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Η ώbιμη, τεκυηρι.ωιιένη και σοβαρή παρέμβαση
όλων των φορέων της Πανεπιστημιακής κοινότητας
στις διαδικασιες, στα όργανα και στην καθημερι
νή λειτοuονια του Πανεπιστημιοu κι ακόμη η δη
μιουονική κι'ισότιμη συνεpνασια τους, οnοτελούν
την nιό ασφαλή εγγύηση για μιό σταθερή ποοεια
που θα στοχεύει στην αναβάθμιση και στην πρόοδο
του Ελληνικού Πανεπιστημιου.-

\



•1
. ;/· 3

•Ι

·'

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

i. ΔιοLκηση ΠανεπιστημLου.
Π. Δομή του Τμήματος,των Μαθηματικών
ΠΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο·τ\Jv Φοιτητών τού Τμήματος
'Ν. Ημεοομηνί ες έvάpξεως-λήξεως μαθημάτων
v. Πολιτιστικές ομάδες
VI. Αλλες πληpοφοοLες. ,_·,__/;-:::,

όΣεΗδα
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7
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38
39
42
42
43
46

48

Ι. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

. 1983-84
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΓΡΝ-1ΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ι; Μεταβατικό πpδγpσμμα σπουδών Παv.ετοuς 83-84
Π. Πεpιέχbμενο μαθημάτων Παν. έτους 83-84
ΙΠ.Πpόγpαμμά ~-ττοuδώv Μαθηματικών Πσv.Πατοώiι

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ήΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1Q ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, . Απειροστικός Λογισμός 1 (3-3)*

2. Γραμμική Αλγεβpα (3-2)

3. Εισαγωγή στη σύγχρονη Άλγεβρα (3-2)

4. Περιήγηση στα Μαθηματικά 4
5. Ξένη γλώσσα 3

••θ
θ
θ
Ε

Εξώφυλ~ο: απ•τα χαρα)(τι)(ά του M.Esaherι
"Τρείς σφαϊρε ς " (19'+5)

2Q ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ

1. Απειροστικός Λογισμός 11 (3-3)
2. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών (3-3)
3. Ξένη γλώσσα · 3

θ
Ε

νπ Απο, το Νόμο Πλαίσίο 1268/82

Ο "Οδηγός Σπουδών" πεp ιέχει στοιχεια καταχωοημέvα μέχοι 1/12/83

Κατ'επιλογήv·υποχρεωτικά
Οι φοιτητές ~ιαλέvοuv ένα μάθημα από τα:

4α. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική και τη ΨυχολογLα n

* Οι αpιθμοι στην παοένθεση αντιστοιχούν κατά σειpά στις εβδομαδιαLες ώρες
παραδόσεων και φpοντιστηρίων ή εργαστπρLωv.Για τα κaτ'επιλογήν μαθήματα καθο-
'pίζονται 4 ώpες συνολικά.
** Τα σύμβολα θ (Θεωρητικών),[ (Εφηpμοσιιένων)· και Π {Παιδαγ.Ιστοο.Φιλ. των
Μαθηματικών) αvα~έροvτaι στούς τομείς που έχουν την ευθύνη του μαθήματος,

\
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4Β: Πσιδανωνική Ψυχολογtα
4ν. Φιλοσοφια της Επιστήμης,

Οι φοιτητές διαλέγουν ένα μάθημα από τα:~

n
π

Sα. Συνδυαστική Ανάλυση
5β. Ανάλυτϊκή Γεωι.ιετρ{α
5y. Αξιωματική θεμελ(ωσ~ της_Γεωι.ιέτρ(ας
5δ. θεωρ(α Συνόλων
5ε. Πρακτική Αστρονομ(α
5στ.Εισαγωγή στη Φυσική

12 ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε
θ 1

"' θ
ί. ~

θ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

2Q ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

. 1.Απειροστί.κός Λογισpός Iri · (3--3) θ
2.~ισαγωγή στη σύγχρονη ΆΑ~

γεβρd · (3-2) θ
; 3.λpιθμητικη Ανάλυση

'4.Ξέ;η γλώσσα

1.Απειροστικός Λογισμός -r,ι · (3-3) Ε
2.θεωρ(α Πιθανοτήτων (3-2) Ε·
3.Ξένη γλώσσα

(3-2) Ε
3

_Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά διίο από τα κάτωθι:

;.Προβολική Γεωι.ιετp{α
2.Μαθηματίκός Προγραμματισμός
3.θέματα σύγχρονης Ανάλυσης
4.Μαθηματική Αστρονομ(α

;.5.Μετεωpολογ(α 1

θ · 1 • θεωp ία ομάδων θ
Ε 2.Μαθημστικός Προγραμμστίσμός ΙΙ. Ε
θ 3.Αpιθμητικές μέθοδοι Γραμμικής

Άλγεβρας Ε
4.Αστροφυαική
5.Μετεωpολονtα · ΙΙ

:.·:

(

i
1,
1

ι

! .

1 Q ΕΞ.ΑΜΗΝΟ

5

ΤΡΠΟ ΕΤΟΣ

2Q ΕΞ.ΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

(3-2) θ

(3-2) θ
1.Συνήθεις διαφορικές εξισώ- 1.Διαφοpική Γεωμετρ(ο

σεις (3-2) Ε 2.Μαθημοτική Ανάλυση
2.Μηχανική (3-2) Ε

Κατ'επιλογήν υποχρεωτικό δύο από τα κάτωθι:

!.Ηλεκτρομαγνητισμός 1 6
2.Κβαντομηχσνική 1
3.Διαφοpικές πολλαπλότητες Ι
4.Γενική ΤοπολονLα Ι
5.Μηχανική των ρευστών
6.Κοσμολογία
7.Στοχαστικές διαδικασίες
8.θεωρ(α δακτυλ(ων-σωμότων

\Q ΕΞΆΜΗΝΟ

1 .Στατιστική 1
, 2.Εισανωνr, στη ι\ονική

1.Ηλεκτpομογνητισμός 11 6
Ε 2.Κβαντομηχανική 11
θ 3.Εισαγωγή στην Παιδαγωγική ιι:άι
θ στην qlυχολογ(α
Ε 4.Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική

5.Μηχανική των ρευστών 11
Ε 6.Γενική Τοπολογία 11
θ · 7 .θεωρίσ Τοπολογικών ομάδων .

( 8.Μηχανική 11
9.Στοχαστικές διαδικασ(ες ΙΙ

10.Διδακτικ~· των στοιχειωδών Ηαθη~
μστικών n

11.Ολοκληpωτικές εξισώσεις· Ε
12.Σιινήθεις διαφορικές εξισώσεις Ε ·
13. Διαmοpικές 'Πολλαπλότητες μ . θ

Ε

n
π
Ε
θ'
θ
Ε
Ε

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

2Q ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ

( 3-2). Ε. 1.Στατιστική 11 (3-2) Ε
(3-2) Ε 2.Ειδική θεωρία σχετικότητας (3-2) Ε

Κστ'επιλογήν υποχρεωτικά δύο από τα κάτωθι:

Ε

1.Συναpτησιακή Ανάλυση 11 θ
2.Μεpικές διαφορικές εξισώσεις ΙΙ Ε
3.Διπλωμστική εργασισ

.. 1.Συναpτησιακή Ανάλυση Ι θ
2.Μεpικές διαφορικές εξισώσεις·~· Ε
3.Ποιοτική θεωp(α εξισώσεων

,ι·
'
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4.Εφσρμοσμtνη Άλγεβρα t Ε
5.Εισαγωγή στη θεωp[α Υπολογισμών

και Αλγορ(θμων Ε
6.Αvαλυτική Μηχανική Ε
7.Μιγαδικές συναρτήσεις ΙΙ θ
8.Τανυστικός Λογισμός και Μηχανι-

~ή συνεχών μέσων 1
9.Εφαpμογές των Η/Υ στην Οικονο-·

μια.στη Βιομηχαν(α και τη Διοι-
κηση 1 Ε

10.Γενική Διδακτική

/

π

\

4.Εφαpμοσμένη ΆλνεΒpα Ι1 Ε
5.θεωp(α υπολογιστικών μηχανών ··ε
6.Στστιστική περιοδικών φαινομέ-

νων Ε
7 .Μαθηματικές μέθοδοι Ήφυσικής Ε
8.Τανυστικός Λογισμός και Μηχανι

κή συνεχών μέσων ΙΙ
9.Εφαpμογές των Η/Υ στην pικονο-·

μία.στη Βιομηχανία και τη Διοι-
κηση ΙΙ Ε

10.Εφαpμοσμένη Πιθανότητα και Στατί-
στική Ε

11.Ειδική Διδακτική Π
12.Ειδικά θέματα Στατιστικής Ε

Η Γενική Συνέλευση του ΤμήματοςΌπεφάσισε να τηρηθούν τα εξής:
1 •. Η κατό:tμηση του ακpοατηp(ου σε τμήματα στα υποχρεωτικά μαθήματα να

. εινάί όσο ·το δυνατόν ευρύτερη. Σε κάθε τμήμα θα διδάσκει - κάτά το δυνατόν -
~ιαφοpετικό μέλος του ΔΕΠ και θα διαλέγουν οι φοιτητές το τμήμα τους.

2. Το περιεχόμενο του μαθήματος Μαθηματική Ανάλυση νια τη φετεινή χρο
νιά καθορ(ζεται να ε(ναι "στοιχεια Γενικής Τοπολογίας και Μιγαδικές συναοτh
σεις•. Η ανάθεση των παραδόσεων έγινε στον· καθηγητή Ν.Αpτεμιάδη και στο
Λέκτορα Ν. Σόμαpη, των ~ε φpοντιστηpLwν στο βοηθό Δ. Ηλιόπουλο.

3. Κάθε κατ'επιλογήν μάθημα διδάσκεται εφ'όσον το ζητήσουν δέκα τουλά-

χιστον φοιτητές.
4. Οι φοιτητές μποpού~· να παρακολουθήσουν μιά από τις ξένες' γλώσσες:

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικό.

..,,

(,_ '

'·

1
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1
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11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ~ΑθΗ~ΑΤΩΝ .. ΠΑΝ. ΕΤΟΥΣ 1983-84

Τα μαθήματα αναφέρονται κατά έτη και εξάμηνα της ακαδημαtκής χρο
νιάς 1983-84. καθώς επLσης τα ονόματα αυτών που .θα διδάξουν φέ~ος

t
τα μαθήματό αυτό ..

1

Ι 1 ο ΕΤΟΣ \

\ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ \

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αξιωματική θεμελίωση πραγματικών αριθμών, καρτεσιανό επLπεδο,
στοιχεία Αναλuτικ~ς Γεωμετρίας { εξισώσεις ευθείας). Συναρτήσεις,
όρια. συνέχεια, παραγώγιση. διαφορικά. Ολοκλήρωμα Riemann, ωρισμέ
σμένο ολοκλήρωμα. αόριστο ολοκλήρωμα, θεμελιώδες θ~~pημα Απειροσ
τικού Λογισμού. Μtθοδος ολοκλήρωσης. Ειδικές συναρτήσεις (Εκθετι
κές. Λογαριθμικές, Τριγωνομετρικές. Υπερβολικές).

παρ. r. Δάdιος. Ι. Στσμπάκης
φp. Κ. Κοντολάτυυ, Λ. Φέγγος

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Διανυσματικοί ~Χώροι, Πίνακες, Ορίζουσες, ΕπLλυση Γραμμικών Συστη
μάτων. Ιδιοτιμές. Ιδιοδuανύσματα. Παραδείγματα και ΕφαpμογέςΌτην

Αναλuτικ~ ΓεωμετρLα.
παρ. Π. Λεντούδης. Δ.·Στpατηγόπουλος
φρ, Κ. Κούλης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ·ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
'

]

1 /
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Δακτύλιοί. Ακέραιοι. Διαιρετότηι"α, Ισοδuνομ(ες, Ομάδες, θεωρισ Πο

Αιίωνύμων.
nσρ. Μ. Λομnιρης

. -· . .
φp, n. ΑλεβLζος

. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΑ

ftνικός Προσονστολισμός μέσα στο Μαθηματικά, Μοθηματ~κά και Τέχνη.
Αρ(θμοθεωρισ: Επιστήμη Υπολογιστών. θεωpLα Γραφημάτων και. Εφαρμο
γές. θεωρtο Ομάδων και Εφαρμογές. θεωρLα Πιθανοτήτων-Στατιστική

και Εφαρμογές.
παρ. Κ. Δρόσος
σο . Δ. Σπανός

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

\ Β • ΕΞΑΜΗΝΟ \

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

AnEIPOΣttκot ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ

Jtοιχεtα Αναλυτική~ Γεωμετρ(ας (κωνικές τομές, επιφάνειες) θεωρή
ματα Μέσης Τιμής και Rolle, μέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων, γρα
φικές παραστάσεις, τύπος Taylor. Εφαρμογές παpογώvωi και ολοκλη
ρωμάτων. ΑκολουθLες. σείρές, γενικευμένο ολοκλήρωμα.

παρ. Γ. Δάσιος, Ι. :Στομπόκης
φp. Φ. Ζaφειpοπούλοu, Κ. Κοντολάτοu

εiiΑΓDΓΗ ΣΤΗΝ EniiTHMH ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
;

Δομή κfiι Περιγραφικό Στοιχεια Υπολογιστών. Αρχές Προγρ~μ~ατισ~ού.
Στοιχειώδης εισαγωγή στις Δομές-Δεδομένων. Εργαστήριο ~-Φpο~iιστή

r

..\

' 9
,.
1

1·
ρ ιο: Μ ιό Γλώσσα Πρσγραμματισμ ού, ·

παρ. Κ. ΙοpδανLδης, Γι. Καζαντζής,
Μ, βραχbiης h Χ.Ζαγούρας

σρ • Ν, Χαtζηπέρης

i

ΚΑΤ' ΕΠiΛΟΓΗ.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ θΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΛΣ

Τα αξιώματα _του Hilbert της ΕυκλέLδιας ΓεωμετρLσς. Μελέτη των α
. ξιωμάτων της ΕυκλεLδιας ΓεωμετρLας. Μοντέλα. Σuμβιβαστότητα~ ανε

ξαpτησLα, πληρότητα. Μη Ευκλειδιες ΓεωμετρLες,
παp. Σ. Ηλιόδης
φρ, Λ, Φέγγος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕυθεLα και επLπεδο στο χώρο. Μετασχηματισμός συστημάτων συντετα
γμένων. 'Γενική δευτεροβάθμια εξLσωση και προσδιορισμός του εLδοuς
της καμπύλης. Γενική θεωpLο καμπύλων δευτέρου βαθμού. Στοιχεια ε
πιφανειών δευτέρου βαθμού.

παρ. Σ. Ηλιόδης
φp. Σ. ΖαφειρLδου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η έννοια της Επιστήμης, Η ΦιλοσοφLα έναντι της Επιστήμης. Μέθοδος
και Μέθοδοι. Η έννοια της ταξινόμησης και η ταξινόμηση των Επισ
τημών. Ιστορική επισκόπιση της Επιστήμης και ιδLα των Φυσικών Ε
πι~τημών.· θέματα Φιλοσοφ(ας της Επιστήμης,

παρ. Α. Ζούμπος
φρ, Ι. Δελής

'
/
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

α. Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής:· Έννοια, σκοποι, περιεχό
μενο, μέθοδοι των επιστημών της Αγωγής. Δυνατότητες, παράγοντες,
αρχές, αξιώματα, μέσα αγωγής.
β. Εισαγωγή στη φιλοσαφια της Παιδειας: Ιστορική αναδρομή, σύγχ
ρονη προβληματική.
v. Ιστοpια της Παιδειας: Η Παιδεια στην αρχαιότητα (ανα~ολική,
ελληνική, Ρwμα[κή). Η Παιδεια στο Βυζάντιο και στην Εupώπη του Με
σαιωνα. Το κ(νημα των Νέων Σχολε(ων, Σύγχρονες Παιδαγωγικές τάσεις
στο κόσμο. Η Παιδεια στην Ελλάδα κατά τη Τοupκοκpατια, μετά το
1821. Η Παιδεια στην Ελλάδα στον εικοστό αιώνα.
δ. Εισαγωγή στη Κοινωνιολογ(ά της ΠαιδεLας: Κοινωνική κατάσταση
και εκπαιδευτικό σύστημα, τα παράγωγα των οικονομικών μετασχημα
τισμών, Κοινωνιολοvια των ενδοσχολικών σχέσεων.
ε. Στοιχεια Γενικής Ψuχολογ(ας, Μεγάλες Ψuχnλογικές Σχολές, Στόι
χεια Ψuχολογιας Βάθους (S. Freud, Adler, Young). Στοιχεια Κοινω
νικής Ψuχολοvιας.

παp. Α. Κοσμόποuλος
φp. Μ. Παpτσάλης

ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Από το έμβρυο στο παιδι, το παιδι, ο έφηβος (η εφηβ(α σαν μεταβα
τική ηλικια και σαν ηλικια προβληματισμού: προεφηβικά και εφηβικά
χαpακτηpιστικά, ό έφηβος και ο εαυτός του, ο έφηβος και ο άλλος
ή το "άλλο"), ο νέος (βασικά χαpακτηpιστικά της νεότητας, βασικές
όψεις της πpοσαpμογής του νέου, η εποχή μας και το κινημα της Νέ
ας Γενιάς).

Α. Κοσμόπουλος

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Συνδυασμοι-Διατάξεις-Μεταθέσεις-Μεταθέσεις με επανάληψη-Κα~riνομή
. .. i

αντικειμένων- Επαγωγικές σχέσεις-Γεννήτριες συναρτήσεις-Η αpχή i-
nclusion-exclusion-Mεταθέσεις με απαγορευμένες θέσεις-πολυώνυμα

11 '

'Rοοk-Εισαγω~ή σtη θεωpLα Γραφημάτων, Κύκλοι μεταθέσεων-Καταμέτpη
Όη καiά Pol a-εφαpμογές στις πιθανότητες, στατιστική; κλπ.

Μ. ΛαμπLpης

ί
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Αστεpισμοι: Κατάλογοι αστέρων και χάρτες του Ουρανού. Περιγραφή
διαφόρων αστρονομικών οργάνων. Μέθοδοι αστρονομικών παρατηρήσεων

και επεξεpγασια αυτών.
θ. Ζαφειpόπουλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Κλασική - Νεωτέρα Φυσική.
Μηχανική του υλικού σημεLοu του στερεού και των συστημάτων, Ταλα
ντώσεις. :Ελαστικότητα. Συστήματα αναφοράς. Στ ο ιχ ε ί σ σχετικιστικής
Μηχανικής. Παγκόσμια έλξη. Μηχανική των ρευστών. Κυματική. Νόμοι
ιδανικών και πραγματικών αεpLων. Στατιστική Maxwell-Boltzmann. θε
pμοδυναμικά αξιώματα. Φυσική χαμηλών θερμοκρασιών. Κβαντικά θεpμι-

_κά φαινόμενα.
Α. θ ε οδ ο σ ί ου

θΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ

Λογ~κή προτάσεων και αληθοπLνακες. Κατηγορήματα, σύνολα και υπο
σύνολα. Άλγεβρα προτάσεων, άλγεβρα κατηγορημάτων, άλγεβρα υποσυ
νόλων, διαγράμματα Venn. Σχέσεις, συναρτήσεις, σχέσεις διατάξεως,
διαγράμματα Hksse, σχέσεις και τάξεις ισοδuναμLας, διαμεp(σεις.
Ακολοuθ(ες, οικογένειες. Αξιώματα της θεωpLας Συνόλων Zermelo
Fraenkel. Κατασκευή από τα αξιώματα, των φυσικών, ακεpαLων και
pητών αριθμών. ΑκολουθLες Cauchy και κατασκευή των πραγματικών α
pιθ~ών. Πεπερασμένα, άπειρα και αριθμήσιμα σύνολα. Πληθάpιθμοι
και αριθμητική πληθαpLθμων. Διατακτικοι αpιθμοι. Το αξLωμα επιλο
γής, η ·σχέσις του με τα ·άλλα αξιώματα, ισοδύναμες προτάσεις,

Παρ , Γ. Μη τακ Lδης·,
•Φp., Ε. Παπαδοπετράκης
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!Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΥΠΟΧ Ρ ΕΩΤΙ ΚΑ

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, διαφορικά. Πεπ
λεγμένες συναρτήσεις, μέγιστα ελάχισtQ, πολλαπλάσιαστές Lagrange.
Πολλαπλά ολοκληρώματα.

παp. Σάμαpης
φp, Ηλιόπουλος, Κασιμάτης

ΑΡΙθΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σφάλματα. ΠαρεμβοΜ. Αριθμητική Παραγώγιση, Αριθμητική Ολοκλήρωση.
Αρ~θμητική επ[λυση.εξισώσεων, Αριθμητική Επ[λυση Γραμμικών συστη

. μάτον ,

παρ. Βάλβη. Ιοpδαν[δης, Καζαντζής
φp. Γpάψα, Καζαντζής

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ

θΕ~ΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μετρικο[ χώροι. Από τη θεωρ[α των πραγματικών συναρτήσεων· ανώτε
ρο. και κατώτερο πέρας μ[άς πραγματικής συνάpτησΊς, ανώτερη και κα
τώτερη περιβάλλουσα μιάς οικογένειας πραγματικών συναρτήσεων, θε
ωρήματα Baiτe, & Lebesque. Στοιχε[α από τη θεωp[α των διανυσματι
κών. συναρτήσεων. Διαφοp[σιμες συναρτήσεις του Rn εντός του RP. Δι.
αφοpικές μορφές Α' βαθμού.

Λ. Ντόκας

\ j
11·
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ΜΑεΗΜΑΤJΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

Εισαγωγή στη θεωρία βελτιστοπο[ησης. Γενική περιγραφή του αντικει
μένου του Μαθηματικού προγραμματισμού και των κλασσικών τεχνικών.
Το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού. Κυρτά σύνολα - μαθημα
τική θεμελίωση. Η μέθοδος Simplex. Ανάπτυξη της μεθόδου - Υπολογι
στική διαδικaοια - Γεωμετρική εpμηνε[α - Εφαρμογές. Το Δυϊκό πρό~
βλημα. Παραμετρικός γραμμικός προγραμματισμός. Εφαρμογές 9ε πpό
βλήματα οικονομLας μηχανών κλπ.

Χ. Ζαγούpας

ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Ομοπαpαλληλικές ΑnεικονLσεις. Προβολικό Επ[πεδο. Προβολικές
Απεικονίσεις.· Διπλός Λόγος.

Β. Τζάννες

ΜΕΤΕΩΡΟhΟΓΙΑ I,iI

Γενικά χαpακτηpιστικό της γήϊνης ατμόσmαιpας-Υδpοστατική ισοppο
π[α.Μ[ξη ~σι διάχυση των συστατικών.Βαpοβαθμ[δα ·και γεν.κυκλοφο~
p[α κατώτέpης ατμόσφαιpας,γεν. χαρακτηριστικά ανώτεpης.Ηλικ[α,ε
ξέλιξη γήϊνης ατμόσφαιρας.Ηλιακή ακτινοβολία.Ανώτερη ατιιόσmαιρα.
Το γήϊνο μαγνητικό πεδ[ο.L-Β συντεταγμένες.Κ[νηση σωματιδίων εν
τός των ζωνών Van Allen,6εωpLa Chapmann, κατανομή ηλεκτρολυτικής
πυκνότητας,πεpιοχές D,E,F1 και F2.Κατώτεpη ατμόσφαιpα:Η ηλιακή
ενέργεια δια μέσου της ατμόσφαιρας.θέρμανση της ατμόσφαιρας.Συ
μπύκνωση των .υδpα~μών.Οι βασικές εξισώσεις της δυναμικής μετεω
ρολογίας. Μέτωπα.Ανάλυση και πρόγνωση καιρού.

Δ. ΗλLας

ΜΑΘΗΜΑΤ1ΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

iφαι~ική Αστpονομ[α.Αστρονομικά συστήματα συντεταγμένων,περ[ χρό
νου.Αστρονομικό τρίγωνα θέσης.Προσδιορισμός του στ(γματος παρατη
ρητή.Αστρονομικές παρατηpήσεις από τη γή, · ·•~uιες κιν~σεις ασ-

'
,/"
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τέρων. Εκλειψεις. Πρόβλημα δύο· σ~μάτών. Τροχιέί, μεταφοράς. Πρόβ
λημα τριών καιν σωμάτων,

Γ. Αντωνακόποuλος

IB' ΕΞΑΜΗΝο\

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ IV

Διανυσματική Ανάλυση. Τύπος Taylor πολλών μεταβλητών, Επικσμπύλια
και επιφανειακά ολοκληρώματα. θεωρήματα των Gauss, Green, Stokes.
Εφαρμογές των ανωτέρω. Σειρές Fourier. Ομοιόμορφη σύγκλιdη.

παρ. Καφούόιας, Παπακωνσταντινοu
φp, Κοκολογιαννάκη

θΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΗΟΤΗΤ.ΩΝ

όρισμός Πιθανότητας. Στοιχεια Σuνδιαότικής Ανάλυσης. Βασικές τu
χα(ες μεταβλητές και οι κατανομές τους; Ροπογεννήτριες. Πιθανο
νεννήτριες, βασικές ανισότητες Πιθανοθεωρ(ας. Κενtρlκό Οριακό θε
ωρήμa, Μετασχηματισμένες τuχαιες μεταβλητές. Μαρκοβιανές Αλuσ(δες.
Ανελιξέις Poisson. Εισαγωγή στη Θεωρ(α Πληροφοριών.

Σταματέλος - ΣύΨαc

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ

θΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΟΝ

·όμόδες. κανόνικέι; υποομάδες. ομάδες πηΗκα, ,θεωρήματα ι σοιισρφι σ- ·
μών. ευθύ γινόμενό. κυκλικές ομάδες. Δράση riμάδας επ( ενός σuνό-

ι
r
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λοu, τροχιές, τάξεις συζυγ(ας, θεωρήματα Sylow, μελέτη της συμμε
τρικής ομάδας.~Πεπεpασμένες αβελιανές ομάδες, ~βελιανές ομάδες
πεπερασμένου τύπου~ Ελεύθερες ομάδες. Επιλύσιμες, μηδενοδύνομες,

Πσp~ Δ. Στpοτηγόπουλος
Φρ , Κ. Κούλης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

Βελτιστοπο[ηση μιάς μεταβλητής. Βελτιστοπο(ηση πολλών μεταβλητών
χωp(ς περιορισμούς. Βελτιστοπο(ηση πολλών μεταβλητών με περιορισ
μούς. Τετpαγω~ικός προγραμματισμός. Εισαγωγή στο Δυνriμικό πρ~ρομ

ματισμό. Εφαρμογές.
Χ. Ζογούpας ·

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Βασικές αρχές από τη γραμμική Άλγεβρα, π(νοκες,διανυσμοτικοL χώ
ροι η διαστάσεων, γpαμμικοι μετασχηματισμο(. Συστήματα γραμμικών
εξισώσεων.- 'Αμεσες και επαναληπτικές μέθοδοι. Ι~ιοiιμές και ιδι
οδυανύσματα πtνακα - Άμεσες και επαναληπτικές μέθοδοι.

Φ. Βόλβη

ΑΣΤΡΟΦΥΣ Ι ΚΗ

Ενεpγότης και θεpμοκpασ(α αστέρων. θεωp(α φασματικών γραμμών. Τα
ξινόμηση αστέρων. Ανοικτά και σφαιρωτό σμήνη. Γaλαξ(ας. Πpωτοασ
τέpες. Εξέλιξη αστέρων. Ιδιόμορφοι αστέρες (μεταβλητό~, υπέρυθροι,
συμβιοτικο(, μαγνητικο(). Κaινοφανε(ς και υπεpκαινοφaνε(ς, Ήλι
ος. Πλανητικά :συστήματα (πλανήτες, αστεpοειδε(ς, κομήτες, μετεω
ρ[τες). θεωρ(ες δημιουpγ(ας πλανητικών συστημάτων.

Χ. Γούδης

'
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IA. ΕΞΑΜΗΝΟ!

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΣΥΝΗθΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Εισανων~ στις Συν~θεις Διαφορικές Εξισώσεις α' τάξης και ανωτέρας
τάξης. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις. Εφαρμογές.

παρ. Π. Σιαφορικας, Α. Στρέκλας ••
φρ. Χ. Κοκολογιαννάκη, Φ. Ζαφειρο

πούλου.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Θεμελlώδεις αρχές Νευτώνειας Μηχανικ~ς. Κέντρο μάζας, θεώρημα πα~
ραλλήλων Αξόνων. Κινούμενα Συστήματα, Ροπές Αδρανειας, κινηση Υ
λικο~ Σημειου, Κεντρικό Πεδια Δυνάμεων. Αρχή Δυνατών Έργων. Αρχή
n· Alembert. Κινητική και Δυναμική Συστημάτων Υλικών σημειων.

παρ. Κ. Γούδας, Μ. Λεuτάκη
φρ. Κ. Τσιμοpάγκα

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 1

Ηλεκτρικό πεδLό, Νόμος Gauss, Δu
Stokes, Εξισώσεις

_ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ: Νόμος Coulomb,
νάμικό. Τελεστής ανάδελτα, θεωρήματα Gauss και
Poisson και Laplace~ Ηλεκτρικό δLπολο~ Μέθοδοι επιλύσεως ηλεκτρο-

στατικών προβλημάτων.
ΧΡΟΝΙΚΩΣ ΣΤΑθΕΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: ΚLνησrt φορτtων εντός αγωγών. ΕuκινησLα,
Νόμος του Ohm, Ηλεκτρεγερτική δύναμη.

1
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ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: Πλάτος, περ(οδος, συχνότητα, τιμές Rf,JS, τι
μές DC, επαγωγική αντισταση, χωρητική αντισταση, τριφασικά ρεύμα
τα.
ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ: ΑναλλΟLωτο του ηλεκρικού
φορτιαu .. Μετασχ~uατισμός του 1, πεδιο κινουμένου φορτιου. Υπολο~
γισμός μ~γνητικών. δυνάμεων.
ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ: Νόμος Amp~re. Εξισώσεις τοu μαγνητικού πεδ(ου, Α-

4
νuσματικό δυναμικό, Νόμος Biot-Savart, Μετασχηματισμός των Ε και
4

Β, Μαγνητικό βαθμωτό δυναμικό, Ανυσματικό δυναμικό μαγνητικού δι-
πόλου.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ~ΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ: Νόμος Faraday, ΑμοιβαLα επαγωγή, Αυτε
παγωγή, Ενέργεια μαγνητικού διπόλου.
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL: Εξισώσεις Maxwell. Ηλεκτρομαγνηiικδ κύματα στο
κενό. θεώρημα Poynting, Δυναμικά χρονικώς καταβαλομένων πεδtων.

Ι. Σωτηpόποuλος

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι

Βασικές έννοιες της Ρευστομηχανικής. Μέθοδοι περιγραφής της κινή
σεως των Ρευστών. Κινηματική των Ρευστών. Εφαρμογές. θεμελιώδεις
αρχές της Μηχανικής Ρευστών-Μαθηματική διατύπωση κινήσεως ιδανι
κών ρευστών. Εξtσωση Bernoulli, εφαρμογές. Γενική θεωρ(α αστροβ(
λοu ροής. Πραγματικά Ρευστά-Εξισώσεις κινήσεως πραγματικών ρευσ-

. τών-εφαpμογές.
Ν. Κaφούσιaς :.·

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

Προκαταρτικέ~ μαθηματικές γνώσεις. Στοιχε(a από τη κυματική. Περι
γραφή'νοητών πειραμάτων γιά τη κατανόηση της ανάγκης εισαγωγής της
Κβαντομηχανικής. Εξtσωση του Schrδdinger. Μονοδιάστατα προβλήματα,
:κατά τμήματα σιαθεpά δυναμικά, αρμονικός ταλαντευτής.

Α. Στρέκλας

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕL ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΙ Ι
\.

( .,/
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. 'Τοπολονικές nολλriπλότητες. Διαφο~ισιμες δομές. Διαφορισιμες πολ-
.λαπλότητες. Παραδε[γματα. Διαφορισιμες συναρτήσεις, Εφαπτόμινοι
και συνεφαπτόμενοι χώροι. Υποπολλαπiότητες. Εφαπτόμενη και συνε
φαπτόμενη δέσμη, Διανυσματικά πεδ[α.

Α. Κοτσιώλης

·~ f•;

ΓΕΝΙΚΗ TOΠOΛorii Ι

~
Ορισμός ΤοπολονLας. Συνεχε[ς aπεικον[σεις. Βάσεις, Αξιώματα Δια-
χωρισιμότητας. Αριθμησιμότητα, Συμπαγικότητα.

Β. Τζάννες

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ι

Προκαταρκτικές Γνώσεις. Γενική εισαγωγή στις Στοχαστικές διαδικα
σ[ες. Διαδικασ[ες απαρ[θμησης: Bernoulli. και Poison. Τυχα[οι Πε
ρ(πατοι.

Κ. Δρόσος

θΕDΡΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ-ΣDΜΑΤΩ11:
. \'Ί-'-;\.

Εισάνωνικά εη ί τηt θεωρ[ας ·Ό~ά~·ι. Δακτύλιοι, υποδακτύλιοι., ιδεώ
δη σωμάτων. δακτύλιος πη~tκον\ ακέραιοι δακτύλιοι, διαιρετότητα
στους ακέραιους δακτύλιους, ~ύριοι δακτύλιοι, παpαγοντικο[. Δακ
τύλιοι Πολυωνύμων. Επεκτάσεις μεταθετικών σωμάτων. Αλ~εβpικές ε
πεκτάσεις, όώμα ανάλυση ενός πολυωνύμου, αλγεβρική θήκη, πεπερα
σμένα σώματα, κατασκευές με κανόνα και διαβήτη.

παρ. Π. Λεντούδης·
φρ , Ν. Κασιμάτης

ΚΟΙΜΟΛΟΓΙΑ

Περιεχόμενο του σύμnανiος, Εξωγαλαξιακά σώματα. Χαpακτηριστι~ά
των γαλαξιών, ραδιογαλαξιών και ημιαστpικών αντικειμένων. Κοόμολο-

. .
i 1
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νικές παρατηρήσεις. Κοσμολογικά μοντέλα. Στοιχε(α Γενικής θεωρ(
ας Σχετικότητας. Ασκήσεις •.

Β. Γερογιάννης

\e· ΕΞΑΜΗΝο!

ΥΠΟΧΡΕΩΤiΚΑ

MA~HMATJKH ΑΝΛΛΥΣΗ

Τοπολογtα R, Rn, Συμπαγή, συνεκτικό σύνολα. θ. του W~ierstrass.
Ομαλή συνέχεια. Σύγκλιση ακολουθ[ας συναρτήσεων. Μετρικοι Χώρ~ι.
Πλήρεις Μετρικό[ Χώροι. Στοιχε[α Τοπολογίας •

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Καμπύλες, μήκος τόξου, εγγύτατο επ[πεδο, στρέψη, γεωμετρική ερμη
νεια εγγυτάτου επιπέδου και στρέψης. Τρ[εδρο Fteήet. Στοιχεια θε

wρ[ας Επιφανειών.

1 ·

1ι

παρ. Σ. Ηλιόδης, Α. Κοτσιώλης
φρ , Ζαφε ιρ ιδου

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Επlπεδα ηλεκτρομαγνητικό κύματα στο κενό. Πόλωση.
Σφαιρικά κύματα. Λύση των εξισώσεων Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικό πε~
δίο παλλομένοu ηλεκρικού διπόλου. Γενική λύση των δυναμικών κι-

'
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.νουμένου φορτ(ου, Ανάκλαση κύμο~ος. Πlεοη οκτινοβολ(ος.

;_ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Μακροσκοπικό πεδ(οr Πόλ~ση. Ηλεκτρική διέλευση
Συνοριακές συνθήκες, Εξισώσεις Maxwell στο διηλεκτρικό. Μεταβολή
της διηλεκτρικής σταθερός με τη συχνότητα. Διάδοση κύματος εντός
διηλεκτρικού.

· ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Μακροσκοπικό πεδ(ο. Μαγνήτιον. Πεδ(ο Η. Υπολογι
σμός Β1 , Διαμαγνητισμός. Μαγνητική ροή ατόμου. Παραμαγνητισμός.oc
Σιδηpομογνητικό υλικό. θεωp(α Weiss. Μαγνητικό υλικά,εντός εναλ-
λασσομένου nεδ(όυ. Εξισώσεις Maxwell εντός της ύλης.i

1. Σωτηρόπουλος

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ

Αστρόβιλη κινηση σε δύο διαστάσεις, Ειδικά μοντέλο διδιάστατης ο
στρόβιλης ροής. Μιγαδικό δυναμικό επ(nεδης οστρόβιλης ροής. θεώ
ρημα του κύκλου γιό το προσδιορισμό του Μιγαδικού δυναμικού. θεώ
ρημα του Blassins. θεωp(α της ανιώσσης της πτέρυγας. Εφαρμογές
στην Αεροδυναμική.

Ν. Καφούσιας

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ tI

Τρι~&ιόστατα πpοβλήμοτ~ (Νορμολι~μός κιβwτ(ου. περιοδικές-συνορι
ακές συνθήκες, ορισμός τελεστών στpοφοpμής, άτομο του Υδρογόνου).
Στοιχειa οπό τη θεωp(α σκεδόσεως, ορισμός ροής διατομής, ολικής
διατομής~ Συστήματα συντεταγμένων εpγαστηpLου και κέγτpου μάζας.
Προσέγγιση Born. Ανάλυση σε επιμέρους κύματα. Οπτικό θεώρημα.

Σ. Στρέκλος

ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Οι ανθρώπινες σχέόεις στη σύγχρονη Ελληνική κοινων(ο. Επιπτώσεις
τωf συγχρόνων σχέόεων στο σχολε(ο. Σχεσιοδυνα~ική Παιδαγωγική του'
Προσώπου. Η Παιδαγwγι~ή σχέση; Μορφές σχέσεων στο σχολεLο. Η Σχε
σιοδυναμική Παιδαγωγική και η ποιότητα του παιδαγωγού.

Α. Κοσμόnουλος

~

21

θΕΩΡΙΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΆΔΩΝ

Το μάθημα αnοτελεL εισαγωγή στη θεωp(ο συμβιβοστών δομών τοπολο
γ(ος και άλγεβρας και στις κατευθύνσεις των εφαρμογών που η συν
θετική αυτή ποpοuσ(αση ισχύει. Στοιχειa από τη θεwp(ο των τοπολο
γικών ομάδων και σωμάτων: έννοια της τοπολογικής ομάδας, δομή αυ
τής, τοπολογικές υποομάδες και ομάδες πηλLκα του IRn, γινόμενο
τοπολογ. ομάδων, LCΑ-ομάδες, τοπικές ιδιότητες κοι τοπικοL ισομο
pφισμο( τοπολ. ομάδων. Τοπολογικό σώματα, κλασσικά τοπολογικό σώ
ματα, δομή αυτών. Σύντομη επισκόπιση των κατωτέρω κατευθύνσεων:
αρχή του δuϊσμοό, θεώρημα Pontryagin-νan Kampen, δυtαμός γιό σuμ
ηαγε(ς και διακριτικές ομάδες. Τοnολογικές ομάδες σε ευκλ~Lδιους
χώρους, Διάσταση • Ολοκλήρωση ηε Τοπολονικές ομάδες.Η- έννοια των·
ομάδων Lie - ΠοροδεLγμοτο.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΙΙ

Ι. Στομπάκης

Διαφορικές μορφές. Πολλοnλότητε~ του Riemann •
Α, Κοτσ ιώλης

i
ί

ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

' Συνεκτικότητα. Γινόμενο Τοnολογικών Χώρων. θεωρια ΦLλτρων. Συμπο
γοnοιηση. STONE-CECH. ΣυμnοvοnοLηση. Παροδεtγματα,

Β. Τζάννες

ΣΤΟΧ~ΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΙ
.ι.,

ΑλυσLδεςΜarkον. ΔιαδικασLες Markov σε συνεχή χρόνο. Marfinyales.
ΚLνηση_του Brawn.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

.,/

Κ. Δρόσος

\
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Κινηματική του υλικοό σημεLου. Κινηματική των στερεών. Σχετικές
κινήσεις. Αρχή δυνατών έργων. Δυναμική συστημότων και στερεού σώ

·ματος.
παρ, Μ. Λευτόκη
φp, Κ. Τσιμοράγκα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

θεωρLα ολοκληρωτικών εξισώσεων στο χώρο των συνεχών dυναρτήσεων.
Ποιοτική θεωρLα ολοκληρωτικών εξισώσεων που προκύπτει απ'τα γενι
κό θεωρήματα του σταθερού σημεLου (ολοκληρωτικές εξισώσεις τύπου
Fredholm και τύπου Voltera). Μετατροπή γραμμικών εξισώσεων σε ε
ξισώdεις τύπου Voltera Βου εLδους. θεωp[α ολοκληρωτικών εξισώσεων

στο χώρο Hilbert ι2(α,Β),
Π. Σι αφαρ ί κ ας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓIΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Περιεχόμενο όπως και στο 1°.έτος Β' Εξάμηνο
Α. Κοσμόπουλος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η t.1 του Τ.Μ απεφάσισε την ύπαρξη Σεμιναp[ου σχετικού ~ε το μό
:θημα της Διδακτικής των Στοιχειωδών Μαθηματικών που ανατέθηκε στο

κ. r.απαδοπετpάκη.

ΣΥΝΗθΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 11

Προβλήματα συνοριακών τιμών. Επ[λυση
σειρών. Συστήματα συνήθων διαφορικών
οτικής θεωρ[ας. Εφαρμογές.

. 1

i
εξισώσεων μ~ τη μέ~οδο των
εξισώσεων. Στοιχειά της riοι

ι

Παρ. Π. Σιαφαρ[κας
Φp. Χ.Κοκολ~νιηνν~κη

.ί,

ι··,.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι.
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! Α ΈΞΑΜΗΝΟ !
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Στοιχε[α' θεωp[ας Δειγματοληψ[ας; Στοιχεία Εκτιμητικής και Ελέγχου Υποθέσεων.
Γ.Ρούσσας,Π Σύψας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ

Λογική των πpοτάσεων -, :αποδi:Lξεις tablea-υx. θεωρήμστα οοθότητστ , 11ληοδτητα.;
και συμπαγότητας. Λογική των κατηγορημάτων, γενίκευση των aποδείξεων με
tableaux, ερμηνείες, ορθότητα και πληρότητα. Συμπεράσματα _με tableaux. Συμπα
γότητα. Αξιώματα, θεωρίες, εφαρμογές συμηανότητας , θεωρήματα Skoleπ.- ra.ιen
heim. Μη συμβατικές ερμηνείες.
Τα αξιώματα Zerπelo- Fraenk.el. Αξιώματα Επιλογής και Υπόθεση Συνεχούς. Φυσι
κοί αριθμοί, δικτυωτό και Άλγεβρες Boole, Αλγεβρες Linderbaum. Διατακτικοί
αριθμοί σαν σύνολα ( ορισμός Von Neumann) • ΕρμηνεLες της θεωρίας ZF. Συνέ-

.πεισ και ανεξαρτ11σία αξιωμάτων.

ΣΥΝΑΡΤΗΣ~ΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι

Παρ. Λ. Κυρούσης
Φρ. Ε. Παπαδοπετρόκης.

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ

Άλγεβρα συνόλων. Σύνολα του Borel. Το ολοκλήρωμα του Lebesgue.
Εισαγωγή. Μέτρο του Lebesgue. Μη μετρήσιμα σύνολα. Μετρήσιμες Συνσοτήσεις,

θεωρήματα Προσεγγίσεως. Το ολοκλήρωμα του Lebesgue μιας (i)ραγμένης συναρτή
σεως επι συνόλου πεπερασμένου iίέτρου. Το γενικό ολοκλήρωμα του Lebesgue.

Σύγκριση των ολοκληpω:ιότων Riemann και Lebesσue.
Διαφόριση και Ολοκλήρωση. Εισαγωγή. Συναρτήσεις περατωμένης μεταβολής. Διαφό- ·

/

\
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Ί.
2.
3.

8.
9~

10.
11.
12.

..
7; ΚΙΊΡΙΟ Α

Κ'ΓΙΡΙΟ_Β
Κ1ΊΡΙ0 ΙΑΤΡΙΚΉΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΉ ΕΣΤΙΑ

ΠΑΝ Ε ΠΙ Σ Τ ~-ΜΙ ΟΥ ~-Σ Χ~ ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑ

4.
5.

ΚΓΙΡΙΟ l<ΑΡΑθΕΟΔΩΡΉ(Τt,:χυp,pυ~μο) .
ΕΡΓΑΣΤ.ΜΉΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑ~ΉΚΩΝ.
ΤΜΉΜΑ ΧΗ~1ΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟ.
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟ;

6. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΉΣ.

ΑΜΦΙθΕΑΤΡΑ: ΑΑ=7α , ΒΑ=8α, ΑΔ=llα ~ AE=llβ
ΔΙθΟΥΣΕΣ : Τ10- Τ26 βρίσκονται. στο 1.
Αι-Λ~. βp(σ~~νται. στο 7 και. Β1-Β3 στο 8
ΒΧ1-ΒΧ4 βρCσκονται. στο 5_.
Φ1-Φ4 βρίσκονται. στο 6
Τρει.ς στάσει.ς λεωφορείου σημ~ι.ώνονταL με 1a
Τα.δ6ό μπ1ρ σημει.ώνονται. ~εΑ(στα 8,12)
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ρLση Μονοτόνων Συναρτήσεων. Η παράγωγος ΑοpLστου Ολοκληρώματος. Απολύτως συνε
χεLς ΣυναρτήσεLς. ΙσοσυνεχεLς ΣυναpτησLακοι χώpοL.

Παρ. Ν. ΑpτεμLόδης
Φp. Δ. Ηλιόπουλος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ,ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.

Η ανάγκη και η ΕξέλLξη της Μηχανογραφήσεως. ΓενLκή Εισαγωγή εις την Επεξεpγα
σ(α Πληροφοριών. Δεδομένσ-ΠληpοφορLες. Λογικό-ΜαΒηματική όψη της Παραγωγής
Πληpοφοp(ας. Ανάλυση Συστημάτων, Management και Έννοιες Πληροφοριακών Συ
στημάτων. Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων. _Προσαρμογή των Η/Υ νLα Ει
δικές Πληροφοριακές Απαντήσεις. Γενικό πεοι Βάσεως Δεδομένων. Ταξινόμησις
και ΚωδικοποLησις Δεδομένων. Γενικά περL ΑpχειοθεσLος. Οι έννοιες της Δομής,
της Συσχετ(σεως και του ΧειΡLσμού των Δεδομένων.

κ. Γούδας

~ΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ι.

ΕLσαγωγή στις μερικές διαφορικές εξισώσεις. Πpcβλήματα αρχικών και συνορια
κών τιμών. ΧαpακτηpιστLκές και ταξινόμιση. ΕξLσώσεις πρώτης τάξης. ΕξLσώσεLς
ελλειπτικού τύπου. Χωρισμός μεταβλητών καL ανάπτυγμα σε Lδιοσυναpτήσεις. θε
μελLώδης λύση και συνάpηση Green • Εφαρμογές.·

Γ. Δάσιος

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι.

θεωp(α 'Αλγεβpων Boole. θεωρία πεπερασμένων Μηχανών. θεωρία ΟμάδωV.
Σ.ΠαπασταυpLδης

ΑΝΜΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

Διαφορικές εξισώσεις κινήσεως ενός συστήματος από υλLκά σημεία. ΔLαφοpικές
εξLσώσεις κινήσεως σε δυναμικό πεδLο. Αρχές από τον ·Λογισμό Μεταβολών. Κανο

~

ί···!
i ~
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νικοt Μετασχημστισμο( και εξισωση Hamilton Jacobi •.

Μ.Λευτόκη

ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΣΤΗ θΕΩΡ.ΙΑ ·ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙθΜΩΝ.

θεωpητικό μοντέλα υπολογισμού (μηχανές Turing & FMf). Βασικές αρχές σχε
διασμού αλγοp(θμων. Ταχύτητα αλγοpιθμων. Μη ντετερμινιστικές (τυχαtες) μηχα
νές. Τα προβλήματα Ν.Ρ. Αλγόριθμοι σε γραφήματα.

Παρ. Λ.Κυpούσης
Φρ , Ε.Παπαδοπετpάκης

ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ .11

Το vενLκό θεώρημα Ταυτίσεως αναλυτικών συναρτήσεων ( Identity Theorem) και
τα συναφή του, αναλυτική επέκταση, αρχή συμμετp(ας του Schwartz , σύμορφες '
οηεικονισεις , επιφάνειες Riemann ·(Μιγαδικές πολλαπλότητες), θεώρημα απει..,
κονίσεως του Riemann, Ελλειπτικές συναρτήσεις, ειδικές συνσρτή-

:όε~ς (:Γάμμα :Bes.scl' κ;:τr.λ:) )σε:σιινδϋασ11ό ',με-τι;ς~εφ(Ιppανtς--κσt:~.ττς Όσκ~όεις:.
.Στόχος μας .εινσι η τtλέία· κστάνύησή I λινων'.άλλά θεμε,.ίώδώ17 :σtο(~εi:ων .tης ..
.θτωοίσς,

Β.Πσπακωνσταντινου

ΠΟΙΟΤΙΚΗ θΕΩΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
. .

θεωpιa· υπάρξεως και μοναδικότητας λύσεων σε συστ~ματο Διαφορικών εξισώσεων,
Ευστάθεια Διαφοpικών Συστημάτων. Διαταραχή γραμμικών συστημάτων στον χώρο y/1,

Ε.Υφαντής

ΤΑΝi~ΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ,ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΩΝ.'ΜΕΣΩΝ 1
Ι:ι

11;
Στο·ιχεtα ·:tανuστικού 'Λογισμού. Βασικές αοχές και Μ/;θοδοι tης Μηχανικής του
. : ' ' -·~ .Σul(εχούς)1'Μελέτη τη~ κίνησης του Συνεχούς κατα -Lagrange και Euler. Τα-
νu~ής ιiαραμόpφωσης; Τανυστής ρυθμού μεταβολής Παpαμόp~σης. Κατανομη ταχυ
τήτων.
Εξίσωση Συνέχειας. Τανυστής Τάσης, Εξισώσεις κ(νησης του Συνεχούς. Εξ(σωση
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Ορμορροπής.Κύριες συνιστώσες του συμμετρικού Τανυστή Τόσης.
Ιδανικό ρευστό. Γραμμικό Ελαστικό Σώμα. Νευτώνειο ρευστό.

Γ.Κατσιάpης

ΓΕΝΙΚΗ ΔlάΑΚΤΙΚΗ

Η διδακτική επιστήμη, στοιχεισ οπό την ΙστοpLα της Διδακτικής. Το διδακτι
κό πλαισιο του Νέου Σχολειου, οι σκοποί της.διδασκαλLας, παράγοντες της
διδασκαλLας, η μάθηση - Ψυχολογικές θεωpLες, η διδασκαλLα (αpχές-μοpφές
πpόγpαμμα), η διδασκαλLα (μέθοδοι-ποpεια-μέσα),. στοιχεία ειδικής Διδακτικής
των Φυσικομαθηματικών Επιστημών, αξιολόγrιόη του μαθητή. Αξιολόγηση της διδα-

σκολLος και του μαθητή.
Οι φοιτητές υποχρεούνται σε Παιδαγωγική και Διδακτική άσκηση στο Πειραματι-
κό σχολεtο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τομέα Παιδαγωγικών.

Α.Κοσμόπουλος

·,

! Β~ΕΞΑΜΗΝΟ !
ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΑ

ΣΤΛΤΙΗΙΚΗ 11

Κλασσική θεωpta· ελέγχου στατιστικών υποθέσεων: θεμελιώδης λήμμα των Neyman
Pearson, Ομοιόμοpφ~ ισχυρότατες ελενχοσυναpτήσεις,Αμεpόληπτες
ομοιόμορφα ισχυρότατες ελενχοσυναpτήσεις, Ελενχοσυναpτήσεις λόγω πιθανοφά
νειας, Εφαρμογές στην κανονική κατανομή. Ελεvχοσυναpτήσεις καλής προσαρμογής,
Εφαρμογές στην Πολυwνυμική κατανομή και Πίνακες συνάφειας. Στοιχεία μή παρα
μετρικού ελέγχου συναρτήσεων κατανομών. Διαστήματα ανοχής. Γενική μορφή του
γραμμικού πρότυπου με εφαρμογές στην Ανάλυση διασποράς.

Γ.Ρούσσας Γ.Σταματέλος

1. ,
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·ΕΙΔΙΚΉ θΕΩΡΙΛ.ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ,\
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Νευτώνειος Μηχανική και ανεπάρκεια αυτής. Διάδοση της ακτινοβολ(ας. Μετασχη-
ματισμός Lorentz. Συστολή μηκών-Διαστολή ΧΡόνου. Κίνηματική Δυνάμική.Εισα
γωγή στη Γενική θεωρία Σχετικότητας.

Κ.Γούδας, Χ. Ζαγούpας

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

'!!' χώDοι. Έισαvωvή: Οι ανισότητες των Holdet και M:i..nkwsH~!Mκ71ιoη
. κστά Norm Τάξεως ΊΡ • Φραγμένα Γραμμικά Συναpτησιοειδή στον u' • ,

. ι
.Χώροι του Banach. Διανυσματικοί Χώροι. Γpαμμικοι Μετασχήματισμοt, Γραμμικέ\
Συνοpτησιοειδή.-θεώpημο των Hahn-Banach. Φυσικός ισομορφισμός - Ανακλα·
στικοι χώροι. Ο αντίστροφος Μετασχηματισμός. θεώρημα Κλειστής Γραφικής,
Αρχή του Ομοιόμορφα Φραγμένου.
Χώροι του Hilbert. Εισαγωγή. Ορισμός και Μερικές 1διδτητες. Όοθοκσνονικά
Συσϊήματα. Ο Συζυγής χώρος ενός χώρου Hilbert.

.; /.

Παρ, Ν. Αρτεμιάδης
Φρ, Δ. Ηλιόπουλος

/'; :

. 1
ΕΙΔΙΚΑ θΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Γραμμικά Πρότυπα. Ανάλυση Διασποράς,

Γ, Ρόίισσος

ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦ:ΟΡΙΚΕΣ tΞΙΣΩΣΕΙΣ ΙΙ

Εξισώσεις υπερβολικού τύπου. Παpογωvή1 διάδοση και ·bκέ~άόη tlil\l κύμάτων, Ακού
στικά, Ηλεκτρομαγνητικά και tλαστικά κύματα. Εξισώσεις ποpαf!ολικού tύrtou. Με
λέτη των προβλημάτων της διάχυσης κα~ της θερμικής διάδοσης. Εφαρμογές •

r. Δάσιός
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ

Ανάλυση Συστημάτων. Γενικός Σχεδιασμός Συστημάτων.Συλλογή Πληpοφοpιών. Αξιο
λόγηση και Αιτιολόγηση Συστήματος. Λεπτομεpής Σχεδιασμός Συστήματος. Εγκατά
σταση Συστήματος. Του Συστήματος Πληpοφοpιών Διοικητική'Θεώpηση. Λογικό-Μαθη-·

·ματικά Πpότυπα Ι. Λογικο-Μαθηματικά Πpότυπα ΙΙ. Ο Υπολογιστής και η Σχετική
ΤεχνολογLa. Τηλεπεξεργασία. Τερματικές Συσκευές. Αξιολόγηση της Πληpοφοpίας.
Λονικό~Μαθηματικά Πρότυπα και η Επιρpοή τους.
Εφαρμογή: Τα επί Πιστώσει Έσοδα του Ο.Τ.Ε.

κ. Γοίιδας

ΕΦΛΡr,οιΜΕΝΗ ΛΛΓΕΒΡΑ 1Ι

Μέθοδος Απαρ(θμησης Polya. Αλγεβpική θεωpLα ΚwδLκwν. θεwpία Γpαμμικών Μη

_χονών.
Σ. Παπασταιιpί~ης

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΙθΑΝΟΠΙΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

r.έτpο αβεβαιότητας και μέτρο πληpοφοpί.ας και οι βασικές τους ιδιότητες. Κω
δικcποLηση xwpLς θόρυβο. Το λήμμα του κraft και το Κωδικό Θεώpημα Χωpίς
θόpuβο. Το διακριτικό κανάλι χωρίς θόρυβο: Χωpιτικότητα καναλιού. Το θεμε
λιώδες θεώρημα της εεωρίας Πληpοφοpιών, και το ασθενές αντίστροφο του. Μαp
κοβιανές πηγές πληpοφόpLας-πεπεpασμένες αλυσίδες Markov. Διάκοιτ ικό κανάλι
με Θόpυβο. Συνεχή κανάλια.
Διάθεση, πpοτίμηση και χpησιμότητa. Εφαpμογές της χpησιμότητας σε δίκαια
παιχνίδια και το παpόδοξο της Πετpούnολης. Χpησιμότητα του χpήματος και διό~
θεση απέναντι στη διακινδύνευση. Καταστάσεις της φίισης και δυνατές αποφάσεις.
ΠLνακες κέpδοuς-αr.ώλειας. Κpιτήpια στη λήψη σποφόσεwν. Στpατηγική Miήimax

και maxirnin, κανόνες του Bayes. · Χαμένη ευκαι ρία και αναμενόμενη τιμή πλή
pους πληpοφοpίaς. Ανα~εώpηση πιθανοτήτων και posterior ανάλυση. Απόφαση
πει.οσαστισμοά και preposterior ανάλυση. θευρίσ αποφάσεων και κλασσική

στατιστική.
Στοιχεία θεωpίας και Εφαpμογών αpιθμών Fibonacci , και γενικευμένες κατσνο-

. μές πιθανότητας (γεωμετρική. αρνητική διωνυμική και Poisson τάξης k). ·
Α. Φιλιππου

Μακρή Εϊ"
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

α) Μέθοδος των ημιομόδων
Οpισμός - Παραδείγματα-. Κίνητρα. Βασικές ιδιότητες ισχυρώς συνεχών ·ημιομό~
δwν. Απειpοστικόc vεννήτωp. Συσταλτικές ημιομάδες. Ικανές και ανανκαιες συν
θήκες γιο την ύπαρξη ισομετρικών και μοναδιαίων ημιομόδwν. Ευστάθεια σuσταλ-;
τικών ημιομάδwν. Ισχυpή ευστάθεια συσταλτικών ημιομάδων. θεωρία Magy-Foias_.
β) Στοιχείο μη γpαμμικής αναλύσεως.

Ε. Υφαντής

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Περιοδικές κατανομές σε πεpιJέρεια · κύκλου: · Von Mises, Καpδιοέιδή, τριγωνι
κή, nεpιέλιγμένη κατανομή σε_κίιλινδpο, κατανομές σε πολικές'σuvτετογμένες.
Κατανομές σε επιφάνεια σφαίρσς : Arnald-Fischer, Bingham; Dimroth-wa.i.

'tson'. ·;Ελεvχοϊ -στ~τί~ίκών υποθέσεων σε πεpιφέpείά κύκλου ~ατά: Wats~n' Ί
:Κuiper Hotelling, Hodges, Nilcoxon; ~1ardia Rayleigh και άλλο •. Παρσ
δείγματa από την βιολογία και γεωλογία.. 1/f'

Β.ΠσπακωναταντLνοu

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑ!ζΤΙΚΗ

Η εμφάνιση των πpώτων Μαθηματικών εννοιών. to πρόβλημά tης κατανόησής ~α
Μαθηματικό. Σε τι χρησιμεύει μια Γεωμετρική απόδειξη kOL πως πpέnει-νά χρη•
σιοοποιειται , Τα κβατέpνιο του Hamilton,

Παρ. Α. Κοσμόποuλος
Φp. Ε. Ποnαδοπετpόκης

/

ΤΑΝΥΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΣΥΝΕΧΟΝ ΜΕΣΟtΙ tr

:Συνέχεια του
t. Κατσιόpης
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΛΝΩΝ

Μαθηματικές πεpιγpοφές μηχανών. nεπεpσσμένσ αυτόμάτα. Κανονικές γpσμματικές.
θεώpημο του Ι<leene • Θεώpημο των Myhill-Ne.rode. t~οθημοτικές ερμηνε ίες

της έννοιας του αλγόpιθμου. Κανονικά συστήματα του Post , σχήματ'1 του Klee
ne, και μηχανές του Turing. Αναδpομικέc συvαpτήσεις και αναδοομικά σρ ι.θμή
σιμα σύνολο. Οικουμενική μηχανή Turing και θεωρήματα αρι θμήσεως , Διαγώνιες
μέθοδοι. Αpιθμήσεις Godel και μη απόδειξη toJ ότι η Αοι θυητ ι κή δεν _είναι
πλήpης θεωρία, Το δέκατο πpόβλημα του Hilbert. Πpοβλi1ματα των Μαθηματικών

Μ. Esche-:r,: " Σχ ετ ι.κ ό τ ητα 11

(Αξι,οσημε~ωτο:Απ'τα δύο πρόσωπα της μεσαCας σκά
λας το ένα ανέβαLνει, ενώ το άλλο κατεβαίνει, ) .

ΙΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΑΘΗΜΑΤtΚΩΝ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
·,.,.,
1:

Το νέο ττοόγραμμα σπουδών του Τ.Μαθηματικών τόu Παν. nατρών

ττου εyκοίθηκε φέtοc: αττ"τη Γ.Σ •.του τ_μήματοc: περιέχει τα εΕfιc:ι
1. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται συνολικό 32 έως 34 εξσμηνισια

μαθήματα συν 4 μαθήματα μιας ξένης γλώσσας.
2. ΑπΌυτό τα παpακότw 15 είναι υποχpεωt'ικά ("μαθήματα κορμού").

( 1) · Απειpοστ ικός Λογισμός Ι (9) Διαφορική Γεωμετρία
(2) ΙΙ (10) θ.Πιθσνοτήτων

1. (3) Ι ΙΙ ( 11) Στατιστική
(4) 11 11 IV (12) Εισαγωγή στην επιστήμη των uπο-
(5) Μαθηματική Ανάλυση λονιστwν
(6) Γραμμική Άλv1~pα (13) Αριθμητική Ανάλυση
(7) Εισαγωγή στη &ύνχοονη Άλγεβρα (14) Μηχανική
(8) Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (15) Περιήγηση στο ΜσθημστLκό

3. Από τις παρακάτω περιοχές θα πρέπει να επιλsγε( ό σναφεpόμενος σρLθ
μός μαθημάτων ("κατ:Έπιλογήν υποχpεwτικά;mτδ περιοχές").

( Ι )'· Περιοχή ΑΝΑιiΥΣΗΣ
(Ι Ι) ΜΓΕΒΡΑΣ
( ΙΙ Ι)
(IV)
(V)

(VI)

"
ΕΞΙΣΏΣΕΩΝ.

' .επιστήμης Υπολογιστών και Αρ, Ανάλυσης
Παιδαγωγικών, Ιστορίας και Φιλοο. Μαθημστ,
Φυσικής, Μηχανικής, Αστpονομ(σς, ΧημεLσς,ΒLοΑονtας 2.

• J

4. Το υπόλοιπα 10 ή 12 είναι κστΈλευθέpσν επιλον~ν εξόμηvα, τα μι~ό
τουλάχιστον απ'τα οποία πpέπεί να είναι μαθηματικού περιεχομένου •

. Μερικές απ'τις αρχές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση tou νιου nρογρόμ
μστος είναι οι εξής:

(1) Το πpόγραμμσ νάνοι νέο στη σύλληψη, όχι τοοποποί~ση κάποιου πσλαιοό&
χωρίς νΌγνοηθούν τα ξένα πρότυπα.
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Σ Χ Ε Δ Ι Ο (*)

ΜΑ θ Η ΜΑΤ ΟΝ Κ Ο Ρ ΜΟΥ· Κ AiI

ΩΡ.

@]

0
1..0 11.,

'0
Ι]
'

j·

s0 ΕΞΑ~:ΗΝΟ 6° ΕΞΆΜΗΝΟ
ΩΡ. ΩΡ.

( ~ΙΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΜΥΣΗ 1 0 1 ΣΤΑΤΙΗΙΚΗ ) m
.[ ΑΡΙΘr~ΗΤΙΚΗ ΑΝΜΥΣΗ 1 [Π,. 1 ΠΕΡΙΟΧΗ Ι 1 0

. [nEPIOXH ΙΙ 1 0 · Ι r.EPIOXH IV ι..ω
1 ΠΕΡ!ΟΧΗ \ΙΙ 1 0 1 ΠΕΡΙΟΧΗ \ΙΙ

1 0
0 ΙΙ]

1° ΕΞΛΜΗΝΟ 2° ΕΞΑΗΗΝΟ
ΩΡ.
~ \ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ

~ 1 ΕΠΙΣΤΗΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

!}] · Ι ΠΕΡΙΟΧΗ V

m
0 1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. (ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

2. [ ΓΡW.rι:ΙΚΗ ΜΓΕΙ!ΡΑ

3, !ΕΙΣ. ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΓΕΒΡΑ

4, !ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ

5. 1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

3° ΕΞΛΜΗΝΟ 4° ΕΞΑΜΗΝΟ
7° ΕΞΑΜΗΝΟ 8° ΕΞΛΜΗΝΟ

ι ΩΡ.
ΩΡ. ΩΡ. · ΓnεΡ1οχΗ ΙΙΙ 1 0

ΩΡ.

1. \ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΙ·ΙΟΣ ΙΙΙ 1 [] \ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣ~10Σ IV 1 [Ι] m.m 1
2. 1 ΘΕΩΡΙΑ.ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 1 .(}] \ ~ΙΗΧΑΝΙΚΗ 1 m . ·1 m

[!]
3. IΣΥΝ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 [Ι m1 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1 [] ι

1 m·[]: [IJ4. 1 1 (] 1

i 0
5. 1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 [3J 1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1

1 [Ι][]

ΠΕΡΙΟΧΗ ε[νοι το~κοτ' εnιλογ~ μοθ~μσtα αn6 περιοχές~.

"μοθήμοτο ελεύθεpης επιλογ~ς.
11(*) Σύμφωνα με το ·Νόμο 1268/82 οι φοιτητές επιλέγουν ελεύθερο τα μαθήιιατσ

λσβσtνοντας υπ' όψη τους μόνο τα προαπαιτούμενα, όταν και όπου υπάρχουν.
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(2) Να είναι ρεαλιστικό και νσντσσοκοίνετσι στις ανάγκες της Ελληνικής

πραγματικότητας (Οικονομικές, κοινωνικές, επιστημονικές).
(3) Τα μαθήμστα να είναι τόσα, όσα πιστεύουμε ότι οι φοιτητές μπορούν

να κατανοούν σε βάΟος και όχι να παπαγαλίζουν.
(4) Τα υποχρεωτικό μαCήματα να δίνουν τις βασικές γνώσεις ποu κάθε Μα-

θηματικός, ανεξάρτητα από ειδίκευση, πρέπει να έχει.
(5) Η ανάθεση των μαθημάτων ν'απελεuθερωθεL από γνωστό σχήματα, αλλά

να γίνεται με πνεύμα συνεργασίας και ισοτιμίας.
(6) Κόθε μάθημα εντάσσεται σε μία από τις προαναφερθείσες έξη περιοχές

μαθημάτων (1 Ανάλυσης, 11 Αλγεβpος 111 Εξισώσεων, "Ν Επιστ. Υπολ. ν Παιδ. Φιλ.

Ιστ. Μαθ. VI Φυσικής κ.λ.π.), οι οπόtεc συμπληρώνονται με τις:

(VII) Περιοχή Γεωμετοίσς

{VIII) Πιθανοτήτων Στατίστικής
Τα μαθήματα των "Απειροστικών Λογισμών", της "Γραμμικής "Αλγεβpας" και

της" Εισαγωγής στη σύγχρονη 'Άλγεβρα" αποτελούν το "βασικό μαθηματικό υπό

βαθρο.και εντάσσονται και στις οκτώ περιοχές.
Τα ιιπόλοιπα "μαθήματα κορμού" και "κατ'επιλογήν υποχρεωτικά από ιιεριο

χές"(τwν ανωτέρω εδαφίων 2. και 3.) κατανέμονται εξίσου κατά το δυνατόν σ"

όλες τις περιοχές.
(7) Το πρόγραμμα να έχει μεγάλη ευχέρεια επιλογής μαθημάτων από τόuς

φοιτητές, ώστε και τις κλίσεις τους να ικανοποιούν και να έχουν - σ'ένα

μικ!>ό έστω βαθμό - την ευθύνη της μάθησης.
Σημειι~νεται, τέλος, ότι κατ'επιλογήν μαθήματα του νέου προγράμματος θεω

ρούνται τα κατ"επιλογήν της περιόδου 83-84 καθώς και τα μαθήματα (που ε~έτος

ειναι υποχρεωτικά), Μιγαδικές συναρτήσεις Ι, Στατιστική ΙΙ, Εισαγωγή στη

Λογική;

M.Esaher; 11 Η τα ι.ούα του Mόbius"
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ΜΕ ΡΟ Σ .Δ ~Υ ΤΕ ΡΟ

( ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.
Η διοίκηση ασκείται σε επίπεδο Πανεπιστημίου από την Σύγκλητο, το Πpυτα-

νικό Συμβούλιο και τον Πpύτανη, σε επίπεδο Σχολών από τήν Κοσμητεία κάθε
Σχολής και σε επίπεδο Τμήματος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβού

λιο και από τον Πpόεδpο του Τμήματος.
Πpυτανικό Συμβούλιο· Αποτελείται από τούς:

1. Πpύτανη: Αθ. Σαφάκα
2. Αντιπpύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Ανδp. Φιλίππου
3. Αντιπpύτανη Οικονομικόύ Πpογpαμματισμού και Ανάπτυξης: Στ. Βολιώτη

4. Εκπpόσωπο Διοικητικόύ Πpοσwπικού
5. Εκπpόσωπο Φοιτητών

Σύγκλητος. Αποτελείται από:
1~ Τον Πpύτανη, τους δύο Αντιπpυτόνεις και τους Κοσμήτορες των Σχολών.
2. Εναν εκπpόσωπο του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κάθε Τμήματος

(από το Μαθηματικό: Λέκτορας κ. Δρόσος).
3. Εναν εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Τμήματος.
4. Εκπpόσwπο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Πpοοωπικού (Διδάσκαλοι ξένων γλωσσών

και σχεδίου}.
5. Εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού.
6. Εκπpόσwπο του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Πpοσωπικού,(ΕΔΤΠ)
7. Πέντε εκπροσώπους των Βοηθών και Επιστημονικών Συνεοvατών.

Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας περιλαμβάνει τpείς Σχολές: τη Σχολή θετικών
Επιστημών, την Πολυτεχνική Σχολή και τη Σχολή Επιστημών Υγείας.

Η Σχολή θετ~κών Επιστημών έχει Κοσμήτορα τον Καθηγητή Ιωσήφ Λυκάκη· του
Τμήματος Βιολογίας. Η Σχολή θετικών Επιστημών περιλαμβάνει πέντε Τμήματα:
Βιολογ(ας,Γεωλογ(ος, Μαθηματικών, Φυσικής και χ·ημείας.
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ΙΙ. ΔΟΜΗ ΤΟΥ Τ~1ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Πpόεδpος του Τμήματος: Καθηγ. Στ. Παπασταυp{δης.
Τομείς του Τμήματος:

1. Τομέας θεωρητικών Μαθηματικών.
2. Εφηpμοσμένων
3.

Διευθυντής: Δ. Στpστηyό πουλος

Ν. ΤσεΡΠές
Παιδαγωγικών-Ιστορίας και
Φιλοσοφίας των Μαθηματικών " Α. Κοσμόπυuλος

Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος.
Αποτελείται από τον Ποόεδpο του Τμήματος, τους Διε~θυvτές των Τομέων, ένα

εκπρόσωπο των φοιτητών και ένα εκπρόσωπο των Βοηθών-επισττrJ.συνεpγστών. Ό
ταν συζητούνται θέματα που σφοpούν το (ΕΔΤΠ) συμμετέχει και εκπρόσωπος του
κλάδου αυτού.

Γενική Συνέλευση Τμήματος,
Συμμετέχουν: 33 μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Πpοσωπιιcού (καθηγητές, ανα

πληρωτές καθηγητές,επίκουpοι καθηγητές και λέκτορες).
5 εκπρόσωποι των βοηθών-επιστημονικών συνεργατών, 1_5. εκπρόσω

ποι των φοιτητών και. 1 εκηρόσωπός ΕΔΤΠ.

ΤΑ ΉΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
,..:.1·

1. ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

( 1 ) Καθηγητής
.( 2) Καθηγητής
( 3) Καθηγητής
(4) Καθηγητής
( 5) Λέκτορας
(6) Λέκτορας
( 7) Λέκτορας
(8) Λέκτορας
(9) Λέκtοpcς
(10) Επια•. Συνεpγ.
( 11) Βοηθός

,:

· (12) · Βοη'βός
1

Αpτεμ ι.'ό1ίης .' Νικόλαος τηλ. 992,965

Ηλιάδης Σταύρος 273.294
Ντόκας Λάμτ\pος 274.904
Στοατηγόποuλος Δημήτpιος 272.558
Κοτσιώλης Αθανάσιος
Λεντούδης Παύλος 271.800
Σάuαpης Νικόλαος
Σταμπάκης Ιωάννης 274.904

Τζάννες Βασίλειος . 274.904

Ζο<pειpίοου Σοφία· 273.294
Ηλιόπουλος Δημήτριος
Κασιμάτης Νικόλαος 274-904
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( 13) Βοηθός Κοντολάτου Αγγελική τηλ. 274.904

(14) Επιστ.Συνεpγ. Κούλης Κων/τινος
r
' 271.800

(15) Επιστ.Συνεpγ. nετpοπούλου Ελένη 271 .800

(16Έπιστ.Συνεpγ.Φέγγος Λεωνίδας 274-.904

2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

( 1) Καθηγητής Γούδας Κων/τινος· τηλ. 991.889

(2) Καθηγητής Δάσιος Γεώργιος. 992.292

(3) Καθηγητής Ιοpδανίδης Κοσμάς 992.969

(4) Καθηγητής Μητακίδης Γεώργιος 224.7.38

(5) Καθηγητής nαπασταυpίδr.ς Σταύρος
(6) Καθηγητής Ρούσσος Γεώργιος 992.970

(7) Καθηγητής Τσεpπές Νικόλαος
(8) Καθηγητής Υφαντής Ευάγγελος 992.957

(9) Καθηγητής Φιλίr.που Ανδοέας 992.964

( 1 Ο) Λέκτορας Βόλβη Φλωρεντία . -
(11) Λέκτοpας Βpαχάτης Μιχαήλ 992.969

( 12) Λέκτοοσς Δpόσος Κων/τινος 992.970

(13) Λέκτοοας Ζαγούpcς Χαράλαμπος 99i. 889

(14) Λέκτοοας Ι:.Jαννίδου Ελένη
( 15) Λέκτορας Καφούσιας Νικόλαος 991.889

(_16) Λέκτορας · 1 Κυpούσης Ελεuθέοιος 272. 991

(17) Λέκτοpας Λαμπίpης Μενέλαος
( 18) Λέκτορας Λευτόκη Μαpία 991.991

(19) Λέκτορας nαπακωvσταντίνου Βασίλειος
(20) Λέκτορας Σιαφαpίκας Παναγιώτης 992:967

( 21 ) Λέκτορας Σταματέλος Γεώργιος 992. 970

(22) Λέκτορας Στοέκλας Αντώνιος 992.292

(23) Λέκτορας Σύψας Παναγιώτης 992.970

(24) Επιστ.Συvεpγ. Αλεβίζος Παναγιώτης
(25) Επιστ.Συνεpγ. Αλεβίζος Φίλιππος
(26) Επιστ.Συνεpγ. Γpάψα θεοδούλα 992.969

(27) Επιστ.Συνεpγ. Ζαφειpοπούλου Φιλαpέτη 992.292

(28) Επιστ.Συνεpγ. Ιωαννίδης Δημήτριος 992.970

(29) Επιστ.Σuvεpγ. Κοκολογιαvνόκη Χpυσούλά 992.967

(30) Επιστ.Συvεpγ. Μοκpή Ευφροσύνη 992.964
(31) Επιστ.Συνεον. Σπανός Δημήτριος 992.967

·--- ·- ----·-- . - -----...·~ --~~--,..-- .--.· 991.889(32) Βοηθός Τσιμοpάγκα Καλλιόπη
(33) Επιστ.Συνεpγ. Χατζηπέpης Νικόλαος 992.969
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3 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ-ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ

( 1)
(1)

Καθηγητής · Κοσμόπουλος Αλέξανδρος τηλ. 336.4,04 . 1
= 272.991 Ί--·--·· Επιστ.ΣυνεοΎ. Παπαδοπετοάκης Ευτύχιος

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ•
(1) Καζαντζής Π~ναγ. Εντεταγμένος στον Τομέα των Ε~ηpμ. Μαθηματικών.

5. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΔΤΠ)

(1) Αναγνωστοπούλου Χο. 1 (5) Μουζσκιώτου Διαμ.
(2) Μόpγαpη Σπ. 1 (6) Πσυλοπούλοu Πσp.
(3) Μενδοινού Δήμ. (7) Ρεμηούτσι κσ Ι~αp(σ
(4) Μηχανού Ανασ. (8) Γρί κη Eto.

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

i
1

Ίi

't\
i

:\

Το Τμήμα απεΦάσισε την ιδοuση και λειτοuοvια των εξής:
(1) Βιβλιοθήκη τ'οu Τμήμστος Μαθηματικών.

Το ποοσωpινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΒιSλιοθήκης αποτελειται από τους:
Καθηγητές Ν. Αοτεμιάδη (Πpόεδοο) 'και Γ. Δόσιο, τους Λέκτορες Κ.Δοόσο,
Β. nαπακωνσταντίνοu και Π. Σιαφαοικα και ένα_φοιτητ~.
Στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης ανήκει ο διοικ ... uπάλ. "κ , Γ. Καοαγιαννό
ποuλος.

('ι) Ερνσστήοισ Η/Υ
Το ποοσωpινό Διοικητικό Συμβούλιο του Εοvαστηp(οu αποτελούν οι Καθηγη
τές Κ.Ιοpδσνlδης (Πpόεδοος) και Στ.ΠαπασταυοLδης, οι Λέκτορες Μ.Βpα
χότης και Χ. Ζαγούοας και ένας φοιτητής.

Τέλος στα πλαίσια του Τμήματος των Μαθηματικών λειτοupγε( για δεκότη
συνεχή χpονιά το "Γενικό Σεμιν6οιο Μαθηματικών". Οι ώοες των διαλέξεων
είναι 8-10 μ.μ. κάθε Τpιτη, από το Φεβpουάpιο δε του '84 θα εινQι
12-2 κόθε Τετάρτη.

ι.
Ί



.. 42

ΙΙΙ. το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥιΊΙΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ f,\ΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το Διοικητιμό Συμβούλιο των φοιτητών του Τμήματός μας που πpοήλθε απο τις
φοιτητικές εκλογές του Απpιλlου 1983-τσ αποτελούν οι:

1. Δοακάκης Ησpιος (Πτυχίο)
2. Δαμιανόπουλος Πεpικλής (Δ~ετος)
3. Νταφλούκας Βασlλης (Δ~ετος)
4. Παπαδάκης Σπύρος (Δ~ετός)
5. Μπονονικολός Νικος (Γ:ετος)

i
6. Φαpακλός Βαγγέλης (Γ:ετος)
7. Γιαπcτζάκης Γιάννης (Β:ετος)
8. Νιώτη Δώοα (Β:ετος)
9. Χαλκιάς ΑχLλλέαςί(Β:ετος)

Ν. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ - ιΊΗΞΕΩΣ ΜΑ6Η~1ΑΤΩΝ

Το νενLκό χpονοδLάγpαμμα των εκπα.δευτ.κών δLαδ.κασLών νLα το Ακαδημ.ετος
1983-84 που έχει υποβληθεl στο Τμήμα των Μαθηματικών απο τον κοσμήτορα της
Σχολής θετικών Επιστημών έχεL ως εξής:

Α·:ΕΤΟΣ

Εναpξη μαθημάτων πpώτου εξα11ήνοu: 26 Σεπτειιθο ίοu
ιΊήξη μαθημάτων πρότου εξαμήνου: 20 Iavouapίou
Διάρκεια διδασκαλlας πpώτοu εξαμήνου : 13-14 εβδομάδες
Εξετάσεις ποώτοu εξαμήνου: 23 Ιανοuαp - 1 Ο Φεθρουαρ ,
Εναpξη μαθημάτων δευτέpοu εξαμήνου: 13 Φεβpουαpίοu
Λήξη μαθημάτων δευτέpου εξαμήνου: 1 Iouνlou
Διάρκεια διδασκαλίας δευτέρου εξαμήνου: ·13--11 εβδομάδες

Β: Γ~ και Δ~ ΕΤΟΣ

Εναpξη μαθημάτων ποώτοu εξαμήνου: 10 Οκτωβοίου
ιΊήξη μαθημάτων πρώτου εξαμήνου: 20 Ιανοuαοίοu
ΔLάpκεια διδασκαλlας πpώτοu εξαμήνου: 12 εβδομάδες
Εναpξη μαθημάτων δεuτέοοu εξαμήνου: 20 Φεβpοuαpίου
Λήξη μαθημάτων δευτέρου εξαμήνου: 1 Ιουνίου
Διάοκεια διδασκαλίας δευτέρου εξαμήνου: 12 εβδομάδες
Εξετάσεις δεψτέρου εξαμήνου: 4 - 29 Ιουνίου
Πτυχιακές εξετάσεις Αποιλtοu: 2 Απp.λ. - 4 Matou

·,
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M.Escher: "Εκ-θεση Ζωγραφικής" (1956).

_ Αναφορά στην απει.κόνηση του φυσικού χώρου σε μή

ΕυκλεCδι.ο χώρο (βλ.κα~ σχεδ.τελευταίου εξωφύλλου)

,
V. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στο Παν/μιο της Πάτpας λειτουργούν σήμερα 7 πολιτιστικές ομάδες με αντL
σ'tόιχ~ θέματσ καλλιτεχνικής δημιουργίας: Το Θέατρο, τη Μοuσικ~. τον Κινηματο
γράφο, τη Φωτογραφία, το Χοpδ, τη Λογοτεχνία και τα Εικαστικά.

:. Οι σκoriol των Πολιτιuτικών Ομάδων εlναι: Η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ
των μελών των ομάδων. Η ανάπτυξη της πολιτιστικής δημιοupγlας στο Παν/μιο της
Πάτρας.! Η έπαφη με την κσθημεο ινή εξέλιξη της παν κόσμιας τέχνης. Η συμβοΜ
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. στην ανύψωση του Πολιτιστιr.ού επιπέδου της Πάτpας.
Οι Ομόδες λειτουpγούν ανοικτά κσί έχουν δουλέψει σΌυτές κστα καιρούς εκ

τbς από μέλη της Πaν/κης Κοινbτητας, σπουδαστές των ΚΑΤΕΕ, μαθητές, αλλά και
εογαζbμενοι. 'Εσοοα·-uπάpχοuν απο τις εισφορές των μελών των Ομάδων και την μι
κρή βοήθεια {επιχιχ>ήγηση) της Συγκλήτου, η οποlα γlνεται ακόμα πιό μικρή λόγω
της δύσκολης αποpόφησης των κονδυλίων μέσω απλήpwτwν τιμολογίων.

Οπwς εlπαμε, οι ομάδες είναι ανοιχτές, και ανεξάpτητες μεταξύ τους. Οι
αποcιόσεις παlpνονται όσον αφοpά τα καλλιτεχνικά και τα ιδιοίτεpα θέματα από
την συνέλευση των μελών της κάθε ομάδας, ως_ npoς δε τα.θέματα που εlναι κοινά
για όλες τις ομάδες, από τη Συνέλευση των μελών όλων των ομάδων.

Τις δpαστηpιότητες των ομάδων καθώς και τα γενικά τpέχοντα ζητήματα συν
τονlζει η Πολιτιστική Επιτpοπη, που αποτελεlται από έναν αντιπρόσωπο κάθε ομά
δας (ομόφωνα εκλεγμένο απο τα μέλη της).Γενικά η πολιτιστική επιτροπή διαχει
ρlζεται τα οικονομικά, τα τεχνικά ζητήματα των εκδηλώσεων και τις δημόσιες

σχέσεις.
Ας δούμε τώpα αναφορικά τις μέχpι τώpσ δpαστηpιbτητες των ομάδων.

1. θΕΑΤΡΙΚΗ ΙJ4ΑΔΑ

Νοεμβ. 80, 4 μονόαρσκτσ σπο το έργο του Μ.Μπpέ:χτ "Τpόμος και aθλιδτητα στο Γ'

Ρ.αϊΧ,ι·
Μάpτης 80, Συζήτηση για την Ιστορία του θεάτρου.
Μόης 81, "πσpαμύθι χωpίς όνομα" 1. Καμπανέλλη.
Νοεμβ. 81~ Απbσπασμσ σπο τη "Μάνα" του Μ.Μπpέχτ.
Δεκεμ. 81, Σεμινάριο κινησιολογίας και εκφοράς φωνής.
Φλεβ. 82, Συζήτηση με τον Κ.Καζάκο με θέ:μα:Τα προβλήματα του εpασιτεχνικού

θεάτpου.
Σεμινάριο κινησιολογlας και εκφοράς φωνής απο την Ε.Πίττα.
Αφιέρωμα στο Τούρκικο θέστοο "Το θεpιb του Ταύρου" του Αζιζ Νεσlν
και "Μα υπήρξε λο1ιπόν ο Ιβάν-Ιβάνοβιτσ" του Ναζιμ Χιτμέτ ,
"Πρόσωπο για βιολl κι Όpχήστpα" του Ι. Καμπανέλλη.
"Πλούτος" Αριστοφάνης.
Αφιέpwμα στο κρητικό θέατpο μ"αποσπάσματα απο τοvΈpwτόκpιτο. του. . ... .
Kopvάpou, την Εpwφιλη.του Χορτάτζη, τη θυσία του Αβpαάμ\και Φορ-

τουνάτος,
~εκεμ.83, 11 μονόπρακτα απο το έpγο του ~.Μπpέχτ:"Τρόμος και αθλιότητα στο

Μάpτ. 82,
Μάης 82,

Νοεμβ.82,
Μάης 83,
Ιούν. 83,

Γ' Ραϊχ•,

t
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2, ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Οκτωβ-Νοεμβ.80, "Χρονικό και θητεtα" Μαpκόπουλσυ.
'Δεκεμ. 80, Αφιέρωμα στην Ειρήνη και τον Τζών Λέννον,

Μάης 81, Αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο τραγούδι.
Μάης 82, Παρουσlαση δουλειάς Χρ.Λεοντή (μετάκληση). λ,ι~ρωμα στο Ελληνικό

τραγούδι. Βραδυά Κλασσικής Μουσικής
Μαης 83, Πατραϊκή Μαντολινάτα (μετάκληση). 111''''',.-: .

Ιουν. 83 Αφιέpwμα στον Μάνο Λσtζο.

3. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ

mης Β2, Στεριαvνά - Νησιί:ιτικά.
, \

Φεβρ.83; Ηπειρώτικα-Μακεδονικά και Λαtkot ·χόροt.
Μάης 83, Νησιώτικοι και Λαϊκοι XOPoL.

4_, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το Φwτογpαγικδ, έχει δώσει κατά καιρούς μαθήματα ιι,ωτογραφtας και εκτύπω~
σης ασπpόμαυpου φιλμ.
Μάης 81,"Συνθηκες ζωης'τωv φοιτητών στη Πάτρα1'(προβοΜ σλόιτσ),.

"Φτωχογειτονιές της Πάτρας" έκθεση ασπpδμαuρης φ!,JtογραφLας,
Διαγωvισμb Φωτογραφtας ,με θέμα τον "Ανθpωπο".

Νοεμ 81,"Το Πολυτεχνεlο" εκθ, α~pόμαυpης φωτονοσφίσς,
Μάhς '82,"Ειρ/jiιη" εκθ. φωτονοαφίας με βάση το ποίημσ,
Ιουν.82, Διαγωνισμός έγχρωμης - σσηοόμσοοης φωτογραφlας ιιε θέμα ελεlιθεοο,
Μαρτ.83,"Αφιέpwμα στις Πολιτιστικές Ομάδες" σλάϊτσ.

: : 't: ·1 ; ; • ) >:~. .

1 ~· έΙΚΑΣ;ΤΙΚΟ

Μόης 81, Εκθεση Ζωγραφικής φοιτητών - ΕΔΠ.
Νοεμ.81', Εκθεση σκlτσου "Αντιφασιστικής Γελοιογραφtας•,
Μάης 82, Εκθεση Ζωγραφικής με θέμα ελεύθεpο,
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Νοέμ. 82, Γιγαντοαφίσες με θέμα την "Ει.ρηνη'",
Μάης 83, Εκθεση "Εικαστικών 11

•

6. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μόης-Ιουν.82, "Παράσταση για ένα Ρόλο" Γpηγοpάτου
"Μπάϊ - μπάϊ Χουϊλα" Χαϊ.νοφσκι - Σόϊμαν.

Σεπτ. 82
Νοέμβ; 82,
Δεκtμ. 82,
Φεβp. 82,
Νοεμ, ·a3,

"Νσζαρέτ " Μπονουtλ.
"Απεταξόμaν" Φp.Λιόπα.
"Ο θlσσος• Αγγελόπουλου.
"Παλαιστίνη• Ντοκυμαντέp.
"Ενας Χρόνος του Αλλιέντε" (Για τη Χιλ~).

7. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ

Μάης 81 , "Πολιτισμός και Νεολαία " (συζήτηση).
Μάης 82, "Τέχνη και Ιδεολογία" "
Ιουν. 82, "Λογοτεχνική Βpαδυά 11 (δουλειά φοιτητών}.
Φεβp. 83, Αφιέρωμα στον"Β.Μαγιακόφσκι".
Μάης 83, "Λογοτεχνική Βpαδυά" (δουλειά φοιτητών - ΕΔΠJ,

1ι

VI, ΑΛΛΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν, τις εvκατgοτόσεις του Πανε
πιστnμιακού Γυμναστnpίου, όπου λειτουργούν τμήματα κλασσικού αθλnτισμού,βολ
λεϋ,ποuοσφσίpου, μπάσκετ, πιvκ-πόγκ, σκοποβολή κ.α.

Πλnpοφοpίες:στnν Πανεπιστnμιούπολη,στο Πανεπιστnμιοκό Γυμνοστnplου,η στα
(πpοσwπινά) γραφείο το~·Γuμνάστnpίου στη Πάτρα, οδός Αν.Ανδρέου 55 Ε: όροφος
(τηλ.279-461 κ. Π.Σιvαλός).

· 2. Λειτουργεί στην fbνεπιστnμιούπολn "Φοιτητική Εστία" όπου μπορεί να στε
γάζεται και να σιτίζεται περιορισμένος σpιθμάς φοιτητών.

Πληροφορίες: στα yραφεία της Φοιτητικής Εστlας τηλ.992-359, 992-363.

1
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Γ'

M.Escher: "Τετραγωνικό όριο" (1968)

.Πλήρης Ήάλυψης τετραγωνικού χωρίου με υnοομάδες

;,
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VII. An 'το "Νόμο

Άρ-'pο 2,.
Π ;,61;rn1 Σ:~.?.όΊ,,

Το τι ;ό1;rη1 Σ~ώ·, :,,,Ι;ιιι ,οiις ,,,J.,,, ,.;,.
~~η-;ι:ιιtιΣί~Η ~:Ιί

1

:ών J.J':: ί~tλQ'"'J'Tj ·J~')",{Ρ&rιΔΤ1'Ιιώ'i μ:ι~1j~~
tων. ~") ,:~ριι;ιι::y.ι·,c; ':~:ις. -:1; ,~!,:12~1:ιιιc; ι.•;ι; ~1~1n1λι1.;
tt..ι;. 1--:iι; ;~~ίιc; :ι;:λr,J.!%',,:;r, τι :r.3~ς ;.ι.eι;ιι,i,:: ί-::r~ί).(ι~·
μ.4.,0 !ι!:ιι.::J.; l;--;r,. ixi τΤ, χ;ι,ν,,.Τ, :iX).1jλt:.ιχiz Tj Qλl.η).;.
ξ:ip1τ,1η οών ~ ,s,..& '"''·

2. Το II ρό-;ρτ,ι.;ι., 2:r.•.c,'.,,·, e.ρ,1>;:•~~ τ τ ,. ,.ό, Ο.άχ,11•
!ιν:ιτb Δ~ι-!,·~'". ίΞ τ.J.r;ιι.J·ι =~~ ci:r21:~~·,:21 112 'tή λΥ,G,',: τ')Uc,...,.ι~~- ~ b~ci?Ι; ... 2...5tp:ί,:sT~ τιά :ι.~ r.νχ~ μ.1 · ΠΑ ~
ι τ ,~<~ιr. μ11i ιπό Τ"Ψ'1 ,ov ΕΣΑιΠ r.cri τών ~ν 1.,i
!Cν ;,.:~Fιί -,2 ι[ν,ι ;iιχ.;ό:ιρο:; :i-ιό ό-..τώ: .

:ι Λά>Jι ί;rJ.τ,νι,ί, ;ιά-3Τϊ,1:ι 2'ιr:λr,ι.~~·•ι !ν:ι .. ά~ι~;ιό
•!ι!ιχ.ηχών ;ι.ι<li~ωοιtι (!.~ J. Ί{ !.μ. Ων:ι,τοι-χ.ιί ι1 μιi
ίi~~~;J,!!1i1 ,7,:ι ~ι~:ιn.:ιλί:ι; ί-;ί ίν:ι ίξά;.ι.r.,ο ,:γ,,.cι;.ιίνc:.,
.... ;< ~rοτιλι~ ,.~~n,λί:rς μ~yΧισ~°' ,.,.; ~ι ι:,,a μt7.fl
~;,ιί; ί~~~,.,,,ς ,:.ι,,, Η=ο:rλbς η cξh,.rr;ς ,.,.ί ίν~
ί ~ ;? r.."?. jΙ i ,; ~1?λ~~ ί~".Ιt.:2ι!ι~ηΥ.6 i~jO, σ~fων2 μί αχι·
':!J.η 2~;]1τ; :r;; 1 .Σ. Ί:Jr,:.ι,.1t~ς. ΣtΥ Πpο·rr2;ι.:.ι~ Σ:το~·
!~·.. rι;.ιίχιtJ· ~]i ; ίλ:i;ιι,τ-;; ~~Ι-3j!?ι; ~.μ. ~,~ ci:::χιΗί·αι
τι2 tYo1 λ~·~τ, :ι~ w:τ..ιχί~~.

,ι 'JI ).J~l'Ιι:.,Γ, -:c:.i·, i;1:ιr,'lt]tl,)ν μ2·1rι..1::ίτω·1 ,c ίξι:i,1rι·J2
., .• J: ί ,!ι : ... ':ΙJ'.,, ,. ,i 5zι ·J:ol;tι.):°:J.'rj 11:i "";tUc; 9~1 τι;tίι;.
'\"tJ~',.,.;ίν.ιtJt ~]Vf4·~~ :ι 1VV-3τpι.4ι; ?-7ν'OV,:.,_~r; fOiT'rp'f";;:

::;011;:ιt:;..ιι·ιΤ,·; , ...._. ιι.&χ·1-:ο ~·Jν.1τΟ 2;1θ;.ιι:ι ιξzμή·ιf.ι)'Ι r~u.
.i1J\t(.~'lrt]Ι i!i tT; λr.•fτ. :~v ':'t~zίOU Χ.Jί 1fή'Ι &λλ,7λο:.ιχi)
tiΊ·, τ:;:~1:,ιt'.1.Ι',.ι.C,ι.ι" ι.,-ί tών ίξητη;ι.ίνf.ι)ν :ii:ό ";f(,~t;:Zt'ot~
... .,J ;,..J{ιΙΤ~:ι,1.

r). Τ.ί ., 1-: ί:ιλ~τΤϊ·ι ~~-:.χ;ιω:ι ... ~ μ.1.S.;,μ2-t2 J.:ιλ~-=:το:.ι·.
t~).)7.~ ~., J 'i τν.ι~ Π~a:'γ,:ito,; ~~ών.
. r,. 'Λ;,ι~:J :::j t1','r ,ι.1:;ί;:1,η tO~ rι ;~·r;Ct',ιi,J,.J"i,ς Σ::~·r
!ών ι!.,Jι ή J'.~ Τ;.ιΤ,y 1τ~,; 'Γt Π ;όί.:ι ~1;,1:ι Σ:a-λω-.ι :ίν 2-
""•;:ιϊη, ••"• Ί\:?ίλ,ο. '() Ιί ,ό,!?ος το·j 'Τ'μl7μ"; •>1·
χροτιi 'F:~ιτpο,-;ή ΙΊ Ρ?n ;»oooo;.ι.2~ i-::ό μίλ,; -:ή.; Γ',ι~,χ~ι; Σ~-. ..
ι).ι:,,ιι.ι.ιι; τ~~ Τ;1i,;.ι:ιtο,ς μί (τΤ,112 -3ηtιίJ-, ή ό~i~ ~::~:i).•
).ιι ηιτ:χ.'η ιί:;τr,'τ;-:η ι~'Ι"Τ1 r.Σ. Τμi;:.;.:ι::ο;. :,(,.j ~;'jr.;ο.ι;ι,..
νως "J.ω!ιχc~ο~;,,ιι τ;ς -χ;w;tΟ:1ιις τών Το:.ι.ίων,

. ί. ·_11 ;..,,~,,,~_,;,, r ..Σ Τ;ι.r":"'• τ::i. ,ό .11,ό,.,,-~:
~r~ι!ω·, ~ο:-.~-:;ι.:ιιtJ1 ,,,., J<-:,,,ι.')t(,;2 χtι 1ττ.ν Ε.Λ.] .1•..
-.2ί !r.,J,')Jιι;ι-:21 1tbν ΊJ~-.;":'i. ~~~~ώ., τ~ς Σχt,λής i.:ιi t(ι~

'Τ';ι.ι;-μτος. .
R. Σ";':: ::;~τ;:1°,.ιμ:~τ:~ π~... ~ώ ... i·.rO,; Τ:.ιή.ι.210; μ.:,rογο~ .. ά

ΣΙFΙλι:ι.!r,~.,": 11 1.2ί ;.,.18i.~:-::ι :?t ά:·ι(ι.,~.. 'ΗΟ "Γtω1:11.~
,:ι!_;~ Τομ·'' :iλλω·~ Ύ:.ι..Τϊ;J,?τ:,,;·, ,ή; ί~:2ς rΊ_ ά~λ,.,~ ::Σχcλf,;,
Σr-:_.,/ :;~;1:-:ω1~ 2,-;r, r1 ~-ια~ι,~ ~:~:rι.:.i'n.~"J &fΎΟ-.ι C'~ μ~~-η.
τ~-., Δ.~•. 11. ':t..ι Τcι,.ι.i2 :ι:.,:~:.; ':'ι·ιιτ:ι:ι μ.ι .ι~~:ι,τ. -:η; l\ΙJ ... . . π )' . ~ ...,-,.ι.-,.τιι:2; ,; t~'J ;"Jτ]·,11.-:.., _....,.. :J .ιt.;J Q:νt toι;:c2 ;ι,τ:ι ::ι;:').
•rότnr; τών 2~τ!1τ0tχι.ιν Τ;ιτ;-,.ιιit(.)ν ή Σχο ~....

11. '11 Γ.Σ. 'Τ'μ~,μ.,τcς ;.ιτο;,ί ν& ~νtι>-2,~,τή,ιι ;ι.ι?.G, ~·'
·,. J'τ' '::ιι,n~ U~:οχ;,ιι-ι tΙΤ.1~"' ;.:ι~Υ~;.ι::rtω'ΙΙ tων n.λι'J_: :ιιω! ~:.ι?
ί~ηι.Τ,νι.ιν τ;.ίν :-~~ .ο f':"F.(fr. μι ι:bτιμ.: τ:~_~1,:::~J.;ι.::-:::r ,r:.r
~"1'ώ" ,τ; ·:·.1ιν:ι:Η.; ~ι!ί: -:'ί·; Τ;.ιf.:.ι.:-:,; ,ι 1Jv!ι11'j μί tτ,·~
t:JFJίWiΙ"Af, ~!.J~Ι)..;,ι1ί2. -:i ~-::~ί2 ;ι.~t.fO~ νi iτιλLτο.1'1 ,:
t"ιtτ1tί; 10+. ~ί:..-. τώ·, ;,.~"r.,.ιcίtων 2\t:ών.

ΠλαGσ ιο11
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1268/82

• Α?-,?Ο ~G.
1~:rν,.,.1,μi.; lir.-o:lών.

1. Ti <ί.c.:.!r,μ2ι~c iτος ~r:cί~ιι tΤ'/ν 1 ;ι ~χtcι,ι.ι;ίc;,.1 ι.\Ν,
;.:;iv,:., "J.:ί λ(τιι rij" JI τ; r\~γι,~:ιτι..ι τι,~ i.c~·H,,,;

2. 'Jί ίχ:::1:l,:.ιτ1-.~ i;,10 1.:.ί-~ι h1!r,:Α:ι:Ϊ11.ο~ ί:ο"J~ !ι2;~fώ·
ΗΟ.2:ι :(f(;',ιχ2 1ί ~~(ι i~.:ί;J.T,'f.2,

:!. 1-ί:ί.:Ιι «;ό;.ιτ,vc ~•?ιλ,:,δ:ί·,ιι """λάχ,:t'ΤΙ) 13 χλr,;ιι;
ίU~L1~ις 11.i ~1-!)011.:ι,.ί:ι ν.:ιί t -r:~ ίΕι-:.iηι;.

4. Δt1A:..;;Tj :ι,~ ί'J.;ι1ι!ι.ι.ι·ι.;.; ί;γt.:..ι ~λλ~ ~~i τή; i·, τi'1&1
;...,w~,ί,, i...ός A.ls.l., o·i,1. :r::i τ.i: ~,;ώ).,"4,ιn 111~ >ιφQ
~ti.1 ,ίν:.ι: !..ι.,;ιτf, μ.ί ά-:;ty~nj tήι; Σ-J1)Lλf1rt,.;,1 "Α.Jί μόνc "f'Ι~
i.~::ιιr,τιJ.iι; 1:(fι:τώι:ηιι;.

5. • λ·, γι:ί {;,:ς,ι~Τ,χ,τ, ).ότι. ό :i;ι·~μό; τών ~ώ" δ,~~.._~.. ;
Ί.ίο; ;;<.ί.ι ·ηημz:•a,ιi~τ,;ι.2·, αί •~2 μ:i..:ιψ.~ ,!v:ι μοι;,6Η- !.
;.,ς ό:~ i.i 2/;J ~·:; r.,oti.ιr.ψ.,w,, :t? 11 ;C'(;:ι;ιμ:r γ,ώ ,iς ι
i,?":' :n, 1.μ; ;.ι,.ί,-ι( t~ fr,tL4t"-LΌoGr.l ίξ:ί;.ι.rr,Cι;ι1 tό ;ί-ιΤί1"~Ιλ0 μ.:ί,- ·,,
·~τ.;.ι.;ι ·:..ιι.,jϊιίτ.1ι ~τι Ζί ~ι~:ί-,ι.·'°"·ιι.ι. 1

η. TQ -;:;~.:ιτο &~2',.ι.τ.νeι ~rΊ.i;,ι τό ~ι~';ι;Η; a,,-ix-,.,~,:,μ,po Ό

:<.; ~,~ψ.4ίι,;,, Α:ιi t6 ~·1~τι;ι. ,;~1;.-v λ'f,1•ι τό ~i:ίtc, ;
~ι;ι..1;:ι·,:Ο,f,μι.;fι τι,: Ίι..ινίc.:.ι, (~ .;;.-~..;ιιιi; fj.,;v,.ι.r(Wiις χ;ι~c,. ~~
;:i~<.·ιt:Jι .i;.~ t'i ~~·:·Αλτlτ~ ~c ,~:2:;.ι\::1.ίς Ο:ιw~ χι;:~t~· !!1

,ιι; ό . \';:ι,1;·:i.; 'Ε-:ι·,ιΥ.fι.; ι 1 .1:~,i:ις J.:ϊ ti;τ.,·.ι,-.ι,J.;':f,ι~ .ιΙ·
;.ιi =rb-:.11r; :i;; ~:':1.i.f.:<ι'J ;:.ι{.ι;.ι.ί~ιι τt; ... ίνι;ιρξtϊ -,..1L λ"r,;η .·J
-:ώ't !~~ i~:tj,1,-i,-,ω·, ί~:~; τώ·, Τ,;1,;:ψ.τ1νιι:ι.,·-2~:Wν1 ώ1-:, ·,(ί ~,

:J~tλr,;w·~~i ~ ά;:~;;.ί; -;ώ., 4.f.!c.;.ι.~~ι.ι'f :~; -::η. 3. '
7. Μ( τ(.ι.Jς c~c.ιtιpι}l.{J~ς }ι.2'ν(ιVι7:,ι<ι~; -;C:,ν Α:Ει όp:~ι..ν-:.11 ·:1 ..

t~ Ο:.(ιtΙJ.ά μί -ι1) ~uν~οίtηt; ό7jά'1ωαr.; ;υ:ί ί..(ΙtQJf"fίJ, .. ι
· ,:,ι;:ι:vώ., i~άμηvωv γ1:i t'1χύ,η~~μη ~1~2cι~:.ι/~ί:.ι ή ,:J;.ι.χλ'Γ,;Cι,),. 1

c:τ1 ~λ-,.; i~i..~η.,r,;.ι.
Η. 'Η tα~μQλο1ί:.ι tOU tνιtτ;tή .,, .,.;i{Jι μ;ί-:;τ,μ2 J.:..n<.pί~,.

tll Τ:ό τό 3,ιi1·~(ΙJ':Ι, ι όχ<ϊίc,ς U1.ι.χ~ι~νιt:.Η ν~ 6p·:)--~&ι
).J:t~ t'Γ~ :ιϊί-:r, τι., ι_.:r.:τi; Τ, .c.1ί 1:;~τι.~ιχί; ί~1τr=ιις ή
).1~ 'f~ 'J'tΤ1(1Ϊo'~ιί Οί {Jίμ~::., f, ί,;τ:=.τ,;1:~ί; .J1:ι1}1ιις.

9. ~ί ~ι;ίχt~'Jη ·:ί;:,-;:..ι:<ί:ι; oi ίι-:t.·:ι;,ι«.,...._:,-(, ~i:,τ,μcz: ό ~,..
tr,tl',; ~ΧCι;{f'~..,,Η:ι: .,;i t~ 4r.,:ι.,:ιί..Ζι,ι )f.~';~ ;(. ί1t<ί{μ~ ίξά-
μτ,·,w.

10. ~ί -.. ;i:~ιJiτ, ό:"t,;.,::1; ,, ;,,1t' i .. ,λ,τr, ~n:χ,cι.ιωιό
μ.i~r;;.:r, b ι;~:ττ,:1'1; U;:;~:ι;ιώ'Ι•t:ι: η·,: ti ί~1·,1λ:it.ιι αi Cτι~
μι·,1 ί~~,J,τ;·,:.ι 1j ν.ί -τ<. ά,τ,-..τ:χ:Τ,;ιι μ4 cii.).o. i..:.' ίτιλοτ~
μ.ά~r_.ι;:ι.,

. 11. '1'2 μ:·!ιΤ'i!,αt:ι -zr;J ιαp~τηρ~tσνται ,~; ,;γ~χ«ι~•·
'tC ι,~m<.vτ:ιι J..Ii "J.::ι::ί t~ 3Α :;ά;Α,,;-ν:ι ;i;.;ι-j it"GY<;: •

1 ~.. 1
~} ~ι;ι~τ1τ~ς όΧc.~~.r~;.ώ"'' οί

0
; Π(r~'~

0
tr,;J '1.21 1t,.)ιr~1,• 1

-~·:.'" -~~, ,.,,,;ιιι =·· ;:,~ιλι>ομcv1 μ.avτ;:,1,2 .... ;:rr- 1
t.,<·,τ;ι~ιι τGv Qϊς-:z.ι~,." \)γι~ &~Ζλtι:~..ών μ<ινciι!ω-t , .

13. '!'ά r.ζt":l)ι.:i μί tO., 'fU':'l'o ιςώ" "1.°'F,.,τ~ινι...ι" τtι.ι-,ιiων t
Χ2ί μi tf,ν .,_::~"μ<.ί.t·:rpτ, tών 'Λt\l):IQV',.(Wν ,ι.i~~ίtJ;vt21 crt~~ .
ίσwογι,.~~,; ).J._t,.,,,..,.,~; tών Α.Ε.Ι.
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liliΦAΛAIO Η'.
ΦUITI/TIJ.;Λ θεlι!ΑΤΑ

•A.p,')po 29.
Φοιτr,tι>.ή ~ίριμνQ,

1. 'Η ί~:όa,;τ, τιj 9~11τ,τίj ""Ο>.t~τ•ι μι ,ήν ίηρ~1~
τι., ,, Λ.Ε.Ι. ,..; άcιιό;.ί.cη, μί τή λήψη 10:i τt")(i~u.

. :!. Uί 9011r,τi; δ,,.ο,οiίvται ,ά .. άvcuv ΧΡr.•η 6λων tι••
ίτχrτ.2,τάi,ων χ.1ί -:ώ·, μί,ων μ.ί tcί όχ~ί2 ,lν;ι Cξοιλι,;ιίνο
,~ Α.Ι·:.ι. r•• τήν i>.wλ,\;,=η 100 ί>-xa.aιll'tι>IQo ,ou iF1'•·
αόμ.9ι.,·,~ μι tcv ίοι.ιτιρι>.ό """'~,ιr,.ιό Ί,αi ,ίι; ιirο,cί:ιιι; τών
&ρμό.!ιων ό;rιi,wv tou λ.Ε.Ι. ·

ϊ Οι tΟΙΙr,τ,; l;<ο~ν ιλr,pη i~tp,φopμt~IWfll~ 11.~ νωο,
~ο;ι.ιι:•i; -:,,1.9,ί-ψr,. οι ll'ρouxoS~ ... ~9α~μcτ,jς tτ,, b,i,.
t:ι~r,; :ι~ti.ς χ;r~ο.,ίζοντ,Η μί Π.Δ. χοί, ίJ.!~οντιιι μιτιί ά:ί
::,:ότ2,7j tών

1
rχ,ηγών 1ε~νιχ1Χ Π :.ιιδιίας χαί θt,;1χι:,ι..

μιίτw.., χcιί.Κοι·Jωνιχών 1r:,;ριαιώv.. .

ι Στο~; y<,ιΗ;--:ί;, χ;;,τ.τ1ι1χιn<ι_~ιϊ ;ι:ιί μ.nt21tuxι~ ... o~;,
~:~-rί1,,.,τ:ιι ~χtι~;:ο~ίι;, άη,χ:ι ~cί-;ιια :ιαι ιιίχ.Ο'Vcμοιl; ίνιι:r:
~11; γι..i: tΤΊ-ι ~~λ:.ι<}η ιίlοι.ών ίχχ::ι!ιιrrιχ.ών ciνιιτχk·ι tou,,
:,ιί :ι;:Ηtf,γι:ι ti;v Q'η,μιJ.~ Τι oi1,yικcnή οC-..ονtιμιχή tt.;,,;
J.J":j,,t:ωr. J.:ιί τΤjι ί1:i~t,ί; t,:..ι~ ιιtί; n~ί;. 1Η ίJ.tcιir.,
ή. δ~α!ι>.α,ίιι, •>i οί ~οίnο.:Ι«ιι~ ~'Ρyrησης tω~ ~ιιρaχωv
a»ι.ιν >.a.ScpιCo>t~ι μι JΊ .Δ. s:ou cx.b~ctαι μctα ιιχ~ τρι.
τω:,η tώΥ 'rn...,,τ,:iν Ί,Jι.-ιιχ.~ Πο~~ οιιι:ιi ~~τ .....
J.:rί Οi>-"""'Ι,ι.ιχ.ώv,

5. Μί Π .Δ. ,'J.cί ..~Ι4'1οv, ,ά ο;ιcη:ώ μί τή &oρών
·οί,nοη τών .τ>Ο<rιτtvι, μ.ί ~ι:ί,η την όιτφr,.ή ,ι,α.ί oil<O'J"'v"o ..ή
,i.""""4,1, ι>.ή w,ι; ι>.nόαt'Φ:Μ). Ml ti !διο Π .Δ. ~ίnοντ:ι
tιί α;ιct:ι,.cί "" τη διοi1.'Ι)<Ι'η, ~ιννι.ιαη 1.αi λ.ιrα.φrykι Φοι
τητι,ιώv Λι'Ι'J,ών ~ Φοιτητι-..ώ• 'Eo-r.cι""Pi..w, 'Υ'cί ,ιi !ι:οί:r
ώ-.:J.ι ;tρό><> ιiνarr;,άf('TQI .<mν ','~ Μ A.E,J.
ίχc;,,.,1 ~iq.ωcrrι- • • • •

G. l,~οι; '?(oιtr,tc;, 11:ρο:1,,χιοχ.οος •<ιι ;ι.c,aχτιιχια>.ο,ι;,
:,ρίΊ•νt~ι a,.,χολιiνοιις τι~ τίς μcτa.,,ιvrpιις ,cu, αί δ\v
-τή !ι~:ι,ιι;r toU ίttϊuι; ~:ιί tcί Ιn'Ι«γ'Χ.~ία μ.ίαcι yιιi 'f~ τ·,i..~-
11111>-r, 10,ς χ•λλ,,;τ.. :r >.:ri ,:,U',e:rrωτia. Οί λιΣtΟ',.ιί;ιιιι;
x.ai ο! χροiίχο-'ίοιις ηι11χ.ιi μl τίς ταροχlι; aό,ίς χ1.:J,;ί
tοvτοιι μl' Π .Δ. ....,.; ί~tα! μcτ.i ιi7'1C) ::ρό1αn'l τών ')"τc.ρ
"(ών 'En.~ij. π αι~ίαις tι.:rί ~·vμιi,ω-ί, α..ον~,ι...;,,
wi ~ινω,ιώv,

7. Σc .,ιcί,3, Λ.Ε'.Ι. οηχ·;οτιiτα, μ1 άχόφ~,η Τ<),ί Π F;•avr,
i.cη;,ιι.οκι ~ 'fΙQ την τ~ή .-,οi,ι; fO<tητi; -.:λη;"Ιi~Ρ•ζoν
Ο".(&11...:.ν μί ,ίς o:c:ia,ς, τι~ ,ή Ιιcv>.6λ•νσή ,c., trr,ν ί~,.;.
1Hr, lρr2<1l2;, r,:i ,όv Ιχαnιλ~αtι>.ό χρο<1aνο1ολιομ~ >.>i
ιήν ίχ:ιττ•Αι1•t1 .. ή clτo,r,a«iiτ2oη -..~ι γιιί τi;v χοpο;ιή r.οινω-:
>ιχ.;jς ~·μ••i αί. δοο•, ί:χο,! r.ι1,111ή ώνιiτ.,r,,
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8. Τcί Α.Ε.Ι. 6,,iλou, vό λα;ι.6cr.ι""' ι~ι•ιί ιu,ρ• τ•• τή
!ιn:,Ί,4kονοη tών αχο..!ών τών ίρτ1;c,,.ι.cνι.ιv fOttr,tώv,

Μ. Π. Δ.11\'<Ι, niι ί-.li3ctaι Gotcp:ι όοrό τρότcwη ,ou
'1'·-ro:ιρ-yoU ΊF.n .,ιJ.i,ς Η 113ιί2ς J.21 θ;ι;,...ιι.,,ι.:iτων -..cιί to:.,
1':18' ω. '! όpμόJ""' • r..~ puθμiζc,nι ή i«<r,υ:cωτιχ.τ, ~
ρr,rφη ~cιών η~iις ί.ρτο:~,cνc,ς ,ο,ιητlς ,ι2τιί tφ τ,ρί,οι, των ~11:i-οιω,. '

Q. λ111ί ,~. ιip"'' ,e,j ~ΟΥΙΙW Ιιιttή;ιa,ι, ιev ''"
t>.ixctaι .:.~ 1).~1Ιiiτη ~ιd~~ΙΙ! tών t~Οtt\ΙΧΙ•Ιιών tι/ιlι!ώ,
ί,,ός Τμiμ:,,,ος ""°"""ξ·:ι,.φ.ίvcιι .at~ τς φιcru, δcν :t"9"r
Υ""""' οί 11:;cHc~cvcς »ι ι!ρ.ιJ;c αiιtό 1'2rοχίς .. ,., 10iις
t:;iO"nvyι :n.,ί..ς φοι tΤιtί~.

10. Εf.,cι:ι δJ'IIQtYoή cnνcιcιτολή tής fG,i:.t1jαης μ.Ϊ cιίtr,J,: ΤΟ~
ί-.,.διαφιρbι,ιιν(.:., ,;ρ,ς τΟ Q:..,τiατ,110 Τμiμcι: J.cιί μι tιi cί~ !i.:-..;..
.,,,.η ,ov Δ.Σ. Τμr,μα,c; . .Κaτό ,ή !ι>,•ιι:r της ιίν•e,ολή, ·
tής tΟitη,ης, aif&tcιι ή ~ιτ,:::J.fj ~ιόtητι:ι χ~ί ιnνα7tίί.~ι;·ι·
,:, δλ: Τ<> •:χe1,χ.ιί !ιχ.αιώ;ι.α» xciι χρc6λίχcντοι <11> ά;.!J?ο'·
ΩΙntό. 'Η ,οιtητιχ~ ί!ιόtr.1J άτ.οχtcίt:.ι μl νί:ι οίtτ,,η 101
ί~ιαφcρόμ.ινc•. 'Ο ;ιpδvος άν201cλης τής fΟίtφr,ς δί, ίι:ο•
λori~ct>I Ηοiιι; ••F•t,,,.μ;ς tί)ς "'"i•τρ. !Ι ,•• ~;-'?OU ••.
toii.

11. Oi vο11τ,1ίς Βcωpοόντ2ι ,,ίμ.,.cι ώς ιr;όι; ,ιί δι,r,aιώ,
μ.1110 r.oi ,iς ί,,.οχρcώαιιι; .,. •• , χpός ,6 .λ.Ε.Ι.

ΆρΒρο 43.
Μ1106οη.Jι; διο~όξcις τ•ιί ,Ις χροc1,;ιια>-lς

i.2i ~ιt.2:χτ;.ι;ιι1χ.ί; ::;:.,~ί;.
1. Oi χρcδλιχδμnι, ο,ιi όρΒpο 2, .,j 25 &,ο,aξcι; ~·ιl

τό ι.;ό,-:-;r~·~1 -:ιί ... τrrι ... ~.ον11~ό n~~ώ~ !τι~οιν τι« ~~·
9cιn;aις ,..., b2 .•112;ι80,- ηο :\.f.. l. •χο tι n»δ'lj\A>αi
lτο, 1983-1984 x.•i t:i ίχό~ιν) .

2. ΙΊa t~iις ~:όλο,ιrο,; φ~ιtτ,~ίς iξι·"'λ",i;;. •• ί,;ιv:..-.
,ί ~~ι,-:~;ιινις ι.:ι-:ί: :ί;, l"i;;r, .ς~; ίrι;c.ς τ:.ώ .,~,rψ 1·j-:~
ιχιτι•ίι; ι,a,ιίξcιι;.
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