
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΓΔΟΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-
el/undergraduate-programs-el  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ύλη του μαθήματος καθορίζεται από το διδάσκοντα.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
Η διδακτέα ύλη κατανέμεται ομοιόμορφα καθ΄όλη τη διάρκεια του 
εξαμήνου. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Επικοινωνία με φοιτητές μέσω email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μελετώντας το περιεχόμενο του μαθήματος "Θέματα Ανάλυσης" οι φοιτητές λαμβάνουν 
προχωρημένες γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα από την περιοχή της μαθηματικής ανάλυσης και 
των εφαρμογών. Τα θέματα αυτά εκτείνονται από τη θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης, τη 
συναρτησιακή ανάλυση και τη θεωρία τελεστών, ως την αρμονική ανάλυση. 

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής θα είναι σε θέση, ανάλογα με το ειδικό 
αντικείμενο μελέτης: 

• Να εμβαθύνει περαιτέρω σε προχωρημένα θέματα της θεωρίας μέτρου και ολοκλήρωσης, και να 
αξιοποιεί την θεωρία αυτή στη μελέτη προβλημάτων που αφορούν τη θεωρία πιθανοτήτων, τη 
στοχαστική ανάλυση και τις στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις. 

• Να αξιοποιεί θεμελιώδη αποτελέσματα της θεωρίας τελεστών και της αρμονικής ανάλυσης, σε 
προβλήματα της κβαντικής φυσικής, των μερικών διαφορικών εξισώσεων και της θεωρίας 
βελτιστοποίησης. 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-el/undergraduate-programs-el
http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-el/undergraduate-programs-el
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Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής Μελέτη 73,5 

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

112,5 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Η παρακολούθηση των διαλέξεων του μαθήματος δεν είναι 
υποχρεωτική. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στην ελληνική γλώσσα 
μέσω γραπτής εξέτασης με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
και Επίλυση Προβλημάτων. Οι φοιτητές με μαθησιακές 
δυσκολίες εξετάζονται προφορικά. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 


