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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους φοιτητές:
• Την απόκτηση γνώσεων στις βασικές αρχές των μαθηματικών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση
των διαφόρων φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών που σχετίζονται με την Επιστήμη Τροφίμων
και Διατροφής
• Την δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι φοιτητές τις βασικές μαθηματικές μεθόδους (κυρίως από
Απειροστικό Λογισμό) που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση, κατανόηση και ερμηνεία των
διαφόρων φυσικών νόμων στους οποίους στηρίζονται οι διεργασίες αυτές
• Την ικανότητα να επεξεργάζονται και να αναλύουν τα πειραματικά δεδομένα, με την χρησιμιοποήση
αυτών των βασικών μαθηματικών μεθόδων
•
Την ικανότητα μαθηματικής περιγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης του κάθε φαινομένου καθώς και
μεταβλητών (παραμέτρων) που περιγράφουν (ποιοτικά και ποσοτικά) την εξέλιξη των διαφόρων
διεργασιών στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής
Γενικές Ικανότητες

Ανάλυση, σύνθεση και μαθηματική επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων που λαμβάνονται από τις
εργαστηριακές διατάξεις
Αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών με τη χρήση των μαθηματικών μεθόδων
Ανάπτυξη της αναλυτικής, επαγωγικής και παραγωγικής σκέψης
Αυτόνομη εργασία
Λήψη αποφάσεων

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ενότητα 1: Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας και Αναλυτικής Γεωμετρίας: Θεωρία Πινάκων και οριζουσών. Γραμμικά
συστήματα. Διανύσματα.
Ενότητα 2: Στοιχεία Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού: Συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής.
Όρια – συνέχεια. Παραγώγιση – ακρότατα – σημεία καμπής – ασύμπτωτες ευθείες – γραφικές παραστάσεις.
Κανόνας Hospital. Σειρές Taylor. Διαφορικό συνάρτησης. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων (αόριστα – ορισμένα –
υπολογισμός εμβαδών). Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης και δευτέρας τάξης. Προβλήματα αρχικών
τιμών και συνοριακών συνθηκών. Διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών. Διαφορικές εξισώσεις
ανώτερης τάξης.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο:
•

Διαλέξεις (Θεωρία και ασκήσεις) στην αίθουσα

•
•

Σημειώσεις και λυμένες ασκήσεις σε ηλεκτρονική μορφή
Ανάρτηση υλικού μαθήματος και επικοινωνία με φοιτητές στην
ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα eclass
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
51
51
102
204

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
• Γραπτή τελική εξέταση σε ολόκληρη την ύλη (100% του τελικού
βαθμού)
Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται και αναλύονται στους
φοιτητές κατά την έναρξη του εξαμήνου.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Μ. Φιλιππάκης, (2015), «Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας», Τόμος Α, ISBN: 9789609372930
2. Marsden – Thomba – Weinstein, «Basic multivariate calculus”
3. Spivak, «Calculus»
4. Thomas, «Απειροστικός Λογισμός» (Ενιαίος Τόμος)
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

