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Βασικές Πληροφορίες για τους Πρωτοετείς Φοιτητές
του Τµήµατος Μαθηµατικών

Αθήνα, Σεπτέµβριος 2020

Χαιρετισµός

Παπαί, Μαρδόνιε, κοίους ἐπ᾿ ἄνδρας ἤγαγες
µαχησοµένους ἡµέας, οἵ οὐ περὶ χρηµάτων
τὸν ἀγῶνα ποιεῦνται ἀλλά περὶ ἀρετῆς.
Ηρόδοτος 8.27.11

Αγαπητοί ϕοιτητές και ϕοιτήτριες,
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας να εισαχθείτε στο Τµήµα Μαθηµατικών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το οποίο είναι το αρχαιότερο
Τµήµα Μαθηµατικών της Ελλάδας και να σας καλωσορίσω σε αυτό.
Στο Τµήµα µας ϑα σας δοθεί η ευκαιρία να εµβαθύνετε στο συναρπαστικό κόσµο των
Μαθηµατικών, να αποκτήσετε στέρεες ϐάσεις στην ΄Αλγεβρα, την Ανάλυση και την Γεωµετρία, αλλά και σε πολλές από τις εφαρµογές τους. Τα Μαθηµατικά σήµερα είναι µια
ταχέως αναπτυσσόµενη επιστήµη µε πολλά ανοιχτά ερευνητικά ερωτήµατα και αµέτρητες
εφαρµογές σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην εποχή µας το πτυχίο του
Μαθηµατικού είναι ένα εξαιρετικό εφόδιο σταδιοδροµίας σε πολλές κατευθύνσεις όπως η
Πληροφορική, οι Οικονοµικές Επιστήµες, οι εφαρµογές της τεχνολογίας στην Ιατρική και
τη Βιολογία, κλπ. Αυτό που ϑα πρέπει να ξεχωρίζει τους αποφοίτους ενός Τµήµατος Μαϑηµατικών από τους αποφοίτους άλλων Τµηµάτων που χρησιµοποιούν τα Μαθηµατικά ως
εργαλείο είναι η σε ϐάθος κατανόησή τους. ΄Ετσι, ακόµα και αν σας ενδιαφέρουν οι εφαρµογές της Μαθηµατικής επιστήµης, η ϐαθύτερη κατανόηση των Μαθηµατικών εργαλείων
και η γνώση των περιορισµών τους οδηγεί στην σωστή χρήση τους αλλά και στην επέκταση
και ϐελτίωσή τους.
Αν αγαπάτε τα Μαθηµατικά, η διαδροµή σας τα επόµενα χρόνια ϑα σας ενθουσιάσει.
Αλλά και αν το Τµήµα Μαθηµατικών δεν ήταν η πρώτη σας επιλογή, προσπαθήστε να
αγαπήσετε τα Μαθηµατικά, να αφοσιωθείτε σε αυτά και ϑα ανταµειφθείτε. Πιθανότατα η
µελέτη σας για την εισαγωγή σας στο Πανεπιστήµιο σας έχει κουράσει. Κάποιοι από εσάς
ϑα ήθελαν να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν µέσα στο πλαίσιο αυτού που ονοµάζουµε
«ϕοιτητική Ϲωή», κάποιοι άλλοι ϑα πρέπει να εργαστούν για να ϐιοπορισθούν. Ακόµα και
αν οι συνθήκες ή η διάθεσή σας δεν σας επιτρέπουν να ασχοληθείτε αποκλειστικά µε τις
σπουδές σας, ϑα ήθελα να σας προτρέψω να συνεχίσετε να εργάζεστε και να µελετάτε µε
ισορροπία και µέτρο και, όσο αυτό είναι δυνατόν, να µην ϐάλετε τις σπουδές σας στην
άκρη. Το Τµήµα Μαθηµατικών είναι απαιτητικό και χρειάζεται συνεχή ενασχόληση για να
µπορέσετε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις του. Οι δυσκολίες στην επίτευξη ενός στόχου
είναι άλλωστε αυτές που του δίνουν αξία.
1
«Αλίµονο, Μαρδόνιε, µε ποιους άνδρες µας έφερες να πολεµήσουµε. Μ΄ αυτούς που δεν αγωνίζονται για
χρήµατα, αλλά για την αρετή».
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Είναι γεγονός ότι εισαχθήκατε στο Πανεπιστήµιο σε µια εποχή που η χώρα µας αλλά
και ολόκληρος ο πλανήτης δοκιµάζονται από την οικονοµική κρίση, την επιδηµία του
κορωνοϊού και τις συνέπειές τους. Τον αγώνα των σπουδών σας ϑα τον δώσουµε µαζί και το
Τµήµα ϑα κάνει ό,τι µπορεί, αλλά και περισσότερα από ό,τι µπορεί, για να σας ϐοηθήσει
στην προσπάθειά σας. Είστε το νέο αίµα και οι ελπίδες της χώρας µας, των Μαθηµατικών
και της Μαθηµατικής Παιδείας ϐασίζονται σε εσάς.
Σας εύχοµαι µια ευχάριστη και δηµιουργική ακαδηµαϊκή χρονιά µε υγεία.
Καλό Ταξίδι !

Αριστείδης Κοντογεώργης
Πρόεδρος του Τµήµατος Μαθηµατικών
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Υπηρεσίες Γραµµατείας µέσω ∆ιαδικτύου
Οι δηλώσεις των µαθηµάτων, αλλά και διάφορες άλλες δυνατότητες, όπως εµφάνιση
ϐαθµολογιών και προγράµµατος σπουδών καθώς και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών
ϑα παρέχονται από την ιστοσελίδα
http://my-studies.uoa.gr
Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσετε όνοµα χρήστη και κωδικό
σε αυτήν, πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα :
http://webadm.uoa.gr
και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσµους : «Αίτηση Νέου Χρήστη»
και στη συνέχεια «Προπτυχιακοί Φοιτητές».
∆ιευκρινίσεις για τη ∆ιαδικασία Εγγραφής
• Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας, προκειµένου να αναγνωριστείτε από το σύστηµα,
ϑα σας Ϲητηθεί να δώσετε :
– Τον Πλήρη Αριθµό Μητρώου (13 ψηφία : 1112 ακολουθούµενο από το έτος
εγγραφής και τον 5ψήφιο Αριθµό Μητρώου) και
– Τον Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας (ο αριθµός ταυτότητας ϑα πρέπει να αποδίδεται
χωρίς κενά και µε ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται).
• Μετά την αναγνώριση από το σύστηµα, ϑα σας Ϲητηθεί να δώσετε το ονοµατεπώνυµό σας µε χρήση ελληνικών, αλλά και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε
επακριβώς το όνοµα και το επώνυµό σας και όχι κάποιο υποκοριστικό.
• Μετά την ορθή συµπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, ϑα σας ανακοινωθεί
ο Αριθµός Πρωτοκόλλου της αίτησής σας, καθώς και ένας αριθµός PIN που ϑα σας
χρησιµεύσει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού σας.
• Τα στοιχεία που δώσατε ϑα ελέγχονται τις εργάσιµες ώρες από τη Γραµµατεία του
Τµήµατος.
• Ακολουθώντας το σύνδεσµο «Ενεργοποίηση Λογαριασµού (µέσω PIN)» στη σελίδα
http://webadm.uoa.gr
µπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αίτησής σας. Αν τα στοιχεία σας έχουν
εγκριθεί ϑα σας Ϲητηθεί να ορίσετε τον αρχικό κωδικό (password) που ϑα έχετε και
ϑα σας ανακοινωθεί το όνοµα χρήστη (username) που ϑα χρησιµοποιείτε για αυτή
την υπηρεσία.
• Μετά την έγκριση των στοιχείων σας από τη γραµµατεία και την ενεργοποίηση του
λογαριασµού σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://my-studies.uoa.gr
χρησιµοποιώντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό σας.
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• Επίσης, µε το ίδιο όνοµα χρήστη και κωδικό επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://academicid.minedu.gov.gr/
ώστε να στείλετε την αίτησή σας για την απόκτηση ϕοιτητικού εισιτηρίου. Πριν την
παραλαβή του, η αίτησή σας ϑα εγκριθεί από τη γραµµατεία.
• Τέλος, πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://eudoxus.gr
και να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία για να προµηθευτείτε τα συγγράµµατά σας,
αφού έχετε πρώτα κάνει δήλωση µαθηµάτων στην ιστοσελίδα
http://my-studies.uoa.gr
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Χώροι του Τµήµατος Μαθηµατικών
Η Κεντρική Είσοδος του κτηρίου του Τµήµατός µας είναι από τη νότια πλευρά της
Πανεπιστηµιούπολης. Οι Πτέρυγες Α, Β είναι σε τρία επίπεδα (ορόφους): 1ο, 2ο, 3ο, καθώς
και η πτέρυγα Γ είναι σε τρία επίσης επίπεδα (ορόφους): 2ο, 3ο, 4ο. Ο πρώτος αριθµός
στην αρίθµηση των επιµέρους χώρων των Πτερύγων δηλώνει το επίπεδο (τον όροφο). Ο
αριθµός στην αρίθµηση των επιµέρους χώρων των Πτερύγων δηλώνει, ως προς το διάδροµο
κάθε Πτέρυγας, τη ϑέση του χώρου στην αντίστοιχη Πτέρυγα. Συγκεκριµένα αν ο αριθµός
είναι περιττός, τότε ο περιγραφόµενος από την αρίθµηση χώρος κείται στη νότια πλευρά
της Πτέρυγας, ενώ αν είναι άρτιος, τότε ο χώρος κείται στη ϐόρεια πλευρά της.

• Στην Α Πτέρυγα (IV) είναι κυρίως τα γραφεία των µελών ∆ΕΠ, οι Γραµµατείες των
Τοµέων του Τµήµατος και έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.
• Στην Β Πτέρυγα (IX) είναι η (κεντρική) Γραµµατεία του Τµήµατος και τα εργαστήρια
των Η/Υ.
• Στην Γ Πτέρυγα (VII) είναι οι αίθουσες διδασκαλίας.
• Στην ∆ Πτέρυγα είναι τα αµφιθέατρα, το Σπουδαστήριο και στον 3ο όροφο το Αναγνωστήριο.

Πρόσβαση στην Πανεπιστηµιούπολη
Υπάρχουν πολλές λεωφορειακές γραµµές µε συχνά δροµολόγια που εξυπηρετούν την
πρόσβαση στην περιοχή της Πανεπιστηµιούπολης. Συγκεκριµένα :
220: Ακαδηµία – ΄Ανω Ιλίσια
221: Ακαδηµία – Πανεπιστηµιούπολη
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224: Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
230: Ακρόπολη – Ζωγράφου
235: Ακαδηµία – Ζωγράφου
250: Πανεπιστηµιούπολη – Ευαγγελισµός
Ε90: Πειραιάς – Πανεπιστηµιούπολη (Express)
608: Γαλάτσι – Ακαδηµία – Νεκρ. Ζωγράφου
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λεωφορειακές γραµµές επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ :
http://telematics.oasa.gr
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Ενδεικτικό Πρόγραµµα Μαθηµάτων Πρώτου ΄Ετους
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά µαθήµατα

Επιλεγόµενα µαθήµατα

101. Απειροστικός Λογισµός Ι
122. Γεωµετρία Ι
141. Πληροφορική Ι

109. Θεµέλια Μαθηµατικής Ανάλυσης
120. Θεµέλια ΄Αλγεβρας και Γεωµετρίας
872. Θεωρίες Μάθησης και ∆ιδασκαλίας

∆ιδάσκοντες και Περιεχόµενο Μαθηµάτων
101. Απειροστικός Λογισµός Ι
∆ιδάσκοντες : Παντελής ∆οδός – Κωνσταντίνος Τύρος (δύο τµήµατα)
E-class: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH130/
Περιεχόµενο :
• Πραγµατικοί αριθµοί. Φυσικοί αριθµοί : Αρχή του ελαχίστου, αρχή της επαγωγής.
Ρητοί αριθµοί, ύπαρξη αρρήτων, αξίωµα πληρότητας. ΄Υπαρξη τετραγωνικής ϱίζας
και ακεραίου µέρους, πυκνότητα των ϱητών και των αρρήτων στους πραγµατικούς
αριθµούς, προσέγγιση πραγµατικών αριθµών από ϱητούς, κλασικές ανισότητες.
• Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών. Συγκλίνουσες ακολουθίες, µονότονες ακολουθίες, κιβωτισµός διαστηµάτων, ακολουθίες που ορίζονται αναδροµικά.
• Συναρτήσεις. Βασικοί ορισµοί. Αλγεβρικές συναρτήσεις. Τριγωνοµετρικός κύκλος.
Ορισµοί των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων, ϐασικές ιδιότητες. Εκθετική συνάρτηση.
• Συνέχεια και όριο συναρτήσεων. Συνέχεια. Αρχή της µεταφοράς. Συνέχεια ϐασικών
συναρτήσεων. Συνέχεια και τοπική συµπεριφορά. Θεώρηµα ενδιαµέσων τιµών. ΄Υπαρξη µέγιστης και ελάχιστης τιµής για συνεχείς συναρτήσεις ορισµένες σε κλειστά
διαστήµατα. Μονότονες συναρτήσεις. Ασυνέχειες µονότονης συνάρτησης. Συνεχείς
και 1-1 συναρτήσεις. Αντίστροφη συνεχούς και 1-1 συνάρτησης. Αντίστροφες τριγωνοµετρικές συναρτήσεις. Λογαριθµική συνάρτηση. ΄Ορια συναρτήσεων : Σηµεία
συσσώρευσης, µεµονωµένα σηµεία συνόλων. Συνέχεια συνάρτησης σε µεµονωµένο σηµείο. Η έννοια του ορίου συνάρτησης. Μοναδικότητα. Αρχή της µεταφοράς.
Αλγεβρικές ιδιότητες, όριο σύνθεσης. Πλευρικά όρια.
• Παράγωγος. Εισαγωγή : παραδείγµατα από τη Γεωµετρία και τη Φυσική. Ορισµός
της παραγώγου. Κανόνες παραγώγισης. Παράγωγοι ϐασικών συναρτήσεων. Θεώϱηµα µέσης τιµής. Θεώρηµα Darboux. Κριτήρια µονοτονίας συνάρτησης. Κριτήρια
τοπικών ακροτάτων. Γενικευµένο ϑεώρηµα µέσης τιµής. Κανόνες de l’Hospital. Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις. Σηµεία καµπής. Μελέτη συναρτήσεων.
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• Συµπληρώµατα. (α) Αριθµήσιµα και υπεραριθµήσιµα σύνολα : το πλήθος των πραγµατικών αριθµών. (ϐ) Κατασκευή των πραγµατικών αριθµών από τους ϱητούς (τοµές
Dedekind).

122. Γεωµετρία Ι
∆ιδάσκοντες : Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης – ∆ιονύσιος Λάππας (δύο τµήµατα)
E-class: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH593/
Περιεχόµενο :
(α) ∆ιανυσµατικός Λογισµός και Εφαρµογές
• ∆ιανύσµατα (εφαρµοστά, ελεύθερα, ο χώρος των ελεύθερων διανυσµάτων, πράξεις
µεταξύ διανυσµάτων, συγγραµµικά διανύσµατα - Ασκήσεις και Εφαρµογές).
• Συστήµατα συντεταγµένων στο επίπεδο και στο χώρο (επιλογή συστήµατος, εισαγωγή
συντεταγµένων, ορθοκανονικά συστήµατα). Η χρήση συντεταγµένων στην επίλυση
προβληµάτων σε σύγκριση µε τις µεθόδους των διανυσµάτων (Θεωρήµατα Μενελάου,
Πάππου, Desargues).
• Εσωτερικό γινόµενο (∆ιανυσµατικός ορισµός, ιδιότητες, αναλυτική έκφραση σε ορϑοκανονικό σύστηµα, η ορθογωνιότητα στο χώρο, προβολές, µήκος).
• Εξωτερικό γινόµενο (∆ιανυσµατικές απαιτήσεις, ορισµός και αναλυτική έκφραση σε
ορθοκανονικό σύστηµα, γεωµετρική ερµηνεία, εφαρµογές).
• Ευθείες και επίπεδα στο χώρο (Οι Γεωµετρικοί ορισµοί και η µετάβαση στα ∆ιανύσµατα, ∆ιανυσµατικές και Αναλυτικές εξισώσεις, σχετικές ϑέσεις ευθείας και επιπέδου,
καθετότητα).
• Εφαρµογές (απόσταση σηµείου από ευθεία και επίπεδο, όγκος πρισµάτων και παραλληλεπιπέδων, κοινή κάθετος δύο ασύµβατων ευθειών, εµβαδόν τριγώνου στο επίπεδο
και στον χώρο).
(ϐ) Αναλυτική Γεωµετρία στο Επίπεδο
• Αλλαγή ορθοκανονικών συντεταγµένων (Τύπος).
• Η εξίσωση της ευθείας στο επίπεδο και εφαρµογές (Απλός και ∆ιπλός λόγος, συντρέχουσες ευθείες, συνευθειακά σηµεία, τα κλασικά ϑεωρήµατα).
• Προσανατολισµός στο επίπεδο - ηµιεπίπεδα.
• Κωνικές τοµές (Το ϑεώρηµα του Dedenlin, καθολική ιδιότητα, αναλυτικές εξισώσεις
σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγµένες, εφαπτόµενες, ϐασικές ιδιότητες και εφαρµογές).
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• Η εξίσωση 2ου ϐαθµού στο επίπεδο (αναγωγή της εξίσωσης, κανονική µορφή, αναλλοίωτες).
(γ) Στοιχεία από τη Γεωµετρία στο χώρο
• Ορθοκανονικά συστήµατα συντεταγµένων στο χώρο.
• Προσανατολισµός στο χώρο, ηµιχώρος.
• Παραδείγµατα επιφανειών 2ου ϐαθµού (επιφάνειες εκ περιστροφής, σφαίρα, κύλινδροι, κώνοι και εφαρµογές).
141. Πληροφορική Ι
∆ιδάσκοντες : Μιχαήλ ∆ρακόπουλος – ∆ηµήτριος Θηλυκός – Μαριλένα Μητρούλη (τρία
τµήµατα)
E-class: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH361/
Περιεχόµενο :
Αλγοριθµική επίλυση προβληµάτων και προγραµµατισµός µε MATLAB.
• Βασικές έννοιες υπολογιστών και αλγορίθµων.
• Μεταβλητές, τελεστές/εκφράσεις, αναθέσεις, είσοδος/έξοδος.
• Εντολές ελέγχου και επανάληψης.
• Συναρτήσεις, αναδροµή.
• Πίνακες/διανύσµατα και ϐασικές δοµές δεδοµένων.
• Αναζήτηση/ταξινόµηση, αποτελεσµατικότητα αλγορίθµων.
• Υπολογιστική αναπαράσταση αριθµών.
• Μαθηµατικές εφαρµογές, προσοµοίωση/µοντελοποίηση, γραφικά.
• Εισαγωγή στο LaTeX.
109. Θεµέλια Μαθηµατικής Ανάλυσης
∆ιδάσκουσες : Ειρήνη ∆εληγιάννη – Μαρία Παπατριανταφύλλου (δύο τµήµατα)
E-class: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH225/
Περιεχόµενο :
• Στοιχεία ϑεωρίας συνόλων : Σύνολα, πράξεις µεταξύ συνόλων, καρτεσιανό γινόµενο,
σχέσεις ισοδυναµίας, διατάξεις, ϕραγµένα σύνολα, συναρτήσεις.
• Φυσικοί αριθµοί. Αρχή της επαγωγής. Αρχή του ελαχίστου.
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• Ακέραιοι αριθµοί. ∆ιαιρετότητα. Πρώτοι αριθµοί. Θεµελιώδες ϑεώρηµα της αριθµητικής.
• Ρητοί αριθµοί. Κατασκευή των πραγµατικών αριθµών : Dedekind και Cantor. Ο
ϱόλος της αρχής της πληρότητας.
• Πληθικότητα συνόλων. Αριθµήσιµα και µη αριθµήσιµα σύνολα.
• Στοιχεία τριγωνοµετρίας. Οι κλασικές τριγωνοµετρικές συναρτήσεις.
• Λογάριθµος και εκθετική συνάρτηση. Ιστορική αναδροµή και ϐασικές ιδιότητες.
• Κλασικές ανισότητες : ανισότητα Cauchy-Schwarz, ανισότητα αριθµητικού – γεωµετρικού µέσου, ανισότητες αναδιάταξης, ανισότητα Jensen. Εφαρµογές.
120. Θεµέλια ΄Αλγεβρας και Γεωµετρίας
∆ιδάσκοντες : ∆ιονύσιος Λάππας – Μιχαήλ Μαλιάκας (δύο τµήµατα)
E-class: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH653/
Περιεχόµενο :
• Προτασιακός Λογισµός.
• Επαγωγή, διωνυµικό ϑεώρηµα.
• Μιγαδικοί Αριθµοί.
• Στοιχειώδεις αλγεβρικές δοµές (πράξεις, αντιστροφή, συµµετρική, προσεταιριστική
ιδιότητα, κλπ.). Ορισµός Οµάδας και ∆ακτυλίου.
• Πολυώνυµα.
Σηµείωση. Τα µαθήµατα 109. Θεµέλια Μαθηµατικής Ανάλυσης και 120. Θεµέλια ΄Αλγεϐρας και Γεωµετρίας απευθύνονται στους νεοεισαγόµενους ϕοιτητές και δικαίωµα εγγραϕής σε αυτά έχουν µόνο οι πρωτοετείς ϕοιτητές (κάθε χρόνο). Το µάθηµα 109. Θεµέλια
Μαθηµατικής Ανάλυσης ϑα προσφερθεί και στο Εαρινό Εξάµηνο (∆ιδάσκουσα : Βασιλική
Φαρµάκη).
872. Θεωρίες Μάθησης και ∆ιδασκαλίας
∆ιδάσκοντες : Ζαχαρούλα Σµυρναίου – Γεώργιος Πασιάς
E-class: https://eclass.uoa.gr/courses/PPP263/
Περιεχόµενο :
• Οι γενικοί στόχοι του Σχολείου. Παιδαγωγικές, κοινωνικές και οικονοµικές λειτουργίες του Σχολείου (δυνατότητες, όρια, περιορισµοί). Το Σχολείο, οι σύγχρονες ϑεωρίες
της αγωγής και ο ϱόλος του δασκάλου.
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• Σχολική πράξη και µαθησιακή διαδικασία. Σύγχρονες ϑεωρίες για τη µάθηση στο
πλαίσιο των ϑεωριών για τη µάθηση των Μαθηµατικών. Στοιχεία οργάνωσης και
προγραµµατισµού της διδασκαλίας, πτυχές της αξιολόγησης της διδακτικής πράξης
και των µαθητών στα Μαθηµατικά. Μαθηµατικά και νέες τεχνολογίες στη σχολική
πράξη.
• Σκοπός και στόχοι της διδασκαλίας των Μαθηµατικών. Τα Μαθηµατικά ως παιδαγωγικό και µορφωτικό αγαθό.
• Ψυχοπαιδαγωγικά προβλήµατα σχετικά µε τα Μαθηµατικά (ϕοβία των Μαθηµατικών,
µαθησιακές δυσκολίες µε Μαθηµατικά κλπ.).
• Στοιχεία διδακτικής και αξιολόγησης των Μαθηµατικών. Η κατάρτιση των καθηγητών
των Μαθηµατικών.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά µαθήµατα

Επιλεγόµενα µαθήµατα

121. Γραµµική ΄Αλγεβρα Ι
201. Απειροστικός Λογισµός ΙΙ

251. Πληροφορική ΙΙ
532. Θεωρία Αριθµών
109. Θεµέλια Μαθηµατικής Ανάλυσης

∆ιδάσκοντες και Περιεχόµενο Μαθηµάτων
121. Γραµµική ΄Αλγεβρα Ι
∆ιδάσκοντες : ∆ηµήτριος Βάρσος – Ιωάννης Ντόκας
E-class: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH535/
Περιεχόµενο :
• Πίνακες και γραµµικά συστήµατα.
• ∆ιανυσµατικοί χώροι.
• Γραµµικές απεικονίσεις.
• Πίνακες και γραµµικές απεικονίσεις.
• Ορίζουσες.
• Γραµµικά συστήµατα.
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201. Απειροστικός Λογισµός ΙΙ
∆ιδάσκων : Απόστολος Γιαννόπουλος
E-class: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH141/
Περιεχόµενο :
• Υπακολουθίες και ϐασικές ακολουθίες. Ορισµός και παραδείγµατα. Θεώρηµα
Bolzano-Weierstrass. Σηµεία συσσώρευσης ακολουθίας, ανώτερο και κατώτερο όριο.
Ακολουθίες Cauchy.
• Σειρές πραγµατικών αριθµών. Σύγκλιση σειράς. Κριτήρια σύγκλισης σειρών. Εναλλάσσουσες σειρές. Κριτήριο Dirichlet. ∆υναµοσειρές.
• Οµοιόµορφη συνέχεια. ΄Υπαρξη µέγιστης και ελάχιστης τιµής για συνεχείς συναρτήσεις ορισµένες σε κλειστά διαστήµατα (δεύτερη απόδειξη). Οµοιόµορφη συνέχεια :
ορισµός, χαρακτηρισµός µε χρήση ακολουθιών. Οµοιόµορφη συνέχεια συνεχών συναρτήσεων σε κλειστά διαστήµατα.
• Ολοκλήρωµα Riemann. Ορισµός του ολοκληρώµατος Riemann για ϕραγµένες συναρτήσεις. Κριτήριο Riemann, ολοκληρωσιµότητα συνεχών και µονότονων συναρτήσεων, παραδείγµατα. Ιδιότητες του ολοκληρώµατος. Θεώρηµα µέσης τιµής του Ολοκληρωτικού Λογισµού. Θεµελιώδες ϑεώρηµα του Απειροστικού Λογισµού. Κανόνες
ολοκλήρωσης (κατά µέρη, µε αντικατάσταση). Τεχνικές ολοκλήρωσης. Γενικευµένα
ολοκληρώµατα. Εφαρµογές.
• Θεώρηµα Taylor και δυναµοσειρές. Θεώρηµα Taylor. Μορφές υπολοίπου στο ϑεώρηµα Taylor. Αναπτύγµατα Taylor ϐασικών συναρτήσεων. Αναπτύγµατα συναρτήσεων
σε δυναµοσειρές.
• Συµπληρώµατα. (α) Κυρτές συναρτήσεις, ανισότητα του Jensen και εφαρµογές. (ϐ)
Ορισµοί των ϐασικών υπερβατικών συναρτήσεων.
251. Πληροφορική ΙΙ
∆ιδάσκων : Μιχαήλ ∆ρακόπουλος
E-class: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH211/
Περιεχόµενο :
Η γλώσσα προγραµµατισµού Python. Πιο συγκεκριµένα :
• Ανακεφαλαίωση ϐασικών στοιχείων (σύνταξη, πρωτογενείς τύποι δεδοµένων, τελεστές,
ϱοή ελέγχου, λογικές σχέσεις, συγκρίσεις, µετατροπές τύπων).
• Κλάσεις, τύποι µεθόδων, κατασκευαστές, αντικείµενα.
• Πακέτα.
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• Κληρονοµικότητα και άλλες ϐασικές αρχές αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού.
• Στατικές δοµές δεδοµένων.
• ∆υναµικές δοµές δεδοµένων.
• Χειρισµός εξαιρέσεων.
• Ροές και είσοδος/έξοδος αρχείων.
• Αναδροµή.
532. Θεωρία Αριθµών
∆ιδάσκων : Κωνσταντίνος Γκότσης
E-class: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH549/
και https://eclass.uoa.gr/courses/MATH443/
Περιεχόµενο :
• Πρώτοι αριθµοί, και το ϑεµελιώδες ϑέωρηµα της Αριθµητικής.
• ∆ιαιρετότητα, ΜΚ∆, ΕΚΠ, αλγόριθµος του Ευκλείδη.
• Γραµµικές ∆ιοφαντικές εξισώσεις, Πυθαγόρειες τριάδες.
• Αριθµητικές συναρτήσεις, η συνάρτηση του Euler, νόµος αντιστροφής.
• Ισοτιµίες, ϑεώρηµα υπολοίπων του Κινέζου.
• Αναδροµική επίλυση πολυωνυµικών εξισώσεων modulo δυνάµεις πρώτων.
• Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και τον αλγόριθµο RSA.
• Αρχικές ϱίζες, δείκτες, το µικρό ϑεώρηµα Fermat.
• Τετραγωνικά υπόλοιπα, νόµος τετραγωνικής αντιστροφής, υπολογισµοί µε τα σύµβολα Legendre και Jacobi.
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