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

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

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εργαςτιριο 3ϊρεσ/εβδομάδα 
(Δ) 
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 1ϊρα/εβδομάδα(Ε)  

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Τπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Γνϊςεισ Μακθματικϊν Κατεφκυνςθσ Λυκείου 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH260/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα αποτελεί το βαςικό ειςαγωγικό μάκθμα Μακθματικϊν και θ φλθ του μακιματοσ 
ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ γνϊςεισ και τθν μεκοδολογία των ανϊτερων 
εφαρμοςμζνων μακθματικϊν για μθχανικοφσ που χρειάηονται ςτθν επιςτιμθ τουσ. Σουσ ειςάγει 
ςτισ περιοχζσ του διαφορικοφ και του ολοκλθρωτικοφ λογιςμοφ τθσ μιασ μεταβλθτισ, τθσ γραμμικισ 
άλγεβρασ και των διαφορικϊν εξιςϊςεων. Οι γνϊςεισ αυτζσ είναι αναγκαίεσ και χρθςιμοποιοφνται 
ςε πολλά επόμενα μακιματα ειδικότθτασ του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά το διαφορικό και τον ολοκλθρωτικό λογιςμό και τθ 
γραμμικι άλγεβρα  ςτα επόμενα μακιματα ςτισ ςπουδζσ του/τθσ ςτθν επιςτιμθ του 
Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ κακϊσ και ςε ςχετικά  προβλιματα του Αρχιτζκτονα 
Μθχανικοφ. 

 Κάνει μακθματικι μοντελοποίθςθ προβλθμάτων του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ ςτα 
οποία γίνεται χριςθ των εννοιϊν των πιο πάνω περιοχϊν των μακθματικϊν.  



 Χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά τον υπολογιςτι κακϊσ και πρόγραμμα ςυμβολικϊν 
υπολογιςμϊν ςτα μακθματικά και ςε εφαρμογζσ του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ.  

 

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

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

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

 

• Αυτόνομθ Εργαςία 
• Ομαδικι Εργαςία 
• Κριτικι ςκζψθ για επίλυςθ ςφνκετων Μακθματικϊν εφαρμογϊν ςτθν επιςτιμθ του 

Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
i. Διαφορικόσ λογιςμόσ ςυναρτιςεων μιασ μεταβλθτισ 

ii. Ολοκλθρωτικόσ λογιςμόσ ςυναρτιςεων μιασ μεταβλθτισ 
iii. Ειςαγωγι ςτισ Διαφορικζσ εξιςϊςεισ 
iv. Ορίηουςεσ, Πίνακεσ και ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων 
v. Διδαςκαλία πακζτου ςυμβολικισ άλγεβρασ ςτο υπολογιςτικό κζντρο. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

1. Διδαςκαλία ςτθν τάξθ (3 ϊρεσ/εβδομάδα): 
διαλζξεισ από πίνακα που αφοροφν ςτθ κεωρία, ςε 
αςκιςεισ και ςε εφαρμογζσ του Αρχιτζκτονα 
Μθχανικοφ.   

2. Εργαςτιριο (1 ϊρα/εβδομάδα ςτο υπολογιςτικό 
κζντρο): εξάςκθςθ ςτο περιεχόμενο του 
μακιματοσ μζςω εφαρμογϊν με τθ χριςθ του 
υπολογιςτι κυρίωσ ςε ςυμβολικοφσ υπολογιςμοφσ. 

3. Επίλυςθ αςκιςεων (με το χζρι και 
χρθςιμοποιϊντασ τον υπολογιςτι) ατομικά από 
κάκε φοιτθτι/φοιτιτρια.  

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Εργαςτθριακι εκπαίδευςθ ςε πρόγραμμα υμβολικισ 
Άλγεβρασ. 

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 26 

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ  
που εςτιάηουν ςτθν 
εμπζδωςθ τθσ κεωρίασ.  

13 

Αςκιςεισ ςε φυλλάδια που 
μοιράηονται ςτο μάκθμα 
και εςτιάηουν ςτθν 
εφαρμογι μεκοδολογιϊν 

13 



Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων του 
Μθχανικοφ ςυν 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
που εςτιάηουν ςτθν χριςθ 
του υπολογιςτικοφ 
πακζτου Mathematica 

Σελικι εξζταςθ Θεωρίασ 
Εργαςτθρίου 

3 

Αυτοτελισ Μελζτθ 20 

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

75 

  

  

  

  

  
 

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. 

 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει: 
- Αςκιςεισ Μακθματικϊν 
- Εφαρμογζσ Μακθματικϊν προβλθμάτων 

Μθχανικοφ 
 
ΙΙ. Γραπτι εξζταςθ, με χριςθ υπολογιςτι, ςτο 
εργαςτιριο Η/Τ. Η εξζταςθ του εργαςτθρίου δεν είναι 
υποχρεωτικι και ο βακμόσ τθσ ςυμμετζχει μόνο 
κετικά ςτον βακμό του μακιματοσ με βαρφτθτα 20%, 
με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι ο βακμόσ τθσ γραπτισ 
εξζταςθσ είναι προβιβάςιμοσ. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 
1. Μάρκελλου, Β. Β., “Εφαρμοςμζνα Μακθματικά”. Εκδόςεισ Γκότςθ Κων/νοσ & ΙΑ Ε.Ε., Πάτρα, 

2013.  
2. Μωυςιάδθ Χ., “Ανϊτερα Μακθματικά”. Εκδόςεισ Α. και Π. Χριςτοδουλίδθ Ο.Ε. «Εκδόςεισ 

Χριςτοδουλίδθ», Θεςςαλονίκθ, 2010. 
3. Finney, R. L., Weir, M. D. και Giordano, F. R., “Thomas Απειροςτικόσ Λογιςμόσ”, Σόμοι Ι. 

Πανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 2009. 
4 Παπαδάκθσ, Κ. E., “Εφαρμοςμζνα Μακθματικά & Mathematica”, Εκδόςεισ Σηιόλα, 

Θεςςαλονίκθ, 2015. 
 

 

 
 


