, Χαρακτθριςτικι Euler.  
 Αρικμοί Betti. 
 υγκόλλθςθ πολυπτυγμάτων. 
 υνοριςμόσ, ο ομομορφιςμόσ του Thom. 
 υναρτιςεισ Morse. 
 Σο κεϊρθμα των Morse - Sard. 
 Περνϊντασ από κρίςιμεσ τιμζσ. 
 Προςάρτθςθ χειρολαβϊν. 
 Κυτταρικι διάςπαςθ πολυπτυγμάτων. 
 Σο κεϊρθμα του Reeb. 
 Ανιςότθτεσ Morse. 
 Ολικι καμπυλότθτα και απεικόνιςθ Gauss. 



 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. 

 

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. 

 

Εβδομαδιαίεσ εργαςίεσ, παρουςιάςεισ, γραπτζσ 
εξετάςεισ ςτο τζλοσ των μακθμάτων ςτα Ελλθνικά με 
ερωτιςεισ και κζματα ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
προβλθμάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Hatcher, Algebraic Topology, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 

 Μ. Hirsch, Differential topology, Springer - Verlag. 

 J. Jost, Riemannian Geometry and Geometric Analysis, Seventh edition, Universitext, 
Springer, 2017. 

 V, Guilemin and A. Pollack, Differential Topology, A.M.S.. 

 Y. Matsumoto, An introduction to Morse Theory, American Mathematical Society, 
Providence, RI, 2002. 

 J. Milnor, Morse Theory, Annals of Mathematical Studies, 51. Princeton University Press, 
Princeton, N.J. 1963. 

 J. Milnor, Topology from a differentiable viewpoint, The University Press of Virginia, 
Charlottesville, Va. 1965. 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ 5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2o ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛΓΕΒΡΙΚΘ ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ 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 

Διάφορεσ μορφζσ διδαςκαλίασ 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 Τπόβακρου, Ανάπτυξθσ ιδιαίτερων  δεξιοτιτων 
ςτθν τοπολογία – γεωμετρία - άλγεβρα 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΜΑΤ413Σνπνινγία, ΜΑΤ422 Αιγεβξηθέο Γνκέο I 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://users.uoi.gr/nkechag/SimiosisAlgTop011.pdf 

http://users.uoi.gr/nkechag/topology.pdf 

http://users.uoi.gr/nkechag/SimiosisAlgTop011.pdf
http://users.uoi.gr/nkechag/topology.pdf


 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 

Θ αλγεβρικι τοπολογία είναι ζνασ κλάδοσ των μακθματικϊν ο οποίοσ αναπτφχκθκε τον 
εικοςτό αιϊνα με καταβολζσ ςχετιηόμενεσ με αρχαία προβλιματα των μακθματικϊν. Σο 
κφριο χαρακτθριςτικό του κλάδου είναι οι ποικίλεσ εφαρμογζσ και επθρεαςμοί άλλων 
κλάδων ςτα μακθματικά και άλλεσ επιςτιμεσ. Όπωσ άλγεβρα, ανάλυςθ, διαφορικι και 
αλγεβρικι γεωμετρία, κεωρία αρικμϊν. Αλλά και φυςικι, βιολογία, οικονομικζσ επιςτιμεσ. 
http://users.uoi.gr/nkechag/topology.pdf 
 
Απαιτείται ευχζρεια και χριςθ βαςικϊν εννοιϊν από τθ Γενικι Σοπολογία. Μελετάται θ 
ςυμπαγισ Ανοικτι Σοπολογία ςαν εργαλείο μελζτθσ χϊρων απεικονίςεων. Γίνεται μελζτθ 
ομάδων με επιπρόςκετεσ δομζσ όπωσ ομάδεσ Lie. Μελετάται πότε μια κατθγορία χϊρων 
είναι «καλι» από τθν τοπολογικι ςκοπιά;  
Μελζτθ ομοτοπίασ και χριςθ εργαλείων για υπολογιςμοφσ.  Επίςθσ μελζτθ του 
ερωτιματοσ «Πωσ κα μποροφςαμε να ξεχωρίςουμε τοπολογικοφσ χϊρουσ μεταξφ τουσ;» 

Τπολογιςμόσ των πρωταρχικϊν ομάδων για βαςικοφσ τοπολογικοφσ χϊρουσ μζςω των 
καλυπτικϊν απεικονίςεων και ταξινόμθςθ αυτϊν.  
 

Γενικές Ικανότητες 
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… 
……. 

 

Θ μετάβαςθ και ευχζρεια κατανόθςθσ δφςκολων μακθματικϊν αποδείξεων.  
Αυτόνομθ εργαςία ϊςτε να ζχουν τθν ευκαιρία να βελτιϊςουν τθν ικανότθτά τουσ για 
ςυγγραφι ατομικϊν μακθματικϊν κειμζνων.  
Παροχι των απαραίτθτων γνϊςεων ϊςτε να μποροφν να κατανοιςουν - αναλφςουν 
τοπολογικά-γεωμετρικά προβλιματα.  
 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

υμπαγισ Ανοικτι Σοπολογία. Θ GL(n) ςαν ομάδα Lie. Cell complexes. Πραγματικόσ 

http://users.uoi.gr/nkechag/topology.pdf


προβολικόσ χϊροσ. Μιγαδικόσ προβολικόσ χϊροσ. Ομοτοπία, Ομοτοπικόσ τφποσ. 
Παραμορφϊςεισ. Ιδιότθτα Ομοτοπικισ επζκταςθσ. τοιχεία Ομοτοπικϊν ομάδων. 
Καλυπτικοί χϊροι. Πρωταρχικι ομάδα του κφκλου. Εφαρμογζσ. Θεϊρθμα Scheifert-Van 
Kampen. Πρωταρχικζσ ομάδεσ προςανατολιςμζνων επιφανειϊν. Σαξινόμθςθ καλυπτικϊν 
χϊρων. 
 

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 

 

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 

Δραςτθριότθτα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου 

Διαλζξεισ  39 

Φροντιςτιριο 28 

υγγραφι εργαςίασ 30 

Αςκιςεισ 40,5 

Εξετάςεισ 50 

  

  

  

  

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 παρουςίαςθ, 
εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

A first course in topology, j. Muncres, Prentice Hall.  

Algebraic Topology, A. Hatcher, https://www.math.cornell.edu/~hatcher/AT/  

A Concise Course in Algebraic Topology, J. P. May, 

https://www.math.cornell.edu/~hatcher/AT/%20
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjADahUKEwj6wIXrwvTIAhVLXBoKHcOpDcE&url=http%3A%2F%2Fwww.math.uchicago.edu%2F~may%2FCONCISE%2FConciseRevised.pdf&usg=AFQjCNEgcW-SkwdNWUSNU3k4D8NegPSHRg&sig2=JIIzPQjXbSVX-tTpmsaL6A


www.math.uchicago.edu/~may/CONCISE/ConciseRevised.pdf 
 

www.math.uchicago.edu/~may/CONCISE/ConciseRevised.pdf


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ 6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛΓΕΒΡΙΚΘ ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ IΙ 

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 

Διάφορεσ μορφζσ διδαςκαλίασ 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 Τπόβακρου, Ανάπτυξθσ ιδιαίτερων  Δεξιοτιτων ςτθν 
τοπολογία – γεωμετρία - άλγεβρα 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΓΔ5 Αιγεβξηθή Σνπνινγία I 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://users.uoi.gr/nkechag/SimiosisAlgTop21.pdf 

http://users.uoi.gr/nkechag/Poincare%20Conjecture.pdf 

http://users.uoi.gr/nkechag/Hopf.pdf 

http://users.uoi.gr/nkechag/G1.pdf 

http://users.uoi.gr/nkechag/SimiosisAlgTop21.pdf
http://users.uoi.gr/nkechag/Poincare%20Conjecture.pdf
http://users.uoi.gr/nkechag/Hopf.pdf
http://users.uoi.gr/nkechag/G1.pdf


 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 

Θ εμφάνιςθ τθσ Αλγεβρικισ Σοπολογίασ ξεκινά με τθν ζρευνα του H. Poincare. Σθν πρϊτθ 
περίοδο οι εφαρμογζσ του κλάδου περιορίηονταν ςτθν αλγεβρικι γεωμετρία  αλλά αυτό 
άλλαξε δραματικά το 1930 με τθ γζννθςθ τθσ διαφορικισ τοπολογίασ από τουσ G. De Rham 
και E. Cartan και τθ κεωρία ομοτοπίασ από τουσ W. Hurewicz και H. Hopf.  Θ επιρροι τθσ 
αρχίηει να διαχζεται ςε όλο και περιςςότερουσ κλάδουσ ϊςτε να πάρει μια κεντρικι κζςθ 
ςτα μακθματικά. http://users.uoi.gr/nkechag/topology.pdf 
Σο μάκθμα αυτό αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ ΓΕ5 Αλγεβρικι Σοπολογία Ι και 
αποςκοπεί ςτθ μελζτθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων για τθν επίλυςθ προχωρθμζνων 
προβλθμάτων από τθν τοπολογία -  γεωμετρία.  
Θ βαςικι ιδζα είναι θ επικόλλθςθ αλγεβρικϊν δομϊν ςτουσ τοπολογικοφσ χϊρουσ και 
απεικονίςεων μεταξφ τουσ ϊςτε θ άλγεβρα να παραμζνει αναλλοίωτθ κάτω από βαςικοφσ 
τοπολογικοφσ μεταςχθματιςμοφσ. 
κοπόσ είναι θ αναγωγι δφςκολων γεωμετρικϊν προβλθμάτων ςε ομοτοπικά. Μελζτθ 
ομοτοπίασ και παρουςίαςθ εργαλείων για υπολογιςμοφσ.  Και μελζτθ του ερωτιματοσ 
«Πωσ κα μποροφςαμε να ξεχωρίςουμε τοπολογικοφσ χϊρουσ μεταξφ τουσ;» υγκεκριμζνα: 
Τπολογιςμοί ομολογιακϊν προτφπων και ςυνομολογιακϊν δακτυλίων διάφορων 
ςθμαντικϊν τοπολογικϊν χϊρων. χζςθ ομολογίασ ςυνομολογίασ και ομοτοπίασ. 
Τπολογιςμοί βαςικϊν ομοτοπικϊν και ομολογιακϊν ακολουκιϊν. 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
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… 
……. 

 

Θ μετάβαςθ και ευχζρεια κατανόθςθσ δφςκολων μακθματικϊν αποδείξεων.  
Αυτόνομθ εργαςία ϊςτε να ζχουν τθν ευκαιρία να βελτιϊςουν τθν ικανότθτά τουσ για 
ςυγγραφι ατομικϊν μακθματικϊν κειμζνων.  
Παροχι ανϊτερων τοπολογικϊν γνϊςεων ϊςτε να μποροφν να κατανοιςουν – αναλφςουν 
προχωρθμζνα τοπολογικά-γεωμετρικά προβλιματα.  
 

 

http://users.uoi.gr/nkechag/topology.pdf


ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Πολφεδρα, simplicial και singular κεωρία ομολογίασ, Θεϊρθμα ςτακεροφ ςθμείου 
Lefschetz, ςυνομολογία και γινόμενα, κεωριματα Künneth και universal coefficient, 
κεωριματα δυικότθτασ Poincare και Alexander. Ινϊςεισ ςυνινϊςεισ και ομοτοπικζσ 
ιςοδυναμίεσ και ακολουκίεσ αυτϊν, , το κεϊρθμα τθσ κελυφωτισ προςζγγιςθσ. Σο 
κεϊρθμα τθσ αναλλοϊτθσ του Hopf, CW και κελυφωτι ομολογία, εκτομι και 
υποδιαιρζςεισ, το γενικευμζνο κεϊρθμα του Jordan και Borsuk-Ulam. Χϊροι ταξινόμθςθσ 
και χϊροι Eilenberg-MacLane, ακολουκία Meyer-Vietoris, διανυςματικζσ δζςμεσ και 
χαρακτθριςτικζσ κλάςεισ. 

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 

 

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 

Δραςτθριότθτα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου 

Διαλζξεισ  39 

Φροντιςτιριο 28 

υγγραφι εργαςίασ 30 

Αςκιςεισ 40,5 

Εξετάςεισ 50 

  

  

  

  

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 παρουςίαςθ, 
εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 



Elements of Homotopy Theory, George Whitehead. Springer Verlag .  

Algebraic Topology, A. Hatcher, https://www.math.cornell.edu/~hatcher/AT/  

A Concise Course in Algebraic Topology, J. P. May, 
www.math.uchicago.edu/~may/CONCISE/ConciseRevised.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.math.cornell.edu/~hatcher/AT/
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjADahUKEwj6wIXrwvTIAhVLXBoKHcOpDcE&url=http%3A%2F%2Fwww.math.uchicago.edu%2F~may%2FCONCISE%2FConciseRevised.pdf&usg=AFQjCNEgcW-SkwdNWUSNU3k4D8NegPSHRg&sig2=JIIzPQjXbSVX-tTpmsaL6A
www.math.uchicago.edu/~may/CONCISE/ConciseRevised.pdf


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(6) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο Εξάμθνο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΛΓΕΒΡΙΚΘ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

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 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 



(7) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 

 
Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 
 
Απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι ςε κζματα που αφοροφν τθν 
προχωρθμζνθ Αλγεβρικι Γεωμετρία. 
 

Γενικές Ικανότητες 
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 αν αποκτιςει τθν 
ικανότθτα ςτθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ προχωρθμζνων γνϊςεων αλγεβρικισ 
γεωμετρίασ. 
 

(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

πζρεηηθέο αιγεβξηθέο πνηθηιόηεηεο, Θεώξεκα Nullstellensatz, διάςταςθ, κανονικζσ και ρθτζσ 
ςυναρτιςεισ ςε ποικιλότθτεσ, Προβολικζσ αλγεβρικζσ ποικιλότθτεσ, Αμφίρθτθ Γεωμετρία,  
εφαπτομενικόσ χϊροσ και  ομαλά ςθμεία, διαιρζτεσ, διαφορικζσ μορφζσ, κανονικι κλάςθ, 
Θεϊρθμα   Riemann-Roch.  
 
 

(9) 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 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 



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 

Διαλζξεισ 39 ϊρεσ 

Μελζτθ τθσ κεωρίασ  78 ϊρεσ 

Επίλυςθ αςκιςεων-
Εργαςίεσ 

70,5 ϊρεσ 

  

  

  

  

  

  

φνολο Μακιματοσ  187,5 ϊρεσ 
 

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 ςτο τζλοσ του εξαμινου (υποχρεωτικι), 
εργαςίεσ ι/και ενδιάμεςθ εξζταςθ (προαιρετικι). 
 
 

 

 

(10) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 

 

Shafarevich, Igor R. Basic algebraic geometry 1,  

Varieties in Projective Space, Springer, 2013. 

 

Shafarevich, Igor R. Basic algebraic geometry 2,  

Schemes and Complex Manifolds, Springer, 2013. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ (ΓΕ8) 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. διαλζξεισ, εργαςτθριακζσ 
ςςκιςεισ 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. 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Γεωμετρία Riemann (ΓΕ3) 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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. 

Σν αθξηβέο πεξηερόκελν απηνύ ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα δηαθέξεη από αθαδεκατθό έηνο ζε 

αθαδεκατθό έηνο. Θα απνηειείηαη από επηιεγκέλα ζέκαηα ζύγρξνλνπ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζε 

πεξηνρέο ηεο γεσκεηξίαο όπσο 

 Θ εξερεφνθςθ και παρουςίαςθ ςφγχρονων περιοχϊν τθσ Διαφορικισ Γεωμετρίασ. 
υγκεκριμζνα, κα αναπτυχκοφν κζματα ςχετικά με τθν κεωρία των ςυμπλεκτικϊν 
πολυπτυγμάτων και πολυπτυγμάτων Kähler, κζματα από τθν κεωρία των ιςομετρικϊν 
εμβαπτίςεων, των ελαχιςτικϊν επιφανειϊν, κζματα που αφοροφν υποπολυπτφγματα ςε 
πολυπτφγματα Kähler κακϊσ και προβλιματα που αφοροφν μεταβολζσ υποπολυπτυγμάτων 
ςε πολυπτφγματα Riemann ι Kähler. Ζμφαςθ κα δοκεί και ςε κζματα που αφοροφν 



γεωμετρικζσ ροζσ, όπωσ θ ροι κερμότθτασ και θ ροι τθσ μζςθσ καμπυλότθτασ.  

 Θζματα ςε Κυρτά Πολφτοπα  

Μετά από το μάκθμα αυτό αναμζνεται ότι ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ να ζχει όλα τα εφόδια ϊςτε να 
εκπονιςει τθν μεταπτυχιακι ι τθν διδακτορικι διατριβι του. 

Γενικές Ικανότητες 
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 φοιτθτισ να αποκτιςει ειδικζσ γνϊςεισ ςτθ Διαφορικι 
Γεωμετρία ι και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ ςφγχρονθσ γεωμετρίασ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

 Θ τεχνικι του Bochner. 

 Μιγαδικά πολυπτφγματα. 

 Πολυπτφγματα Kähler. 

 Επιφάνειεσ Riemann. 

 Ιςομετρικζσ εμβαπτίςεισ. 

 Ακαμψία ιςομετρικϊν εμβαπτίςεων. 

 Παραμορφϊςεισ υποπολυπτυγμάτων. 

 φμμορφεσ εμβαπτίςεισ πολυπτυγμάτων. 

 Ελαχιςτικά υποπολυπτφγματα ςε πολυπτφγματα Riemann. 

 Αρμονικζσ απεικονίςεισ. 

 Γεωμετρικζσ ροζσ. 

  Κυρτά πολφτοπα, πολυεδρικζσ υποδιαιρζςεισ, τριγωνιςμοί, μθτροειδι,  
προςανατολιςμζνα μθτροειδι, Διαγράμματα Gale, δευτερεφον πολφτοπο, 
πολφτοπα κατάςταςθσ και ινϊδθ πολφτοπα. 

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 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αυτοτελισ Μελζτθ 78 



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. 

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. 

 

Εβδομαδιαίεσ εργαςίεσ, παρουςιάςεισ, γραπτζσ εξετάςεισ 
ςτο τζλοσ των μακθμάτων ςτα Ελλθνικά με ερωτιςεισ και 
κζματα ανάπτυξθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων. 
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