Περίγραμμα μαθήματος
ΙΔΡΥΜΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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ΦΡΟΝΤ.

2

ΕΡΓΑΣΤ.

8

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα και διαγράψτε τα υπόλοιπα
Υποχρεωτικό (YM)
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
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Ε6

Συμπληρώστε τον πίνακα όπως στο πρόγραμμα σπουδών: Κατεύθυνση (Α, Β) /
Υποχρεωτικό Ειδίκευσης (Υ) / Βασικό Ειδίκευσης (Β)/ Επιλογής Ειδίκευσης (Ε)

https://eclass.uoa.gr/courses/DI496/

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Συμπληρώστε (λεκτική περιγραφή) το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέροντας τη δομή και τα θέματα που καλύπτονται.





Αρχή επαγωγής, αρχή πληρότητας και εφαρμογές, βασικές ανισότητες.
Ακολουθίες, σύγκλιση ακολουθιών και ιδιότητες, κριτήρια σύγκλισης ακολουθιών, βασικά όρια.
Συνέχεια συναρτήσεων και ιδιότητες, βασικά θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων, όριο συναρτήσεων,
σχέση ορίου και συνέχειας.









Παραγώγισιμες συναρτήσεις και αντίστοιχος λογισμός, ιδιότητες παραγωγίσιμων συναρτήσεων.
Υπακολουθίες, θεώρημα Bolzano–Weierstrass.
Σύγκλιση σειρών πραγματικών αριθμών, σειρές με θετικούς όρους, απόλυτη σύγκλιση, κριτήρια σύγκλισης
σειρών.
Ολοκλήρωμα Riemann (ορισμός και ιδιότητες), ολοκληρωσιμότητα συνεχών και μονότονων συναρτήσεων.
Αόριστο ολοκλήρωμα, θεμελιώδες θεώρημα του απειροστικού λογισμού.
Τεχνικές ολοκλήρωσης, ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων με τη μέθοδο χωριζόμενων μεταβλητών.
Ανάπτυγμα Taylor και σχετικά παραδείγματα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Περιγράψτε τους στόχους ή/και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Μπορείτε να αναφερθείτε στις επιμέρους κατηγορίες των
μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων (νοητικών, πρακτικών) και ικανοτήτων.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα «Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων» για τη συγγραφή των μαθησιακών
αποτελεσμάτων .

Διδακτικοί-Μαθησιακοί Στόχοι -Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στον φοιτητή τις απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη συναρτήσεων
μίας μεταβλητής. Οι ανωτέρω μαθηματικές γνώσεις είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τα περισσότερα μαθήματα
που ακολουθούν στα επόμενα εξάμηνα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
 υπολογίζει το όριο ακολουθιών,
 αποφαίνεται για τη σύγκλιση σειρών,
 εξετάζει τη συνέχεια πραγματικών συναρτήσεων,
 βρίσκει την παράγωγο πραγματικών συναρτήσεων και να τη χρησιμοποιεί,
 υπολογίζει το ολοκλήρωμα πραγματικών συναρτήσεων,
 υπολογίζει το ανάπτυγμα Taylor συναρτήσεων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στην τάξη (Πρόσωπο με πρόσωπο)
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class.
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ζωντανή μετάδοση διαλέξεων
Δυνατότητα παρακολούθησης καταγεγραμμένων διαλέξεων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και τεχνικές
διδασκαλίας και αναγράφονται αναλυτικά οι ώρες
μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και τεχνικές
διδασκαλίας, αριθμός ατόμων ανά ομάδα κτλ.
Συμπληρώνεται αναλόγως και ο παρακάτω πίνακας.
Δραστηριότητα

Φόρτος (ώρες)

2

καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να
αντιστοιχεί στα standards του ECTS (25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)
Εμπλουτισμένες Διαλέξεις,
Online Διαλέξεις,
Σεμινάρια,
Φροντιστήριο,
Εργαστήριο,
Εργαστηριακή Άσκηση,
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας,
Πρακτική
Εκπόνηση project,
Εκπόνηση ατομικών / ομαδικών εργασιών
Τηλεσυνεργασία (αναφορά σε εργαλεία)
Κλπ

Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Ατομική μελέτη/
Ανάλυση βιβλιογραφίας/
Προετοιμασία
Σύνολο ωρών

52
26
140
218

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Μέθοδοι αξιολόγησης (Διαμορφωτική ή/και Τελική),
Εργαλεία Αξιολόγησης (Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση/Αναφορά,
Προφορική
Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Άλλη/άλλες,),
Παροχή ανατροφοδότησης (περιγραφική, μέσω κλίμακας
διαβαθμισμένων κριτηρίων)

Περιγράφονται ρητά οι μέθοδοι, τα εργαλεία αξιολόγησης
και η παρεχόμενη ανατροφοδότηση αποτελεσμάτων.
Συμπληρώνεται αναλόγως και ο παρακάτω πίνακας.
Αξιολόγηση
Γραπτή εξέταση

Αριθμός
1

Ποσοστό
100%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ





Απειροστικός Λογισμός 1, Σ. Νεγρεπόντης, Σ. Γιωτόπουλος και Ε. Γιαννακούλιας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ.
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, M. Spivak, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Απειροστικός Λογισμός Ι & ΙΙ, Α. Γιαννόπουλος, σημειώσεις.
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