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Εισαγωγή 

Σύμ�ωνα με το άρ�ρο �� του Νόμου ���������� το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο επιτελείται η εκπαιδευτική διαδικασία� Εκ�ράζει τον προσανατολισμό του 
Τμήματος και αποτελεί τον κύριο μοχλό υλοποίησης των σκοπών του� Κα�ορίζει το είδος και την 
αλληλουχία των γνώσεων που πρέπει να κατακτήσουν οι �οιτήτριες�ητές κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους� προκειμένου να διαμορ�ω�ούν σε νέους επιστήμονες� Τέλος� αποτελεί τον 
πυρήνα από τον οποίο πηγάζουν τα κριτήρια για τον κα�ορισμό των επαγγελματικών 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της�του πτυχιούχου� Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι 
να καταστήσει την�τον από�οιτο ένα σύγχρονο επιστήμονα� έναν άν�ρωπο ευαισ�ητοποιημένο 
στα προ�λήματα της εποχής και ικανό να αντεπε�έλ�ει στις ανάγκες της αγοράς εργασίας� 
δίνοντας �αρύτητα στην α�ιοποίηση της τεχνολογίας� Το Πρόγραμμα Σπουδών ο�είλει να 
ανταποκρίνεται στις επιτακτικές ανάγκες της κοινωνίας και παρακολου�ώντας τις ε�ελί�εις της 
επιστήμης να παρέχει στις�στους �οιτήτριες�ητές τις απαραίτητες γνώσεις με ορ�ολογικά 
συγκροτημένο τρόπο� 

 

Το τμήμα Μα�ηματικών με έδρα τη Λαμία ιδρύ�ηκε με το άρ�ρο �� του Νόμου ��������� και οι 
πρώτες�οι �οιτήτριες�ητές �α εισαχ�ούν με την έναρ�η του ακαδημαϊκού έτους ����-����� 
Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος είναι: 

α� η εκπαίδευση των προπτυχιακών �οιτητριών�ητών προκειμένου να κατανοούν �εμελιώδεις 
έννοιες των Mα�ηματικών και να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν μα�ηματική σκέψη� ώστε να 
είναι ικανές�οί να διαχειρίζονται ζητήματα που απαιτούν ποιοτική και ποσοτική αντίληψη� 

�� η παροχή υψηλού επιπέδου μα�ηματικής γνώσης στις�στους �οιτήτριες�ητές� η οποία να 
ανταποκρίνεται στην ε�έλι�η όλων των πεδίων (κλασικών και σύγχρονων� της μα�ηματικής 
επιστήμης� και 

γ� οι από�οιτοί του να είναι άρτια καταρτισμένες�οι επιστήμονες ώστε να είναι απαραίτητες�οι 
για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης� της οικονομίας και της έρευνας� 

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων και �άσει 
αυτού στα έ�ι πρώτα ε�άμηνα σπουδών προσ�έρονται μα�ήματα υποδομής� τα οποία 
καλύπτουν ένα ευρύ �άσμα γνώσεων της μα�ηματικής επιστήμης� αλλά και ε�ειδικευμένα 
μα�ήματα Θεωρητικών Μα�ηματικών� Υπολογιστικών και Ε�αρμοσμένων Μα�ηματικών� 
Στατιστικής� Πι�ανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας� Φυσικής και Διδακτικής� που επιτρέπουν 
στις�στους απο�οίτους να είναι ενημερωμένες�οι για τα σύγχρονα �έματα και τις πολυποίκιλες 
ε�αρμογές της μα�ηματικής επιστήμης κα�ώς επίσης και ε�οικειωμένες�οι με τις νέες 
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τεχνολογίες� Στα δύο τελευταία ε�άμηνα� προσ�έρεται ένας μεγάλος αρι�μός  μα�ημάτων� που 
αντιστοιχούν τόσο στις κλασικές όσο και στις σύγχρονες επιστημονικά περιοχές της μα�ηματικής 
επιστήμης� από τα οποία η�ο �οιτήτρια�ητής μπορεί να επιλέ�ει σύμ�ωνα με τα ενδια�έροντά 
της�του� αλλά και με γνώμονα τη συνέχιση των σπουδών της�του σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
ακολου�ώντας κάποια συγκεκριμένη ειδίκευση� 

Τέλος� το πρόγραμμα σπουδών δίνει τη δυνατότητα σε όσες�ους απο�οίτους του τμήματος 
Μα�ηματικών� αλλά και άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων� σχεδιάζουν να ασχολη�ούν με την 
εκπαίδευση� να παρακολου�ήσουν έναν κύκλο μα�ημάτων υποδομής και ειδικής διδακτικής 
ώστε να αποκτήσουν πιστοποίηση της επάρκειας των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων 
τους�  

Η�Ο �οιτήτρια�τής προκειμένου να αποκτήσει το πτυχ�ο Μα�ηματικών πρέπει: 

� να πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου ��������� όσον α�ορά στην εγγρα�ή σε ε�άμηνα 

� να έχει ε�εταστεί με επιτυχία στα είκοσι ένα (��� υποχρεωτικά μα�ήματα 

� να έχει ε�εταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δεκαεννέα (��� μα�ήματα επιλογής των έ�ι 
επιστημονικών περιοχών� από τα ενενήντα (��� που διατί�ενται� Συγκεκριμένα� να έχει 
ε�εταστεί με επιτυχία σε δύο μα�ήματα επιλογής� που ανήκουν στις επιστημονικές περιοχές 
της Ανάλυσης (ΕΑ��  της Άλγε�ρας και Γεωμετρίας (ΕΑΓ�� της Στατιστικής� των Πι�ανοτήτων και 
της Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΣΠΕΕ�� των Υπολογιστικών και Ε�αρμοσμένων Μα�ηματικών 
(ΕΥΕΜ�� σε τρία (�� μα�ήματα που ανήκουν στις επιστημονικές περιοχές της Φυσικής (ΕΦ�� 
της Διδακτικής (ΕΔ�� και τουλάχιστον σε πέντε (�� μα�ήματα που ανήκουν σε οποιαδήποτε 
επιστημονική περιοχή  

� να έχει ε�εταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δύο (�� ελεύ�ερα μα�ήματα επιλογής Γενικών 
και Παιδαγωγικών Γνώσεων (ΕΓΠΓ� και 

� να έχει ε�εταστεί με επιτυχία στα δύο (�� ε�αμηνιαία μα�ήματα της �ένης γλώσσας� 

 

Ακολου�εί η κατανομή των υποχρεωτικών και επιλογής μα�ημάτων του Προγράμματος 
Σπουδών στα ε�άμηνα κα�ώς και οι κατάλογοι με τα μα�ήματα επιλογής των επιστημονικών 
περιοχών και των ελεύ�ερων μα�ημάτων επιλογής� Οι κατάλογοι περιλαμ�άνουν τους κωδικούς 
και τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ� επιλογήν μα�ημάτων� τις ε�δομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας τους� στις οποίες εντάσσεται το κά�ε μορ�ής επιτελούμενο διδακτικό έργο� 
απεικονίζεται ο συνολικός �όρτος τους μέσω των αντίστοιχων ���� και παρουσιάζεται η χρονική 
αλληλουχία ή αλληλε�άρτηση των μα�ημάτων�  

Τα ψη�ία κά�ε αρι�μητικού κωδικού αντιστοιχούν: 

� το πρώτο στο ε�άμηνο� όπου εντάσσεται το μά�ημα�  

� το δεύτερο: αν είναι � αντιστοιχεί σε υποχρεωτικό μά�ημα� αν είναι � αντιστοιχεί σε 
μά�ημα επιλογής των επιστημονικών περιοχών ΕΑ� ΕΑΓ� ΕΣΠΕΕ� ΕΥΕΜ�  ΕΦ� ΕΔ ή σε 
μά�ημα ελεύ�ερης επιλογής ΕΓΠΓ ή στην Πρακτική Άσκηση ή στην Πρακτική Άσκηση 
Διδασκαλίας Μα�ηματικών Ενοτήτων� 

� το τρίτο ψη�ίο: αν είναι � αντιστοιχεί σε υποχρεωτικά ή�και επιλογής μα�ήματα που 
ανήκουν στην Ανάλυση� αν είναι � αντιστοιχεί σε υποχρεωτικά ή�και επιλογής 
μα�ήματα που ανήκουν στην Άλγε�ρα και Γεωμετρία�  αν είναι � αντιστοιχεί σε 
υποχρεωτικά ή�και επιλογής μα�ήματα που ανήκουν στη Στατιστική� Πι�ανότητες και 
Επιχειρησιακή Έρευνα� αν είναι � αντιστοιχεί σε υποχρεωτικά ή�και επιλογής μα�ήματα 
που ανήκουν στα Υπολογιστικά και Ε�αρμοσμένα Μα�ηματικά� αν είναι � αντιστοιχεί σε 
επιλογής μα�ήματα που ανήκουν στη Φυσική� αν είναι � αντιστοιχεί σε επιλογής 
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μα�ήματα που ανήκουν στη Διδακτική� αν είναι � αντιστοιχεί σε ελεύ�ερης επιλογής 
μα�ήματα που ανήκουν στον κατάλογο ΕΓΠΓ 

� τα δύο επόμενα ψη�ία αντιστοιχούν στον αύ�οντα αρι�μό που εμ�ανίζεται το μά�ημα 
στο ε�άμηνο� 

 

Τα μα�ήματα επιλογής ή ελεύ�ερης επιλογής τα οποία προσ�έρονται από άλλα Τμήματα της 
Σ�Θ�Ε� έχουν και μικτούς πενταψή�ιους κωδικούς που αποτελούνται από γράμματα και 
αρι�μούς� οι οποίοι είναι κωδικοί των τμημάτων που τα προσ�έρουν�  
 

Τελειώνοντας την παρουσίαση της κατανομής των μα�ημάτων στα ε�άμηνα ακολου�εί το 
περιεχόμενο των μα�ημάτων με ενδεικτική �ι�λιογρα��α� όπου εμ�ανίζονται πρώτα τα 
υποχρεωτικά μα�ήματα ανά ε�άμηνο και κατόπιν τα επιλογής μα�ήματα των καταλόγων ΕΑ� 
ΕΑΓ� ΕΣΠΕΕ� ΕΥΕΜ� ΕΦ� ΕΔ� ΕΓΠΓ� 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟ�Δ�Ν ΑΚΑΔ�ΜΑΪΚΟ� ΕΤΟ�Σ ����-���� 

ΚΑΤΑΝΟΜ� ΜΑΘ�ΜΑΤ�Ν ΣΤΑ ΕΞΑΜ�ΝΑ 

Α� ΕΤΟΣ 

 

�ο ΕΞΑΜ�ΝΟ     

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� Απειροστικός Λογισμός Ι � �  7 

����� Αναλυτική Γεωμετρία � �  � 

����� Προγραμματισμός � �  � � 

����� Αγγλικά Ι �   � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΑ ή ΕΥΕΜ  �   � 

 Μά�ημα επιλογής  από �ΓΠΓ �   � 

Σ�ΝΟΛΟ    �� 

 

�ο ΕΞΑΜ�ΝΟ     

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ A E ECTS 

����� Απειροστικός Λογισμός ΙΙ � �  7 

����� Γραμμική Άλγε�ρα Ι � �  � 

����� Πι�ανότητες Ι � �  � 

����� Αγγλικά Ι� �   � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΑΓ ή ΕΥΕΜ ���  ��� � 

 Μά�ημα επιλογής από �ΓΠΓ �   � 

Σ�ΝΟΛΟ    �� 
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Β�ΕΤΟΣ 

 

3ο ΕΞΑΜ�ΝΟ     

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECT
S 

����� Απειροστικός Λογισμός Ι�� � �  7 

����� Γραμμική Άλγε�ρα �� � �  7 

����� Συνή�εις Δια�ορικές Ε�ισώσεις � �  � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΥΕΜ  �   � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΦ � �  � 

Σ�ΝΟΛΟ    �� 

 

 

4ο ΕΞΑΜ�ΝΟ     

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� Πραγματική Ανάλυση � �  � 

����� Άλγε�ρα � �  � 

����� Πι�ανότητες ΙΙ � �  � 

����� Αρι�μητική Ανάλυση  �  � 7 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΔ ή ΕΦ ��� ���  � 

Σ�ΝΟΛΟ    �� 
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Γ� ΕΤΟΣ 

5ο ΕΞΑΜ�ΝΟ     

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� Μα�ηματική Λογική  �   � 

����� Μιγαδική Ανάλυση � �  7 

����� Επιχειρησιακή Έρευνα � �  � 

����� Στατιστική Ι � �  � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΦ ��� ���  � 

Σ�ΝΟΛΟ    �� 

 

6ο ΕΞΑΜ�ΝΟ     

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� Δια�ορική Γεωμετρία των 
Καμπυλών και Επι�ανειών 

� �  7 

����� Στατιστική ΙΙ � �  � 

����� Μερικές Δια�ορικές Ε�ισώσεις � �  � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΔ �   � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΦ � �  � 

Σ�ΝΟΛΟ    �� 
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Δ� ΕΤΟΣ 

 

7ο ΕΞΑΜ�ΝΟ     

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης � �  � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΔ    
�x��� 

����� Πρακτική Άσκηση     

 Μά�ημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ    � 

 Μά�ημα επιλογής ( ΕΑ�ΕΑΓ�ΕΣΠΕΕ�ΕΥΕΜ�ΕΔ�ΕΦ�    � 

 Μά�ημα επιλογής ( ΕΑ�ΕΑΓ�ΕΣΠΕΕ�ΕΥΕΜ�ΕΔ�ΕΦ�    � 

 Μά�ημα επιλογής ( ΕΑ�ΕΑΓ�ΕΣΠΕΕ�ΕΥΕΜ�ΕΔ�ΕΦ�    � 

Σ�ΝΟΛΟ    �� 

 

 

8ο ΕΞΑΜ�ΝΟ     

Κ�Δ� ΜΑΘ�ΜΑΤΑ ΕΠ�ΛΟΓ�Σ  Θ Α Ε ECTS 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΑ     � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΑΓ     � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΥΕΜ     � 

 Μά�ημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ    � 

 Μά�ημα επιλογής ( ΕΑ�ΕΑΓ�ΕΣΠΕΕ�ΕΥΕΜ� �Δ�ΕΦ�    � 

 Μά�ημα επιλογής ( ΕΑ�ΕΑΓ�ΕΣΠΕΕ�ΕΥΕΜ�ΕΔ�ΕΦ�    � 

Σ�ΝΟΛΟ    �� 
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ΜΑΘ�ΜΑΤΑ ΕΠ�ΛΟΓ�Σ 

ΑΝΑΛ�Σ�Σ  (ΕΑ�  

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� Θεμέλια των Μα�ηματικών �   � 

����� Ανάλυση πολλών μετα�λητών �   � 

����� Γραμμικοί Τελεστές �   � 

����� Θεωρία Αναδρομικών Συναρτήσεων �   � 

����� Τοπολογία �   � 

����� Θεωρία Συνόλων �   � 

����� Συναρτησιακή Ανάλυση �   � 

����� Ειδικά �έματα Ανάλυσης� Λογικής και 
Θεωρίας Συνόλων Ι 

�   � 

����� Ανάλυση F����e� �   � 

����� Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί �   � 

����� Ειδικά �έματα Ανάλυσης� Λογικής και 
Θεωρίας Συνόλων ΙΙ 

�   � 
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ΜΑΘ�ΜΑΤΑ ΕΠ�ΛΟΓ�Σ 

ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑ� ΓΕ�ΜΕΤΡ�ΑΣ  (ΕΑΓ�  

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� �ισαγωγή στη Θεωρία Αρι�μών �   � 

����� Προ�ολική Γεωμετρία �   � 

����� Ευκλείδεια Γεωμετρία και μη 
Ευκλείδειες Γεωμετρίες 

�   � 

����� Θεωρία Δακτυλίων και Προτύπων �   � 

����� Θεωρία Ομάδων �   � 

����� Κυρτή και Διακριτή Γεωμετρία �   � 

����� Θεωρία ������ �   � 

����� Μετα�ετική Άλγε�ρα �   � 

����� Πεπερασμένα Σώματα και 
Κρυπτογρα�ία 

�   � 

����� Αλγε�ρική Τοπολογία �   � 

����� Δια�ορική Γεωμετρία Πολλαπλοτήτων �   � 

����� Θεωρία Πολυωνύμων-Υπολογιστική 
Άλγε�ρα 

�   � 

����� Ειδικά �έματα Άλγε�ρας και 
Γεωμετρίας Ι 

�   � 

����� Ειδικά �έματα Άλγε�ρας και 
Γεωμετρίας ΙΙ 

�   � 

����� Δια�ορικές Μορ�ές �   � 

����� Θεωρία Δικτυωτών και Αλγε�ρική 
Λογική 

�   � 

����� Ομάδες και Άλγε�ρες ��e �   � 
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ΜΑΘ�ΜΑΤΑ ΕΠ�ΛΟΓ�Σ 

ΣΤΑΤ�ΣΤ�Κ�Σ-Π�ΘΑΝΟΤ�Τ�Ν-�Π�ΧΕ�Ρ�Σ�ΑΚ�Σ ΕΡΕ�ΝΑΣ (ΕΣΠΕΕ�  

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� Στοχαστικές Διαδικασίες �   � 

����� Γραμμικός Προγραμματισμός �   � 

����� Δειγματοληψία �   � 

����� Ανάλυση Επι�ίωσης �  � � 

����� Θεωρία Παιγνίων �   � 

����� Μη παραμετρική Στατιστική �   � 

����� Μπε�ζιανή Στατιστική �   � 

����� 
Στατιστικά Πακέτα 

�  � � 

�����- 
�ΕΠ�� 

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και 
Α�ιοπιστία Συστημάτων(�� �   � 

����� 
Στοχαστικές Μέ�οδοι στην 
Επιχειρησιακή Έρευνα 

�   � 

����� 
Ανάλυση Χρονοσειρών 

�   � 

�����- 
�ΕΒ�� 

Ειδικά �έματα Βιοστατιστικής(�� �   � 

����� 
Ειδικά �έματα Οικονομετρίας 

� �  � 

����� 
Θεωρία Ουρών Αναμονής 

�   � 

�����- 
�ΕΒ�� 

Μέ�οδοι Προσομοίωσης(�� �   � 

����� 
Πολυμετα�λητή Στατιστική 

�  � � 

(�� Τα μα�ήματα με διπλούς κωδικούς προσ�έρονται από το Τμήμα Πληρο�ορικής με Ε�αρμογές στη 

Βιοϊατρική της Σ�Θ�Ε� 

 

 

10



ΜΑΘ�ΜΑΤΑ ΕΠ�ΛΟΓ�Σ 

�ΠΟΛΟΓ�ΣΤ�Κ�Ν ΚΑ� ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝ�Ν ΜΑΘ�ΜΑΤ�Κ�Ν (Ε�ΕΜ�  

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� Εισαγωγή στη Συνδυαστική �   � 

����� Προγραμματισμός ΙΙ �  � � 

����� Διακριτά Μα�ηματικά �   � 

����� Αρι�μητική Γραμμική Άλγε�ρα �  � � 

�����-
�ΚΒ�� 

Βιοπληρο�ορική Ι(�� �  � � 

�����-
�ΕΠ�� 

Θεωρία Γρα�ημάτων(�� �   � 

�����- 
�ΕΠ�� 

Θεωρία Υπολογισμού(�� �   � 

�����- 
�ΕΠ�� 

Στοιχεία Θεωρίας Πληρο�ορίας και 
Κωδίκων(�� 

�   � 

�����- 
�ΕΠ�� 

Αλγόρι�μοι και Πολυπλοκότητα(�� �   � 

�����- 
�ΚΠ�� 

Αναγνώριση Προτύπων(�� �   � 

�����- 
�ΚΒ�� 

Βιοπληρο�ορική ΙΙ(�� �  � � 

�����- 
�ΕΠ�� 

Γρα�ική Υπολογιστών(�� �   � 

�����- 
�ΚΠ�� 

Δομές Δεδομένων(�� � �  � 

����� Θεωρία Προσέγγισης �   � 

�����- 
�ΚΠ�� 

Σήματα και Συστήματα(�� �   � 

����� Δυναμικά Συστήματα �   � 

�����- 
�ΕΒ�� 

Ειδικά �έματα Βιοπληρο�ορικής(�� �   � 

����� Θεωρία Βελτιστοποίησης �   � 

����� 
 Θεωρία Διαταραχών 
και Λογισμός Μετα�ολών � �  � 

�����-
�ΕΠ�� 

Μορ�οκλασματική και Υπολογιστική 
Γεωμετρία(�� �   � 

�����-
�ΚΠ�� 

Τεχνητή Νοημοσύνη(�� �   � 

����� 
Αρι�μητική Επίλυση Δια�ορικών 
Ε�ισώσεων �  � � 

����� Θεωρία Ελέγχου �   � 

�����-
�ΕΒ�� 

Ειδικά �έματα Υπολογιστικής 
Βιολογίας(�� �   � 
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�����-
�ΕΠ�� 

Ε�ελικτικοί Αλγόρι�μοι(�� �   � 

�����- 
�ΕΠ�� 

Ε�όρυ�η και Ανάλυση Δεδομένων 
Μεγάλου Όγκου(�� �   � 

����� Εισαγωγή στη Μα�ηματική Βιολογία �   � 

����� Ολοκληρωτικές Ε�ισώσεις �   � 

(�� Τα μα�ήματα με διπλούς κωδικούς προσ�έρονται από το Τμήμα Πληρο�ορικής με Ε�αρμογές στη 

Βιοϊατρική της Σ�Θ�Ε� 
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ΜΑΘ�ΜΑΤΑ ΕΠ�ΛΟΓ�Σ 

Φ�Σ�Κ�Σ (ΕΦ�  

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� Γενική Φυσική Ι � �  � 

����� Μετεωρολογία    � �  � 

�����-
�����P 

Περι�αλλοντική Φυσική (�� 
�   � 

�����-
�����P 

Σεισμολογία (�� 
�   � 

����� Γενική Φυσική ΙΙ  � �  � 

�����-
�����P 

Εισαγωγή στη σύγχρονη Φυσική (�� 
� �  � 

����� Θεωρητική Μηχανική � �  � 

����� Μα�ηματική Φυσική Ι � �  � 

����� Γενική Θεωρία της Σχετικότητας  �   � 

7����-
�����P 

Κ�αντομηχανική Ι (�� 
� �  � 

�����-
�����P 

Αστρο�υσική Ι (�� 
�   � 

����� Μα�ηματική Φυσική ΙΙ �   � 

                    
(�� Τα μα�ήματα με διπλούς κωδικούς προσ�έρονται από το Τμήμα Φυσικής της Σ�Θ�Ε� 
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ΜΑΘ�ΜΑΤΑ ΕΠ�ΛΟΓ�Σ 

Δ�ΔΑΚΤ�Κ�Σ  (ΕΔ�  

Κ�Δ� Τ�ΤΛΟΣ Θ Α Ε ECTS 

����� 
Ψη�ιακές Τεχνολογίες στη Διδασκαλία 
των Μα�ηματικών 

� �  � 

����� Διδακτική Ι  � �  � 

����� Φιλοσο�ία των Μα�ηματικών �   � 

����� Διδακτική ΙΙ � �  � 

����� 
Ειδικά �έματα  Ιστορίας και 
Φιλοσο�ίας των Μα�ηματικών 

�   � 

����� Ειδικά �έματα  Διδακτικής  των 
Μα�ηματικών 

�   � 

����� Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας 
Μα�ηματικών Ενοτήτων(1) 

   � 

(�� 
Η Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Μα�ηματικών Ενοτήτων με κωδικό ����� προσ�έρεται το 

Χειμερινό ή�και το Εαρινό ε�άμηνο�  
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ΜΑΘ�ΜΑΤΑ ΕΛΕ�ΘΕΡ�Σ ΕΠ�ΛΟΓ�Σ 

ΓΕΝ�Κ�Ν και ΠΑ�ΔΑΓ�Γ�Κ�Ν ΓΝ�ΣΕ�Ν (ΕΓΠΓ� 

Κ�Δ� ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε ���� ΕΞΑΜΗΝΟ 

����� Ιστορία των Μα�ηματικών �  � Χειμερινό 

�����-
�ΕΠ�� 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης(**� 
�  � Χειμερινό 

�����-
�ΕΠ�� 

Γενική Παιδαγωγική(**� 
�  � Χειμερινό 

����� Φιλοσο�ία των Επιστημών �  � Εαρινό 

�����-
�ΕΠ�� 

Εκπαιδευτική Α�ιολόγηση(**�  
�  � Χειμερινό 

�����-
ΕΥ��� 

Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική 
πρά�η(**� 

�  � Χειμερινό 

�����-
ΕΥ��� 

Ε�ελικτική Ψυχολογία(**� 
�  � Εαρινό 

�����- 

ΕΥ��� 

Εισαγωγή στις Μα�ησιακές Δυσκολίες:   
Αίτια και παρεμ�άσεις στο πλαίσιο   
της  σχολικής τά�ης(**� 

�  � Εαρινό 

����� Πρακτική Άσκηση (��   
� 

Χειμερινό�
Εαρινό 

(�� 
Η Πρακτική Άσκηση με κωδικό ����� είναι αμει�όμενη μέσω ΕΣΠΑ�  

(**� 
Τα μα�ήματα επιλογής ΕΓΠΓ με κωδικούς �����-�ΕΠ��� �����-�ΕΠ��� �����-�ΕΠ��� �����-

ΕΥ���� �����-ΕΥ��� και �����-ΕΥ��� προσ�έρονται από τα Τμήματα της Σ�Θ�Ε του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας� Συγκεκριμένα� τα μα�ήματα με κωδικούς �����-�ΕΠ��� �����-�ΕΠ��� �����-�ΕΠ�� 

προσ�έρονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληρο�ορικής με Ε�αρμογές στη 

Βιοϊατρική (ΠΕΒ� και τα μα�ήματα με κωδικούς �����-ΕΥ���� �����-ΕΥ���� �����-ΕΥ��� 

προσ�έρονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληρο�ορικής και Τηλεπικοινωνιών� 
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