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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΜΗΜΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ARCΘ_224 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
o
   

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ 2 

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 Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 3ϊρεσ/εβδομάδα(Δ) 2 

 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 

Τποβάκρου 

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/ARCH285/ 

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 αποτελείται από δφο ενότθτεσ. Θ πρϊτθ είναι ςυνζχεια του μακιματοσ Μακθματικά 1 και αφορά ςτισ 
ςυναρτιςεισ  πολλϊν μεταβλθτϊν, ςτισ μερικζσ παραγϊγουσ, ςτο διπλό ολοκλιρωμα κακϊσ και ςτισ εφαρμογζσ τουσ. 
Θ δεφτερθ ενότθτα αφορά ςε μια ειςαγωγι ςτθ τατιςτικι και περιλαμβάνει περιγραφικι ςτατιςτικι, ειςαγωγι ςτισ 
μεταβλθτζσ και τισ κατανομζσ τουσ, διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ, ελζγχουσ υποκζςεων, ςυςχζτιςθ και γραμμικι 
παλινδρόμθςθ.  

Θ φλθ αυτι αποςκοπεί να δϊςει ςτουσ ςπουδαςτζσ τθσ αρχιτεκτονικισ ζνα βαςικό υπόβακρο μακθματικϊν γνϊςεων, 
απαραίτθτο για όλουσ τουσ μθχανικοφσ, ενϊ το επίπεδο διδαςκαλίασ είναι προςαρμοςμζνο ςτο επίπεδο των 
αποφοίτων του Ενιαίου Γενικοφ Λυκείου. Σο μάκθμα πραγματοποιείται με 3-ωρεσ διαλζξεισ εβδομαδιαίωσ και 1-ωρα 
εργαςτιρια όπου οι φοιτθτζσ/τριεσ εξαςκοφνται ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ του Mathematica και του SPSS.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο/θ φοιτθτισ/τρια κα πρζπει: 

 Να ζχει κατανοιςει τθν ζννοια των ςυναρτιςεων δφο μεταβλθτϊν, τθ γραφικι αναπαράςταςι τουσ και να 
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υπολογίηει μερικζσ παραγϊγουσ, ακραίεσ τιμζσ και διπλά ολοκλθρϊματα.  

 Να μοντελοποιεί προβλιματα υπολογιςμοφ εμβαδοφ καμπυλόγραμμθσ επιφάνειασ ι όγκου περιοχισ του χϊρου 
περικλειόμενθ από δοςμζνεσ επιφάνειεσ.   

 Να χρθςιμοποιεί εργαλεία και μεκόδουσ  περιγραφικισ ςτατιςτικισ για διερευνθτικι ανάλυςθ δεδομζνων.  

 Να καταλαβαίνει τθν ζννοια των διαςτθμάτων εμπιςτοςφνθσ και να υπολογίηει διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ για 
εκτίμθςθ μζςθσ τιμισ και διαςποράσ,  

 Να εκτελεί ελζγχουσ υποκζςεων με τθ βοικεια κατάλλθλων δειγματολθπτικϊν κατανομϊν.  
 Να χρθςιμοποιεί ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ και ςυςχζτιςθσ για αποτίμθςθ τθσ γραμμικισ ςχζςθσ μεταξφ δφο 

μεταβλθτϊν και για πρόβλεψθ τθσ τιμισ τθσ μιασ βάςει παρατθριςεων τθσ άλλθσ. 

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 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων που αφοροφν ςτθν αυτόνομθ κυρίωσ αλλά ενδεχομζνωσ και ςτθν 
ομαδικι/ςυνεργατικι εργαςία, ςτθν προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ, κακϊσ επίςθσ 
και ςτθν εμπζδωςθ τεχνικϊν για τθν αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 Ι. υναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν. Μερικζσ παράγωγοι και ολικό διαφορικό. Ακρότατα ςυναρτιςεων δφο 
μεταβλθτϊν. Διπλά ολοκλθρϊματα. Εμβαδά επιφανειϊν ςε καμπυλόγραμμεσ επιφάνειεσ και όγκοι τριςδιάςτατων 
ςτερεϊν. 
ΙΙ. Περιγραφικι ςτατιςτικι. Οι μεταβλθτζσ και οι κατανομζσ τουσ. Κεντρικό Οριακό Θεϊρθμα. Διαςτιματα 
εμπιςτοςφνθσ (για μζςθ τιμι, αναλογία, διαςπορά). Ζλεγχοι Τποκζςεων (για μζςθ τιμι και διαφορά μζςων τιμϊν). 
υςχζτιςθ και Γραμμικι Παλινδρόμθςθ. 

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 
ςτθ χριςθ υπολογιςτι και ςυγκεκριμζνα του ςτατιςτικοφ πακζτου 
SPSS για τθν ανάλυςθ δεδομζνων και εφαρμογι των τεχνικϊν που 
μελετϊνται ςτθ κεωρία. 

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 

Οι διαλζξεισ γίνονται με προβολι διαφανειϊν και ταυτόχρονα επίλυςθ 
αςκιςεων ςτον πίνακα με το χζρι. Εκπαίδευςθ ςτο εργαςτιριο για τθ χριςθ 
του ςτατιςτικοφ πακζτου SPSS. Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ eclass 
που διακζτει το Πανεπιςτιμιο Πατρϊν. 

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 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ  που εςτιάηουν 
ςτθν εμπζδωςθ τθσ κεωρίασ.  

13 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που εςτιάηουν ςτθν 
χριςθ του υπολογιςτικοφ πακζτου SPSS 

13 

Μθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ φοιτθτϊν/τριϊν 20 

Σελικι Εξζταςθ  3 
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δθμιουργία, κ.λπ. 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 

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

75 ώρεσ  

 

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: 
- Επίλυςθ αςκιςεων Μακθματικϊν και τατιςτικισ 
- Εφαρμογζσ προβλθμάτων που αφοροφν ςε κζματα Μθχανικϊν 
 
ΙΙ. Γραπτι εξζταςθ εργαςτθρίου για τθ  χριςθ του υπολογιςτικοφ 
πακζτου κακϊσ και για τθν κατανόθςθ και ερμθνεία των 
αποτελεςμάτων που προκφπτουν από τον υπολογιςτι. Θ 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 
 

1. Εφαρμοςμζνα Μακθματικά & Mathematica, Κ. Παπαδάκθσ, Εκδόςεισ Σηιόλα & Τιοί 

2. τατιςτικι,  Γ. Χάλκοσ, Εκδόςεισ Δαρδάνοσ 

3. Κοινωνικι τατιςτικι & Μεκοδολογία Ζρευνασ με το SPSS, Β. Δαφζρμοσ, Εκδόςεισ Ηιτθ 

4. θμειϊςεισ Εφαρμοςμζνθσ τατιςτικισ ,  . Δαςκαλάκθ  (Παρζχονται μζςω τθσ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ 
eclass του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν) 
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