
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ AN1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

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: 

 

Ειςαγωγι ςτθν Τοπολογία (ΜΑΥ 413) 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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



Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου από τον 

μεταπτυχιακό φοιτθτι ςτθν κεωρία των μετρικϊν χϊρων, και ειδικότερα των χϊρων με 

νόρμα και των χϊρων pL ςτον 
nR . 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι ςτθν 

ανάλυςθ και ςφνκεςθ βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ρραγματικισ Ανάλυςθσ. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποςφνολα μετρικϊν χϊρων πρϊτθσ κατθγορίασ, χϊροι Baire, πλιρωςθ ενόσ μετρικοφ 

χϊρου, διαχωρίςιμοι μετρικοί χϊροι, κεϊρθμα Dini, κεϊρθμα Uryshon, διαμερίςεισ τθσ 

μονάδοσ, κεϊρθμα Ascoli-Arzela, κεϊρθμα Stone Weirstrass, χϊροι με νόρμα, χϊροι 

μετρθςίμων ςυναρτιςεων pL ςτον 
nR . 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ρρόςωπο 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 



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 110 

Επίλυςθ αςκιςεων 38,5 

  

  

  

  

  

  

Σφνολο 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 ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

 

 

 

 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

1. Charalambos D. Aliprantis, Owen Burkinshaw, Principles of Real Analysis, Academic Press. 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  METAΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ 

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 

φνολο 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 υποβάθρου. 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Δεν υπάρχουν. 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
Γλώςςα διδαςκαλίασ ςτο πλαίςιο των διαλζξεων: Ελληνικά. 

Γλώςςα διδαςκαλίασ εκτόσ διαλζξεων: Ελληνικά και 

Αγγλικά. 

Γλώςςα εξετάςεων: Ελληνικά και Αγγλικά. 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  
Ναι. 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
Γενική Περιγραφή Μαθήματοσ: 

http://math.uoi.gr 

(επιλζξτε: πουδζσ -> Μεταπτυχιακζσ πουδζσ -> 

Μαθήματα) 

Ιςτοτόποσ Διαδικτυακοφ υςτήματοσ Τποβοήθηςησ 

Διδαςκαλίασ: 

http://users.uoi.gr/kmavridi 

http://math.uoi.gr/
http://users.uoi.gr/kmavridi


(επιλζξτε: Μαθήματα) 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Μαθηςιακά αποτελζςματα με βάςη την Ταξινόμηςη κατά Bloom: 

 

Γνϊςη: 

1. Η ζννοια του τοπολογικοφ χϊρου, του ανοικτοφ και κλειςτοφ ςυνόλου, του εςωτερικοφ 

και τησ κλειςτήσ θήκησ ςυνόλου. 

2. Συνεχείσ ςυναρτήςεισ ςε τοπολογικοφσ χϊρουσ. 

3. Αξιϊματα διαχωριςμοφ. 

4. Η ζννοια τησ ςφγκλιςησ ςε τοπολογικοφσ χϊρουσ. 

5. Μετρικοί χϊροι και μετρικοποιήςιμοι χϊροι. 

6. Διάςταςη τοπολογικοφ χϊρου. Διάςταςη μετρικοποίηςιμου χϊρου. 

 

Κατανόηςη: 

1. Μζθοδοι δημιουργίασ τοπολογιϊν. 

2. Ομοιομορφιςμοί. 

3. Χϊροι Frechet. 

4. Πράξεισ τοπολογικϊν χϊρων. Χϊροι ςυναρτήςεων. 

5. Συμπαγείσ χϊροι, τοπικά ςυμπαγείσ χϊροι, ςυμπαγοποιήςεισ, αριθμήςιμα ςυμπαγείσ 

χϊροι, ψευδοςυμπαγείσ χϊροι, ακολουθιακά ςυμπαγείσ χϊροι. 

6. Ολικά φραγμζνοι και πλήρεισ μετρικοί χϊροι. 

7. Παραςυμπαγείσ χϊροι, αριθμήςιμα παραςυμπαγείσ χϊροι. 

8. Συνεκτικοί χϊροι, είδη μη-ςυνεκτικότητασ. 

9. Ομοιόμορφοι χϊροι, ολικά φραγμζνοι, πλήρεισ και ςυμπαγείσ ομοιόμορφοι χϊροι, χϊροι 

προςζγγιςησ. 

 

Εφαρμογή: 

1. Πλήρησ μελζτη τοπολογικϊν χϊρων. 

2. Πλήρησ μελζτη ςυνεχϊν ςυναρτήςεων ςε τοπολογικοφσ χϊρουσ. 

 



Ανάλυςη: (δεν υπάρχουν) 

 

Σφνθεςη: (δεν υπάρχουν) 

 

Αξιολόγηςη: Διδαςκαλία μαθημάτων προπτυχιακοφ επιπζδου. 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

 

1. Ρροαγωγι τθσ δθμιουργικισ, αναλυτικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

2. Είναι προαπαιτοφμενο για τθν παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

3. Αυτόνομθ εργαςία. 

4. Ομαδικι εργαςία. 

5. Λιψθ αποφάςεων. 
 

(3) ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τοπολογικοί χϊροι, μζκοδοι καταςκευισ τοπολογικϊν χϊρων, ςυνεχείσ απεικονίςεισ, αξιϊματα 

διαχωριςμοφ, χϊροι  Frechet, υπόχωροι, καρτεςιανά γινόμενα, χϊροι πθλίκο, χϊροι ςυναρτιςεων, 

ςυμπαγείσ χϊροι, τοπικά ςυμπαγείσ χϊροι, ςυμπαγοποιιςεισ, αρικμιςιμα ςυμπαγείσ χϊροι, 

ψευδοςυμπαγείσ χϊροι, ακολουκιακά ςυμπαγείσ χϊροι, ολικά φραγμζνοι και πλιρεισ μετρικοί 

χϊροι, παραςυμπαγείσ χϊροι, αρικμιςιμα παραςυμπαγείσ χϊροι, ςυνεκτικοί χϊροι, είδθ μθ-

ςυνεκτικότθτασ, διάςταςθ τοπολογικϊν χϊρων και ιδιότθτεσ τθσ, ομοιόμορφοι χϊροι, ολικά 

φραγμζνοι, πλιρεισ και ςυμπαγείσ ομοιόμορφοι χϊροι, χϊροι προςζγγιςθσ. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

1. Διαλζξεισ ςε αμφιθζατρο. 

2. Τποβοήθηςη τησ διδαςκαλίασ με τη χρήςη 

Learning Management System (ενδεικτικά: 

Moodle). 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

1. Χρήςη Learning Management System (ενδεικτικά: 

Moodle), ςε ςυνδυαςμό με File Sharing and 

Communication Platform (ενδεικτικά: NextCloud) 

για 

1. τον διαμεριςμό διδακτικοφ υλικοφ, 

2. την υποβολή εκ μζρουσ των φοιτητϊν 

εργαςιϊν, 

3. την ενημζρωςη των φοιτητϊν ςχετικά με ότι 

αφορά το μάθημα, 

4. τη διατήρηςη αναλυτικοφ βαθμολογίου για 

τισ ενδοεξαμηνιαίεσ δραςτηριότητεσ 

5. την επικοινωνία με τουσ φοιτητζσ. 

2. Χρήςη  Web Appointment Scheduling System 

(ενδεικτικά: Easy!Appointments) για την 

οργάνωςη των επιςκζψεων των φοιτητϊν ςτο 

γραφείο του διδάςκοντα. 

3. Χρήςη υπηρεςιϊν τησ Google για την υποβολή 

ανϊνυμησ κριτικήσ ςχετικά με το μάθημα. 

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 

Παρακολοφθηςη 

διαλζξεων 
39 

Μελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 
78 

Συγγραφι εργαςιϊν και 

διαδραςτικι διδαςκαλία 
70.5 

  

Σφνολο 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 

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικά και Αγγλικά. 

 

Διαδικαςία αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν: 

1. Απαλλακτικζσ εβδομαδιαίεσ διαλζξεισ – 

προφορικζσ εξετάςεισ από τουσ φοιτθτζσ, ςε 

ςυνδυαςμό με εβδομαδιαίεσ γραπτζσ 



Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

εργαςίεσ. 

2. Σε κάκε περίπτωςθ, όλοι ανεξαιρζτωσ οι 

φοιτθτζσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν 

Εξεταςτικι Ρερίοδο που ζπεται του τζλουσ του 

Εξαμινου. 

 

Πλα τα προαναφερκζντα, ςυμπεριλαμβανομζνων 

όλων των ςχετικϊν κριτθρίων, αναγράφονται 

λεπτομερϊσ ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. Γίνεται 

επεξιγθςθ τουσ, ςτα πλαίςια των διαλζξεων, κατά τθν 

αρχι του εξαμινου και, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, 

κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. Γίνονται ενθμερϊςεισ 

και υπενκυμίςεισ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 

μακιματοσ κατά τθν αρχι του εξαμινου και, ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα, κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Ραρζχονται όςεσ διευκρινίςεισ ηθτθκοφν μζςω email ι 

ιςτοχϊρων κοινωνικισ δικτφωςθσ και των εφαρμογϊν 

τουσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

1. Ryszard Engelking - General Topology 

2. James Munkres - Topology 

3. John Kelley - General Topology 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: Πλθκϊρα διεκνϊν επιςτθμονικϊν περιοδικϊν με ςχετικό περιεχόμενο, που χρθςιμοποιοφν 

ςφςτθμα κριτϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Θετικϊν Επιςτθμϊν 

ΣΜΗΜΑ Μακθματικϊν 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝ3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μιγαδικι Ανάλυςθ 

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

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

 3 7.5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Ειςαγωγι ςτθ Μιγαδικι Ανάλυςθ (προπτυχιακό) 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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



Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

Παράρτθμα Β 

(8) Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 

Το μάκθμα ζχει ωσ ςτόχο, πρϊτον, να δϊςει μια πλθρζςτερθ εικόνα του αντικειμζνου τθσ 

Μιγαδικισ Ανάλυςθσ και, δεφτερον, να αναδείξει τισ επιπτϊςεισ των αποτελεςμάτων του 

όςον αφορά τισ ιδιότθτεσ διάφορων  ςυναρτιςεων πραγματικϊν μεταβλθτϊν και -- κυρίωσ 

μζςω τθσ ζννοιασ τθσ αρμονικισ ςυνάρτθςθσ – τθ ςχζςθ του με άλλεσ περιοχζσ των 

Μακθματικϊν, όπωσ τθν Αρμονικι Ανάλυςθ, τθ Γεωμετρία και τισ Μερικζσ Διαφορικζσ 

Εξιςϊςεισ, αλλά και να παρουςιάςει κάποιεσ εφαρμογζσ τθσ Μιγαδικισ Ανάλυςθσ ςε 

διάφορεσ περιοχζσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.    

 

Ωσ προσ τισ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ, το αντικείμενο είναι 

κατ' εξοχιν κατάλλθλο να αναδείξει τθ ςφνδεςθ διάφορων μακθματικϊν περιοχϊν, τθ 

δφναμθ τθσ γενίκευςθσ μιασ ζννοιασ για τθν κατανόθςθ των ιδιοτιτων μιασ 

υποπερίπτωςισ τθσ και τθ χρθςιμότθτα τθσ κεϊρθςθσ ενόσ αντικειμζνου από διαφορετικζσ 

ςκοπιζσ.  

 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  



 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Ολόμορφεσ, ακζραιεσ και μερόμορφεσ ςυναρτιςεισ. Σφμμορφεσ απεικονίςεισ. 

Αναλυτικζσ επεκτάςεισ. Θεϊρθμα ςφγκλιςθσ του Weierstrass. 

Η ςυνάρτθςθ Γάμμα. Απειρογινόμενα. Θεϊρθμα απεικόνιςθσ του Riemann.  

Αρμονικζσ ςυναρτιςεισ και εφαρμογζσ. 

 

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ 

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 

Αυτόνομθ μελζτθ 78 

Αςκιςεισ για το ςπίτι 70.5 

  

  

  

  

  

  

Σφνολο 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 

 

 

Η αξιολόγθςθ γίνεται με ζναν ςυνδυαςμό από: 

7. γραπτι εξζταςθ 
8. αςκιςεισ για το ςπίτι 
9. παρουςίαςθ και προφορικι εξζταςθ 

 



Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 

 

 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

J. Bak and D. J. Newman, Complex Analysis (3
rd

 ed.), Springer, 2010  

S. Lang, Complex Analysis (4
th

 ed.), Springer, 1999 

A. I. Markushevich, Theory of Functions of a Complex Variable (2
nd 

ed.), Vol. 1-3, AMS Chelsea, 2011 

A. I. Markushevich, The Theory of Analytic Functions: A Brief Course, Mir Publishers, 1983 

R. Remmert, Theory of Complex Functions, Springer, 1990 

R. Remmert, Classical Topics in Complex Function Theory, Springer, 1998 

K. Jänich, Funktionentheorie (6te Aufl.), Springer, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(6) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ AN4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1Ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΥΝΑΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

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: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι (ςτθν αγγλικι γλϊςςα) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(7) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ  και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 



Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 

Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 

 

Η απόκτθςθ υποβάκρου από τουσ φοιτθτζσ  ςτισ βαςικζσ δομζσ και τεχνικζσ τθσ 

Συναρτθςιακισ Ανάλυςθσ, ωσ αυτοτελισ γνϊςθ αλλά και ωσ εργαλείο για τουσ άλλου 

κλάδουσ τθσ Ανάλυςθσ, ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα χριςθσ τουσ ςε εφαρμογζσ. 

 

 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

 

 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτο να αποκτιςει ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ τθν ικανότθτα    

ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ προχωρθμζνθσ εννοιϊν τθσ Συναρτθςιακισ Ανάλυςθσ. Ο ςτόχοσ 

είναι να αποκτιςει  τα εφόδια  για αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία  ςε διεπιςτθμονικό 

περιβάλλον και τθν παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν. 

 

(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

    Χϊροι με νόρμα και χϊροι Banach και χϊροι Hilbert, κλαςςικά παραδείγματα (χϊροι 



ακολουκιϊν και χϊροι ςυναρτιςεων). Βαςικά κεωριματα. 

    Γενικι κεωρία τοπολογικϊν γραμμικϊν χϊρων, τοπικά κυρτοί χϊροι και διαχωριςτικά 

κεωριματα.  

   Αςκενείσ τοπολογίεσ, κεωριματα Mazur, Alaoglu, Goldstine, αςκενισ ςυμπάγεια. 

   Bάςεισ Schauder και βαςικζσ ακολουκίεσ. 

   Ακραία ςθμεία, κεϊρθμα Krein Milman. 

   Θεϊρθμα αναπαράςτθςθσ του Riesz, χϊροι Lp.   

   Θεωριματα ςτακεροφ ςθμείου. 

 

(9) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διδαςκαλία με παράδοςθ ςτον πίνακα. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mail. 

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 

  

  

  

  

  

  

Σφνολο Μακιματοσ  187,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

 

 

Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου 

(υποχρεωτικι), παράδοςθ εργαςιϊν και αςκιςεων 



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. 

ςτθ διάρκεια του εξαμινου (υποχρεωτικά),  διάλεξθ-

παρουςίαςθ ςτον πίνακα από τον φοιτθτι 

(προεραιτικι).  

 

 

 

 

 

 

(10) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

Habala, Hajek, Zizler,  Introduction to Banach Spaces I and II. 

W. Rudin,  Functional Analysis. 

J. Lindenstrauss, L. Tzafriri,  Banach spaces I. 

F. Albiac, N. Kalton, Topics in Banach Space theory.   

Νεγρεπόντθσ, Ζαχαριάδθσ, Καλαμίδασ, Φαρμάκθ, Γενικι Τοπολογία και Συναρτθςιακι 

Ανάλυςθ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(11) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ XEIMEΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΟΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

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 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Ειςαγωγι ςτισ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ,  Απειροςτικοί Λογιςμοί 

Ι και ΙΙ, Ρραγματικι Ανάλυςθ, Τοπολογία 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Στθν πλατφόρμα “E-course” του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 

 

  



(12) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Το μάκθμα  ζχει ωσ ςτόχο να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςε ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων 

διαφορικϊν εξιςϊςεων μεταπτυχιακοφ επιπζδου. Η επιλογι τθσ φλθσ γίνεται από 

κλαςςικά κζματα διαφορικϊν εξιςϊςεων κακϊσ και από κζματα που βρίςκονται ςτο 

ενδιαφζρον τθσ ςφγχρονθσ ζρευνασ.  

Επιδιϊκεται ο φοιτθτισ  να αποκτιςει: 

1) γνϊςθ κεμάτων από μια ευρεία περιοχι των  διαφορικϊν εξιςϊςεων, 

2) δυνατότθτα να ξεκινιςει ζρευνα ςε κζματα ποιοτικισ κεωρίασ διαφορικϊν εξιςϊςεων, 

και  

3) να ζλκει ςε επαφι με τθν βιβλιογραφία ςτα κζματα διαφορικϊν εξιςϊςεων τα οποία 

διδάχτθκε. 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

Αυτόνομθ εργαςία 

Ομαδικι εργαςία 

Ρροαγωγι ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 

Ρροαγωγι αναλυτικισ και ςυνκετικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 



Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με τθν χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

Απόκτθςθ ειδικϊν γνϊςεων και καλλιζργεια ικανοτιτων ςφγκριςθσ, εξαγωγισ 

ςυμπεραςμάτων και αξιολόγθςθσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο. 

 

 

(13) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Δεφτερθσ τάξθσ γραμμικζσ ςυνικεισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ: Θεωριματα τφπου 
Sturm. Θεωριματα ταλάντωςθσ και μθ ταλάντωςθσ. Αναγωγι προβλθμάτων 
διαφορικϊν εξιςϊςεων ςε ολοκλθρωτικζσ εξιςϊςεισ. Volterra ολοκλθρωτικζσ 
εξιςϊςεισ: Φπαρξθ και μονοςιμαντο λφςεων. Φπαρξθ λφςεων. Η γραμμικι εξίςωςθ. 
Η πρϊτου είδουσ γραμμικι εξίςωςθ. Μερικά προβλιματα επί του θμιάξονα. 
Fredholm κεωρία γραμμικϊν ολοκλθρωτικϊν εξιςϊςεων: Ο επιλφων πυρινασ. Οι 
ακζραιεσ ςυναρτιςεισ του Fredholm και εφαρμογζσ αυτϊν. Ιδιοτιμζσ, 
ιδιοςυναρτιςεισ και ςυηυγείσ εξιςϊςεισ. Μερικζσ ολοκλθρωτικζσ ανιςότθτεσ: 
Λιμματα των Gronwall και Bihari και μερικζσ εφαρμογζσ αυτϊν. Υςτερθμζνεσ 
διαφορικζσ εξιςϊςεισ: Ειςαγωγι. Ραραδείγματα και θ μζκοδοσ των βθμάτων. 
Μερικά αξιοςθμείωτα παραδείγματα και μερικά «εςφαλμζνα» ερωτιματα. 
Συνκικθ του Lipschitz και μονοςιμαντο για το βαςικό αρχικό πρόβλθμα. 
Συμβολιςμοί και μονοςιμαντο για ςυςτιματα με φραγμζνθ υςτζρθςθ. Φπαρξθ για 
ςυςτιματα με φραγμζνθ υςτζρθςθ. Γραμμικά υςτερθμζνα διαφορικά ςυςτιματα: 
Υπζρκεςθ. Η περίπτωςθ των ςτακερϊν ςυντελεςτϊν. Μεταβολι των παραμζτρων. 
Ευςτάκεια για υςτερθμζνα διαφορικά ςυςτιματα: Οριςμοί και παραδείγματα. 
Αςυμπτωτικι ευςτάκεια. Γραμμικά και ςχεδόν γραμμικά υςτερθμζνα διαφορικά 
ςυςτιματα.  Κλαςματικζσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ: Οριςμοί και ο βαςικόσ λογιςμόσ. 
Ρροβλιματα αρχικϊν και ςυνοριακϊν τιμϊν. Δυναμικζσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ:  
οριςμοί και λογιςμόσ. Εξιςϊςεισ και προβλιματα. Διάφορα κζματα.  
 

(14) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ-παρουςιάςεισ ςτθν αίκουςα 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ “E-course” του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων 

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, 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ-Ραρουςιάςεισ 45 

Αςκιςεισ/Εργαςίεσ 52,5 

Αυτόνομθ μελζτθ 90 



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 

  

Σφνολο 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. 

 

Οι φοιτθτζσ επιλζγουν να αξιολογθκοφν με ζναν ι και 

με τουσ δφο από τουσ εξισ τρόπουσ:  

Α. Ραρουςιάςεισ ςτθν τάξθ-Γραπτζσ εργαςίεσ-

Αςκιςεισ 

Β. Γραπτι τελικι εξζταςθ 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ φοιτθτισ αξιολογθκεί και 

με τουσ δφο τρόπουσ, ωσ τελικόσ βακμόσ υπολογίηεται 

το μζγιςτο των δφο βακμολογιϊν. 

 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κα είναι προςβάςιμα ςτθν 

ιςτοςελίδα του Μακιματοσ ςτθν πλατφόρμα “E-

Course” του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

 

 

(15) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

C, Corduneanu, Principles of Differential and Integral Equations 

R. D. Driver, Ordinary and Delay Differential Equations 

T. A. Burton, Volterra Integral and Differential Equations 

R. K. Miller, Nonlinear Volterra Integral Equations 

P. Hartman, Ordinary Differential Equations 

Κ. Diethelm, The Analysis of Fractional Differential Equations 

Y. Zhou, Basic Theory of Fractional Differential Equations 

M. Bohner and A. Peterson, Dynamic Equations on Time Scales: An Introduction with 

Applications 

-‘Αρκρα από  περιοδικά τθσ περιοχισ των Διαφορικϊν Εξιςϊςεων   



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Θετικϊν Επιςτθμϊν 

ΣΜΗΜΑ Μακθματικϊν 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μερικζσ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ 

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: 

 

Διανυςματικι Ανάλυςθ (προπτυχιακό), Ρραγματικι Ανάλυςθ, 

Συναρτθςιακι Ανάλυςθ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 



καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

(10) Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το 

Παράρτθμα Β 

(11) Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 

Το μάκθμα, πζρα από τθ διδαςκαλία τθσ κλαςςικισ χαρακτθριςτικισ τετράδασ των 

Μερικϊν Διαφορικϊν Εξιςϊςεων (ΜΔΕ) (μεταφοράσ, Laplace, κερμότθτασ και κφματοσ) ςε 

περιςςότερεσ χωρικζσ μεταβλθτζσ, αποςκοπεί, πρϊτον, ςτο να αναδείξει τθ ςφγχρονθ, 

αναλυτικι πρόςβαςθ ςτθ κεωρία των ΜΔΕ και τουσ λόγουσ που τθν υπαγορεφουν και, 

δεφτερον, να δϊςει μια ειςαγωγι ςτισ μθ γραμμικζσ ΜΔΕ, κυρίωσ όςον αφορά εξιςϊςεισ 

πρϊτθσ τάξθσ και υπερβολικζσ εξιςϊςεισ.   

 

Οι δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ αφοροφν, αφενόσ, ςτθν 

παραδειγματικι μετάβαςθ από τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ςτθ κεωρθτικι ανάλυςθ 

των ιδιοτιτων του και ςτθν διερεφνθςθ του δομικοφ υπόβακροφ του και, αφετζρου, ςτθν 

αναγνϊριςθ τθσ ουςιαςτικισ διαφοράσ μεταξφ γραμμικϊν και μθ γραμμικϊν πρόβλθματων 

και τα όρια τθσ μεκόδου τθσ προςζγγιςθσ ενόσ μθ γραμμικοφ από γραμμικά προβλιματα.  

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  



Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Εξιςϊςεισ μεταφοράσ, Laplace, κερμότθτασ και κφματοσ για περιςςότερεσ 

χωρικζσ μεταβλθτζσ. Μθ γραμμικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξθσ (Μζκοδοσ 

Χαρακτθριςτικϊν, Ειςαγωγι ςτισ εξιςϊςεισ Hamilton-Jacobi και ςτουσ Νόμουσ 

Διατιρθςθσ, Αςκενείσ Λφςεισ). Το Θεϊρθμα Cauchy-Kovalevskaya. Χϊροι Sobolev 

και αςκενείσ παράγωγοι. Θεωρία γραμμικϊν εξιςϊςεων δεφτερθσ τάξθσ. Θεωρία 

θμιομάδων. Μθ γραμμικζσ υπερβολικζσ εξιςϊςεισ και εξιςϊςεισ διαςποράσ. 

 

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ 

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 

Αςκιςεισ για το ςπίτι 70.5 

  

  

  

  

  

  

Σφνολο 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 αξιολόγθςθ γίνεται με ζναν ςυνδυαςμό από: 

10. γραπτι εξζταςθ 
11. αςκιςεισ για το ςπίτι 
12. παρουςίαςθ και προφορικι εξζταςθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :     

 

H.Brezis, Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations, Springer, 2011  

L.C. Evans, Partial Differential Equations (2
nd

 ed.). AMS, 2010 

G. Folland, Introduction to Partial Differential Equations, Princeton University Press, 1976 

L. Hörmander, The Analysis of Linear Partial Differential Operators, Vol. 1-4, Springer, 1983-85 

J. Jost, Partial Differential Equations (2
nd

 ed.), Springer, 2007 

T. Tao, Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis, CBMS, AMS, 2006 

M. Taylor, Partial Differential Equations, Vol. I-III, Springer, 1996 

G.B.Whitham, Linear and Nonlinear Waves, Wiley-Interscience, 1974 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(16) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  AN7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ   2
o 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΩΙΑ ΜΕΤΟΥ 

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 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

(δ). 

3       7,5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ςτθν αγγλικι γλϊςςα) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(17) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 



 

Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 

 

Η απόκτθςθ υποβάκρου από τουσ φοιτθτζσ  ςτισ βαςικζσ δομζσ και τα κφρια κεωριματα 

τθσ Θεωρίασ Μζτρου (μζτρο, ολοκλιρωμα Lebesgue) και θ δυνατότθτα να τα 

χρθςιμοποιιςουν ςε εφαρμογζσ.  

 

 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτο να μπορζςει ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ να αποκτιςει ικανότθτα  

ςτθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ βαςικϊν γνϊςεων τθσ προχωρθμζνθσ Θεωρίασ Μζτρου. Με 

αυτά τα εφόδια κα ζχει τθ δυνατότθτα να εργαςτεί ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 

(18) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

  Χϊροι μζτρου, μζτρο Lebesgue. Mετριςιμεσ ςυναρτιςεισ και ολοκλιρωμα Lebesgue, 

Θεϊρθμα μονότονθσ και κυριαρχθμζνθσ ςφγκλιςθσ του Lebesgue,  ςφγκριςι του 

ολοκλθρϊματοσ Lebesgue με  το ολοκλιρωμα Riemann. Μζτρα γινόμενα, Θεϊρθμα Fubini. 

Χϊροι Lp. Ρροςθμαςμζνα μζτρα, ανάλυςθ Hahn,  Θεϊρθμα Radon-Nikodym. Σφγκλιςθ 

ακολουκιϊν μετρθςίμων ςυναρτιςεων. 

 

 

 



(19) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διδαςκαλία ςτον πίνακα. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Επικοινωνία με το διδάςκοντα μζςω e-mail. 

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 

  

  

  

  

  

  

Σφνολο 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 ςτο τζλοσ του εξαμινου 

(υποχρεωτικι), παράδοςθ εργαςιϊν και αςκιςεων 

ςτθ διάρκεια του εξαμινου (υποχρεωτικά),  διάλεξθ-

παρουςίαςθ ςτον πίνακα από τον φοιτθτι 

(προεραιτικι).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(20) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 

-Γ. Κουμουλλισ και Στ. Νεγρεπόντθσ   Θεωρία Μζτρου. Εκδόςεισ Συμμετρία, 2005 

-D. Cohn   Measure Theory, Birkhauser, Boston 1988 

-P. Halmos, Measure Theory, Springer Verlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(21) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ AN8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

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: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(22) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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



Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 

Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου από τον 

μεταπτυχιακό φοιτθτι ςτισ κεωρίεσ των ςειρϊν Fourier και του μεταςχθματιςμοφ Fourier. 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι ςτθν 

ανάλυςθ και ςφνκεςθ βαςικϊν γνϊςεων τθσ Αρμονικισ Ανάλυςθσ. 

 

 

(23) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Ειςαγωγι ςτουσ χϊρουσ Hilbert, οι χϊροι )(2 Zl  και ]),([2 L , θ ταυτότθτα του 

Parseval, κατά ςθμείο ςφγκλιςθ τθσ ςειράσ Fourier – κριτιρια, αρχι τθσ τοπικότθτασ, 
L - 

εκτιμιςεισ των μερικϊν ακροιςμάτων τθσ ςειράσ Fourier, ο χϊροσ του Schwartz )(RS , 

μεταςχθματιςμόσ Fourier ςτον )(RS , ιδιότθτεσ του μεταςχθματιςμοφ Fourier, το κεϊρθμα 

αντιςτροφισ, ςυνζλιξθ και πυρινεσ προςζγγιςθσ τθσ μονάδοσ ςτο R , ο μεταςχθματιςμόσ 

Fourier ςαν τελεςτισ ςτον χϊρο )(RS , το κεϊρθμα Plancherel, ο τφποσ άκροιςθσ του 

Poisson, θ αρχι αβεβαιότθτασ του Heisenberg, εφαρμογζσ.  

 

(24) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

Ρρόςωπο με πρόςωπο 



εκπαίδευςθ κ.λπ. 

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 110 

Επίλυςθ αςκιςεων 38,5 

  

  

  

  

  

  

Σφνολο 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 ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

1. Yitzhak Katznelson, An Introduction to Harmonic Analysis, Dover Edition. 

2. Elias M. Stein, Rami Shakarchi, Fourier Analysis, An Introduction, Princeton University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(26) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ     ΑΝ9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ    2
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ   ΘΕΩΙΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ 

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 

  Μάκθμα Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΥΝΑΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(27) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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



Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ειδικοφ 

υποβάκρου ςε κζματα τθσ κεωρίασ τελεςτϊν γενικότερα ςε χϊρουσ Banach και ειδικότερα 

ςε χϊρουσ Hilbert. 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

Το μάκθμα αποςκοπεί ςτο να αποκτιςει ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ τθν ικανότθτα    ςτθν 

ανάλυςθ και ςφνκεςθ προχωρθμζνθσ εννοιϊν τθσ Θεωρίασ Τελεςτϊν. Ο ςτόχοσ είναι να 

αποκτιςει τα εφόδια για αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία  ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. 

 

(28) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

Φραγμζνοι γραμμικοί τελεςτζσ ςε χϊρουσ Banach και χϊρουσ Hilbert. Φάςμα τελεςτι, 

φάςμα αυτοςυηυγοφσ τελεςτι. Συναρτιςεισ αυτοςυηυγϊν τελεςτϊν, φαςματικό κεϊρθμα. 

Τοπολογίεσ ςε χϊρουσ τελεςτϊν. 

 

(29) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ραράδοςθ ςτον πίνακα. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω e-mail. 



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 

Ρροςωπικι μελζτθ 78 

Επίλυςθ αςκιςεων και 

εργαςιϊν 

70,5 

  

  

  

  

  

  

Σφνολο 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 ςτο τζλοσ του εξαμινου 

(υποχρεωτικά), παράδοςθ εργαςιϊν και αςκιςεων 

ςτθ διάρκεια του εξαμινου (υποχρεωτικά),  διάλεξθ-

παρουςίαςθ ςτον πίνακα από τον φοιτθτι 

(προεραιτικι).  

 

 

 

 

(30) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Y. Abramovic C. Aliprantis,  An invitation to Operator Theory. 

J. Conway, A course in Functional Analysis. 



R. Douglas, Banach Algebra Techniques in Operator Theory. 

V. Sunder   Functional Analysis, Spectral Theory. 

W. Rudin Functional Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(31) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ AN10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Εαρινό  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Τοπολογικζσ Μζκοδοι ςτισ Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ 

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 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ, Τοπολογία, Συναρτθςιακι Ανάλυςθ, 

Ρραγματικι Ανάλυςθ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Στθν πλατφόρμα “E-course” του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 



ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

 

Το μάκθμα αποςκοπεί ϊςτε ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ να αποκτιςει: 

1) γνϊςθ κεμάτων από τθ ςυναρτθςιακι ανάλυςθ με εφαρμογζσ ςτισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ, 

2) δυνατότθτα να ξεκινιςει ζρευνα ςε κζματα ποιοτικισ κεωρίασ διαφορικϊν εξιςϊςεων και  

3) να γίνει γνϊςτθσ τθσ ερευνθτικισ βιβλιογραφίασ ςε κζματα τθσ ποιοτικισ κεωρίασ ςε ζνα ευρφ φάςμα 

διαφορικϊν εξιςϊςεων. 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

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

τεχνολογιϊν 

Ραράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Απόκτθςθ ειδικϊν γνϊςεων και καλλιζργεια ικανοτιτων ςφγκριςθσ, εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων και 

αξιολόγθςθσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο 

 

(32) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Εφαρμογζσ τοπολογικϊν κεωρθμάτων ςτακεροφ ςθμείου ςτθ κεωρία διαφορικϊν 



εξιςϊςεων. Θεωριματα ςυςτολισ (contraction), Schaefer, Schauder, κεωρίασ βακμοφ 

(degree theory), Nonlinear Alternative. Θεωριματα ςτακεροφ ςθμείου ςε κϊνουσ 

διατεταγμζνων χϊρων Banach. Θεωριματα κεωρίασ βακμοφ, κεϊρθμα Krasnoselskii, 

κεωριματα τφπου Leggett-Williams. Εφαρμογζσ των παραπάνω κεωρθμάτων ςε 

προβλιματα αρχικϊν και ςυνοριακϊν τιμϊν ςυνικων διαφορικϊν εξιςϊςεων, 

ολοκλθροδιαφορικϊν εξιςϊςεων και ςυναρτθςιακϊν διαφορικϊν εξιςϊςεων. Φπαρξθ 

λφςεων, φπαρξθ κετικϊν λφςεων, φπαρξθ πολλαπλϊν (κετικϊν) λφςεων, άνω και κάτω 

λφςεισ.  

(33) 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 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ “E-course” του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων 

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, Σεμινάρια 45 

Εργαςίεσ/Αςκιςεισ 52,5 

Ρροςωπικι Μελζτθ 90 

  

  

  

  

  

  

Σφνολο 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 

 

 

Επίλυςθ Ρροβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, Ρροφορικι ι γραπτι 

εξζταςθ Εξζταςθ, 

 

 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι προςβάςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του 

Μακιματοσ ςτθν πλατφόρμα “E-Course” του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων. 



 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 

 

(34) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- H. Amann, Fixed point equations and nonlinear eigenvalue problems in ordered Banach spaces, 

SIAM Rev., 18, No. 4 ,1976 \pages 620—709 

- K. Deimling, Nonlinear functional analysis, Springer-Verlag, New York,1985 

- R. D. Driver, Ordinary and delay differential equations, Springer Verlag, New York, 1976 

- D. Guo and V. Lakshmikantham, Nonlinear problems in abstract cones, Academic Press, San 

Diego,1988 

- J. K. Hale and S. M. V. Lunel, Introduction to functional differential equations, Springer Verlag, New 

York,1993 

- ‘Αρκρα από επιςτθμονικά περιοδικά ςτθν περιοχι των διαφορικϊν εξιςϊςεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

13. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝ11 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΥΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

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 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Ρραγματικι Ανάλυςθ, Απειροςτικόσ Λογιςμόσ Ι και 

Απειροςτικόσ Λογιςμόσ ΙΙ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Στθν πλατφόρμα “E-course” του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων 

 



 

14. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Το μάκθμα  ζχει ωσ ςτόχο να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςε ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων πάνω 

ςτθν κυρτι ανάλυςθ μεταπτυχιακοφ επιπζδου. Η επιλογι τθσ φλθσ γίνεται από κλαςςικά 

κζματα κυρτισ ανάλυςθσ κακϊσ και από κζματα που βρίςκονται ςτο ενδιαφζρον τθσ 

ςφγχρονθσ ζρευνασ.  

Επιδιϊκεται ο φοιτθτισ  να αποκτιςει: 

1) γνϊςθ κεμάτων από μια ευρεία περιοχι τθσ κυρτισ ανάλυςθσ 

2) δυνατότθτα να ξεκινιςει ζρευνα ςε κζματα κυρτισ ανάλυςθσ 

και  

3) να ζλκει ςε επαφι με τθν βιβλιογραφία ςτα κζματα κυρτισ ανάλυςθσ τα οποία 

διδάχτθκε. 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

Αυτόνομθ εργαςία 

Ομαδικι εργαςία 



Ρροαγωγι ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 

Ρροαγωγι αναλυτικισ και ςυνκετικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 

Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με τθν χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

Απόκτθςθ ειδικϊν γνϊςεων και καλλιζργεια ικανοτιτων ςφγκριςθσ, εξαγωγισ 

ςυμπεραςμάτων και αξιολόγθςθσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο. 

 

 

15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ. Κυρτζσ ςυναρτιςεισ και κυρτά ςφνολα, κριτιρια κυρτότθτασ. 
Χϊροι με νόρμα. Δυικοί χϊροι και ο μεταςχθματιςμόσ Legendre. Θεϊρθμα του 
Καρακεοδωρι  και εφαρμογζσ ςτθ γεωμετρία. Θεωριματα Radon και Helly. Το 
πρϊτο Θεϊρθμα Minkowski και εφαρμογζσ ςτθ κεωρία βελτιςτοποίθςθσ. Το 
φαινόμενο ςυγκζντρωςθσ μζτρου ςτθ ςφαίρα. Θεϊρθμα Dvoretzky και κεϊρθμα 
πθλίκου υποχϊρου. Η ανιςότθτα Brunn-Minkowski και γενικεφςεισ (Lp παραλλαγζσ 
και ςυναρτθςιακζσ μορφζσ). Μικτοί όγκοι και ανιςότθτεσ τφπου Aleksandrov-
Fenchel. Ιςοπεριμετρικοφ τφπου ανιςότθτεσ (όπωσ κλαςςικι ιςοπεριμετρικι και 
Blaschke-Santalo) και θ ςχζςθ τουσ με ανιςότθτεσ τφπου Sobolev. Η ανιςότθτα 
Brascamp-Lieb και αντίςτροφεσ ιςοπεριμετρικζσ ανιςότθτεσ. Επιφανειακά μζτρα 
κυρτϊν υπερεπιφανειϊν. Το πρόβλθμα φπαρξθσ και μοναδικότθτασ του Minkowski 
και γενικεφςεισ, εφαρμογζσ ςτθ κεωρία των εξιςϊςεων Monge-Ampere. Κλαςςικά 
ανοιχτά προβλιματα. 
 

16. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ-παρουςιάςεισ ςτθν αίκουςα 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ “E-course” του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 

μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ-Ραρουςιάςεισ 45 

Αςκιςεισ/Εργαςίεσ 52,5 

Αυτόνομθ μελζτθ 90 

  

Σφνολο Μακιματοσ  187,5 
 



Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 

οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

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. 

 

Οι φοιτθτζσ επιλζγουν να αξιολογθκοφν με ζναν ι και 

με τουσ δφο από τουσ εξισ τρόπουσ:  

Α. Ραρουςιάςεισ ςτθν τάξθ-Γραπτζσ εργαςίεσ-

Αςκιςεισ 

Β. Γραπτι τελικι εξζταςθ 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ φοιτθτισ αξιολογθκεί και 

με τουσ δφο τρόπουσ, ωσ τελικόσ βακμόσ υπολογίηεται 

το μζγιςτο των δφο βακμολογιϊν. 

 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κα είναι προςβάςιμα ςτθν 

ιςτοςελίδα του Μακιματοσ ςτθν πλατφόρμα “E-

Course” του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

 

 

17. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

I. J. Bakelman, Convex Analysis And Nonlinear Geometric Elliptic Equations  

R. J. Gardner, Geometric tomography. Second edition. 

H. Groemer, Geometric Applications of Fourier Series and Spherical Harmonics. 

A. Koldobsky, Fourier Analysis in Convex Geometry. 
M. Ledoux, The Concentration of Measure Phenomenon. 

V.D. Milman and G. Schechtman, Asymptotic Theory of Finite Dimensional Normed Spaces 

R. Tyrel Rockafellar, Convex Analysis. 

R. Schneider, Convex bodies: the Brunn-Minkowski theory. Second expanded edition. 

R. Schneider and W. Weil, Stochastic and Integral Geometry. 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(35) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝ12 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ XEIMEΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΣΡΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 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 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
Χριςθ τθσ πλατφόρμασ “E-course” του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων 

 

(36) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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



Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Το Μάκθμα  ζχει ωσ ςτόχο να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςε κζματα μεταπτυχιακοφ επιπζδου 

ςε τομείσ τθσ Ανάλυςθσ που δεν καλφπτονται από τα Μακιματα ΑΝ1-ΑΝ11. Η επιλογι τθσ 

φλθσ γίνεται από τον εκάςτοτε διδάςκοντα/εσ που μπορεί να είναι μζλθ ΔΕΡ/ΕΔΙΡ του 

Τμιματοσ,  ι επιςτιμονεσ από τθν Ελλάδα ι τθν αλλοδαπι (π.χ., επιςκζπτεσ από άλλο 

ίδρυμα τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ, ομότιμοι κακθγθτζσ, προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ 

κ.λ.π.), και μπορεί να διατρζχει κλαςςικά κεωρθτικά κζματα ι κζματα εφαρμογϊν από όλο 

το φάςμα τθσ Ανάλυςθσ  κακϊσ και από κζματα που βρίςκονται ςτο ενδιαφζρον τθσ 

ςφγχρονθσ ζρευνασ. 

Επιδιϊκεται ο φοιτθτισ  να αποκτιςει: 

1) γνϊςθ κεμάτων ςτθν περιοχι των διδαςκόμενων κεμάτων, 

2) δυνατότθτα να ξεκινιςει ζρευνα ςτθν περιοχι των διδαςκόμενων κεμάτων, και  

3) να ζλκει ςε επαφι με τθν βιβλιογραφία ςτθν περιοχι των διδαςκόμενων κεμάτων. 

  

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

Αυτόνομθ εργαςία 

Ομαδικι εργαςία 

Ρροαγωγι ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 

Ρροαγωγι αναλυτικισ και ςυνκετικισ αι δθμιουργικισ ςκζψθσ 

Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με τθν χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

Γνϊςθ ςε τομείσ τθσ Ανάλυςθσ που δεν καλφπτονται από τθ φλθ των υπαρχόντων 

μεταπτυχιακϊν μακθμάτων  



 

(37) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ππωσ κακορίηεται/περιγράφεται  από τον εκάςτοτε διδάςκοντα/εσ του Μακιματοσ. 

 

(38) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ο τρόποσ παράδοςθσ κα κακορίηεται/περιγράφεται  

από τον εκάςτοτε διδάςκοντα/εσ του Μακιματοσ 

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-Ραρουςιάςεισ 45 

Αςκιςεισ/Εργαςίεσ 52,5 

Αυτόνομθ μελζτθ 90 

  

Σφνολο Μακιματοσ  187,5 

Η παραπάνω περιγραφι είναι ενδεικτικι. Η ακριβισ 

περιγραφι κα κακορίηεται/περιγράφεται  από τον 

εκάςτοτε διδάςκοντα του Μακιματοσ. 

 

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 αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα κακορίηεται/περιγράφεται  

από τον εκάςτοτε διδάςκοντα του Μακιματοσ. 

 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κα είναι προςβάςιμα ςτθν 

ιςτοςελίδα του Μακιματοσ ςτθν πλατφόρμα “E-Course” 

του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

 

 



 

(39) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η ςυνιςτϊμενθ βιβλιογραφία κα κακορίηεται/περιγράφεται  από τον εκάςτοτε διδάςκοντα 

του Μακιματοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(40) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝ13 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΣΡΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 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 

Ειδίκευςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

Χριςθ τθσ πλατφόρμασ “E-course” του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων 

 

(41) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

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



Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  

Το Μάκθμα  ζχει ωσ ςτόχο να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςε κζματα μεταπτυχιακοφ επιπζδου 

ςε τομείσ τθσ Ανάλυςθσ που δεν καλφπτονται από τα Μακιματα ΑΝ1-ΑΝ11. Η επιλογι τθσ 

φλθσ γίνεται από τον εκάςτοτε διδάςκοντα/εσ που μπορεί να είναι μζλθ ΔΕΡ/ΕΔΙΡ του 

Τμιματοσ,  ι επιςτιμονεσ από τθν Ελλάδα ι τθν αλλοδαπι (π.χ., επιςκζπτεσ από άλλο 

ίδρυμα τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ, ομότιμοι κακθγθτζσ, προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ 

κ.λ.π.), και μπορεί να διατρζχει κλαςςικά κεωρθτικά κζματα ι κζματα εφαρμογϊν από όλο 

το φάςμα τθσ Ανάλυςθσ  κακϊσ και από κζματα που βρίςκονται ςτο ενδιαφζρον τθσ 

ςφγχρονθσ ζρευνασ. 

Επιδιϊκεται ο φοιτθτισ  να αποκτιςει: 

1) γνϊςθ κεμάτων ςτθν περιοχι των διδαςκόμενων κεμάτων, 

2) δυνατότθτα να ξεκινιςει ζρευνα ςτθν περιοχι των διδαςκόμενων κεμάτων, και  

3) να ζλκει ςε επαφι με τθν βιβλιογραφία ςτθν περιοχι των διδαςκόμενων κεμάτων. 

 

 

Γενικζσ 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… 

……. 

 

Αυτόνομθ εργαςία 

Ομαδικι εργαςία 

Ρροαγωγι ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ 

Ρροαγωγι αναλυτικισ και ςυνκετικισ αι δθμιουργικισ ςκζψθσ 

Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με τθν χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

Γνϊςθ ςε τομείσ τθσ Ανάλυςθσ που δεν καλφπτονται από τθ φλθ των υπαρχόντων 

μεταπτυχιακϊν μακθμάτων  



 

(42) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ππωσ κακορίηεται/περιγράφεται  από τον εκάςτοτε διδάςκοντα/εσ του Μακιματοσ. 

 

(43) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ο τρόποσ παράδοςθσ κα κακορίηεται/περιγράφεται  

από τον εκάςτοτε διδάςκοντα/εσ του Μακιματοσ 

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-Ραρουςιάςεισ 45 

Αςκιςεισ/Εργαςίεσ 52,5 

Αυτόνομθ μελζτθ 90 

  

Σφνολο Μακιματοσ  187,5 

Η παραπάνω περιγραφι είναι ενδεικτικι. Η ακριβισ 

περιγραφι κα κακορίηεται/περιγράφεται  από τον 

εκάςτοτε διδάςκοντα του Μακιματοσ. 

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 αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα κακορίηεται/περιγράφεται  

από τον εκάςτοτε διδάςκοντα του Μακιματοσ. 

 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κα είναι προςβάςιμα ςτθν 

ιςτοςελίδα του Μακιματοσ ςτθν πλατφόρμα “E-Course” 

του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

 

 

 



 

(44) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η ςυνιςτϊμενθ βιβλιογραφία κα κακορίηεται/περιγράφεται  από τον εκάςτοτε διδάςκοντα 

του Μακιματοσ. 

 

 

A. C. Thompson, Minkowski Geometry. 

-‘Αρκρα από  περιοδικά τθσ περιοχισ τθσ κυρτισ ανάλυςθσ   

 

 

  

 


