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ΑΝΑΚ ΟΙ ΝΩΣΗ
Στο τρέχον εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019, δίνεται η δυνατότητα σε
φοιτητές του Τµήµατος Μαθηµατικών (Τ.Μ.), που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να
παρακολουθούν µαθήµατα του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.) του ΕΚΠΑ, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
1.

Το Τ.Π.Τ. µπορεί να δεχθεί κάθε χρόνο ένα µικρό αριθµό φοιτητών του Τ.Μ. (το πολύ

10 ανά µάθηµα), που έχουν τις προαπαιτούµενες γνώσεις, για να παρακολουθούν τα εξής
µαθήµατα του Τ.Π.Τ.:
Μάθηµα 1. Υλοποίηση συστηµάτων βάσεων δεδοµένων (Κ18)
Μάθηµα 2. Σήµατα και Συστήµατα (Κ11)
Μάθηµα 3. Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος (Κ32)
Μάθηµα 4. Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΥΣ02)
Μάθηµα 5. Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού (ΘΠ01)
Μάθηµα 6. Μεταγλωττιστές (Κ31)
Μάθηµα 7. Γραφικά ΙΙ (ΘΠ07)
Μάθηµα 8. Υπολογιστική Γεωµετρία (ΘΠ11)
2.

Στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών υπάρχει η Δέσµη

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΠΤ) στην οποία εντάσσονται τα παραπάνω οκτώ
µαθήµατα του Τ.Π.Τ. Μετά την εισαγωγή αυτής της κατηγορίας µαθηµάτων, οι φοιτητές του
Τ.Μ. µπορούν να αντικαθιστούν το πολύ τρία από τα µαθήµατα επιλογής (ΚΕΜ ή ΚΘΜ)
καθώς και τα µαθήµατα της κατηγορίας Ελευθέρων Μαθηµάτων από µαθήµατα της κατηγορίας
“Μαθήµατα Άλλων Τµηµάτων”.
3.

Τα παραπάνω µαθήµατα του Τ.Π.Τ. µπορούν να αντικαταστήσουν µαθήµατα επιλογής

της Ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηµατικών του Τ.Μ. των οµάδων Α και Β. Συγκεκριµένα,
η αντιστοιχία είναι η εξής: Τα µαθήµατα του καταλόγου της παραγράφου 1 υπ’ αριθµ. 1, 2, 3,
4, 7 εντάσσονται στην οµάδα Α, ενώ τα µαθήµατα υπ’ αριθµ. 4, 5, 6, 8 στην οµάδα Β.
4.

Η επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθούν τα µαθήµατα του Τ.Π.Τ. θα γίνεται

από το Τ.Μ. µε βάση τη βαθµολογία τους σε τέσσερα (4) µαθήµατα της επιλογής τους από τα
µαθήµατα της Ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηµατικών του Τ.Μ., εφ’ όσον έχουν
παρακολουθήσει επιτυχώς τα απαραίτητα προαπαιτούµενα µαθήµατα, και λαµβάνοντας υπ’
όψιν τους αριθµητικούς περιορισµούς ανά µάθηµα που θα θέσει το Τ.Π.Τ.
Συγκεκριµένα, τα προαπαιτούµενα µαθήµατα ορίζονται ως εξής: (Τα µαθήµατα αυτά είναι του
Τ.Μ. πλήν του προαπαιτουµένου για το µάθηµα 3)

Για το µάθηµα 1:

Πληροφορική Ι και ΙΙ, Δοµές Δεδοµένων

Για το µάθηµα 2:

Εφαρµοσµένη Ανάλυση Fourier ή Ανάλυση Fourier και
Ολοκλήρωµα Lebesgue

Για το µάθηµα 3:

Σήµατα και Συστήµατα (το µάθηµα 2 του Τ.Π.Τ.)

Για το µάθηµα 4:

Πληροφορική Ι και ΙΙ, Εισαγωγή στο Σχεδιασµό και Ανάλυση

Αλγορίθµων
Για το µάθηµα 5:

Πληροφορική Ι και ΙΙ

Για το µάθηµα 6:
Αλγορίθµων

Πληροφορική Ι και ΙΙ, Εισαγωγή στο Σχεδιασµό και Ανάλυση

Για το µάθηµα 7:

Πληροφορική Ι και ΙΙ, Γραφικά µε Η/Υ

Για το µάθηµα 8:

Δοµές Δεδοµένων, Εισαγωγή στο Σχεδιασµό και Ανάλυση
Αλγορίθµων.

(Η υποχρέωση επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριµένου προαπαιτούµενου µαθήµατος
µπορεί να αρθεί, αν το συγκεκριµένο µάθηµα δεν έχει διδαχθεί την τελευταία διετία).
Κατά το εαρινό εξάµηνο του Α.Ε. 2018-2019, το Τ.Π.Τ. προσφέρει τα µαθήµατα:

Μάθηµα 6. Μεταγλωττιστές (Κ31)
Μάθηµα 8. Υπολογιστική Γεωµετρία (ΘΠ11)

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές/τριες του Τ.Μ. να υποβάλουν σχετική αίτηση στο
γραφείο 204 (κα Τσίγκα) µέχρι τις 14/03/2019, στην οποία πρέπει:
α. να αναφέρουν ποια από τα παραπάνω µαθήµατα
παρακολουθήσουν,

του Τ.Π.Τ. ενδιαφέρονται να

β. να δηλώσουν το πολύ 4 µαθήµατα που έχουν περάσει από την λίστα µαθηµάτων της
ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηµατικών (µε βάση την βαθµολογία τους σε αυτά θα
εξεταστούν οι αιτήσεις τους),
γ. να επισυνάψουν πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή σχετικές βεβαιώσεις των διδασκόντων
ότι πέρασαν µαθήµατα που τυχόν δεν έχουν γραφτεί ακόµα στο πιστοποιητικό σπουδών.
Η επιλογή θα γίνει µε βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στο νο. 4 παραπάνω, από αρµόδια
επιτροπή που έχει οριστεί από το Τµήµα Μαθηµατικών.
Από το Τµήµα Μαθηµατικών

