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I.
I.1.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τµήµα Πληροφορικής

Το Τµήµα Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (http:/www.cs.aueb.gr/)
υποδέχεται κάθε χρόνο 200 περίπου νέους φοιτητές και τους παρέχει ολοκληρωµένη εκπαίδευση στην
επιστήµη της Πληροφορικής. Στα είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του το Τµήµα βρέθηκε στην κορυφή της
επιστήµης της Πληροφορικής στην Ελλάδα, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σύνδεσή του µε την παραγωγή
και την αγορά εργασίας. Τα 30 µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του Τµήµατος
έχουν να επιδείξουν σηµαντικό ερευνητικό έργο µε πάνω από 1000 ερευνητικές δηµοσιεύσεις, οι οποίες
έχουν προσελκύσει πάνω από 8000 αναφορές από άλλους ερευνητές διεθνώς. Επιπλέον, 18 από τα 30
µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος έχουν διατελέσει καθηγητές σε πολύ γνωστά πανεπιστήµια των Η.Π.Α και
της Ευρώπης. Το Τµήµα παρέχει σε όλους τους φοιτητές άριστα µέσα για την εφαρµογή των θεωρητικών
τους γνώσεων, την πρακτική τους εξάσκηση και την ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρµογών, καθώς διαθέτει
8 εργαστήρια πληροφορικής, επιπλέον της κοινής υποδοµής του Πανεπιστηµίου. Το σύγχρονο
πρόγραµµα σπουδών, η υψηλή ποιότητα των διδασκόντων, η αντιστοιχία φοιτητών / διδασκόντων, και ο
γόνιµος συνδυασµός διδασκαλίας και έρευνας καθιστούν το Τµήµα Πληροφορικής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών εφάµιλλο των καλύτερων Τµηµάτων Πληροφορικής διεθνώς.
Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο Τµήµα Πληροφορικής είναι η προετοιµασία επιστηµόνων
Πληροφορικής ικανών τόσο να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και
στην εισαγωγή τους σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όσο και να
αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστηµονικές εξελίξεις στον κλάδο. Πεποίθησή µας είναι
ότι η ουσιαστική συνεισφορά στο χώρο της Πληροφορικής προϋποθέτει µία πολύπλευρη θεώρηση της
Επιστήµης των Υπολογιστών και των σηµαντικών νέων πεδίων εφαρµογής και επικοινωνίας της µε τις
Οικονοµικές Επιστήµες. Για αυτό, βασικό αντικείµενο του προγράµµατος σπουδών µας είναι η Επιστήµη
των Υπολογιστών καθώς και οι προεκτάσεις και εφαρµογές της στα Οικονοµικά, τη ∆ιοικητική Επιστήµη
και την Επιχειρησιακή Έρευνα. Εκτός από τον πυρήνα µαθηµάτων πληροφορικής, το πρόγραµµα
σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής:
•

παρέχει ένα ισχυρό µαθηµατικό υπόβαθρο σε όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από την ειδικότερη
κατεύθυνση των σπουδών τους,

•

περιλαµβάνει µαθήµατα εµβάθυνσης σε τοµείς έντονης επιστηµονικής δραστηριότητας και
επαγγελµατικής σηµασίας, όπως οι Βάσεις ∆εδοµένων, τα ∆ίκτυα Υπολογιστών τα Πληροφοριακά
Συστήµατα, τα Γραφικά, και άλλα, και

•

περιλαµβάνει προχωρηµένα διεπιστηµονικά µαθήµατα που συνδυάζουν την Επιστήµη των
Υπολογιστών µε τις Οικονοµικές Επιστήµες, τη ∆ιοικητική Επιστήµη και την Επιχειρησιακή
Έρευνα.

Το πρόγραµµα σπουδών ανανεώνεται διαρκώς µε την ενσωµάτωση των νέων θεµελιωδών
επιστηµονικών εξελίξεων στο χώρο της Πληροφορικής καθώς και των νέων πρακτικών τάσεων και των
εφαρµογών της, αξιοποιώντας την ερευνητική και τεχνολογική πρωτοπορία των διδασκόντων προς
όφελος των φοιτητών. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται επιτυχία σε 36 υποχρεωτικά και επιλεγόµενα
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών. Πέρα από τα υποχρεωτικά µαθήµατα που είναι κοινά για όλους
τους φοιτητές, κάθε φοιτητής πρέπει να εµβαθύνει σε δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστηµονικές
κατευθύνσεις της Πληροφορικής παρακολουθώντας τους αντίστοιχους κύκλους µαθηµάτων:
1.

Θεωρητική Πληροφορική.

2.

Συστήµατα και ∆ίκτυα Υπολογιστών.

3.

Πληροφοριακά Συστήµατα και Ασφάλεια.

4.

Βάσεις ∆εδοµένων και ∆ιαχείριση Γνώσης.

5.

Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονοµικά Πληροφορικής.
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6.

Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Επιστηµονικοί Υπολογισµοί.

Οι φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεργαστούν άµεσα µε µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος για
την εκπόνηση ερευνητικής ή αναπτυξιακής εργασίας, καθώς και να κάνουν πρακτική άσκηση σε
επιχειρήσεις υπό την επίβλεψη µέλους ∆.Ε.Π. του Τµήµατος. Η εκπόνηση εργασίας και η πρακτική
άσκηση ισοδυναµούν µε το βάρος ενός ακόµη µαθήµατος. Οι φοιτητές µας έχουν επίσης τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν ορισµένα µαθήµατα επιλογής επιλέγοντας ανάµεσα σε όλα σχεδόν τα
προσφερόµενα στο Πανεπιστήµιο µαθήµατα.
Με την απόκτηση του πτυχίου Πληροφορικής, ανοίγονται για τους αποφοίτους δυνατότητες
σταδιοδροµίας (µεταξύ άλλων) στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιοµηχανία της πληροφορικής, στα
τµήµατα Πληροφοριακών Συστηµάτων επιχειρήσεων και Οργανισµών, σε εταιρίες συµβούλων
επιχειρήσεων, στη δευτεροβάθµια και την επαγγελµατική εκπαίδευση, αλλά και στο χώρο της διοίκησης
και της οικονοµίας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε., δηλαδή Master) στο ένα από τα δυο µεταπτυχιακά
προγράµµατα του Τµήµατος στην Επιστήµη των Υπολογιστών και στα Πληροφοριακά Συστήµατα ή
στο διατµηµατικό πρόγραµµα στα Μαθηµατικά της Αγοράς και της Παραγωγής, καθώς και για την
απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆.∆., δηλαδή Ph.D.) µε την παραγωγή πρωτότυπου ερευνητικού
έργου υπό την επίβλεψη ενός µέλους ∆.Ε.Π. του Τµήµατος. Επιπλέον, πολλοί απόφοιτοι του Τµήµατος
γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο για µεταπτυχιακές σπουδές στα πιο γνωστά Πανεπιστήµια του εξωτερικού.

I.2.

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (http://www.aueb.gr/) ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή
Εµπορικών Επιστηµών, µε αντικείµενο την προσφορά εκπαίδευσης πανεπιστηµιακού επιπέδου στους
τοµείς της Οικονοµικής Επιστήµης και των Επιχειρήσεων. Μετονοµάστηκε σε Ανωτάτη Σχολή
Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1926. Μέχρι το 1955 λειτουργούσε ως Σχολή
τριετούς φοίτησης µε ενιαίο πρόγραµµα. Το 1955 η Σχολή έγινε τετραετούς φοίτησης, µε το τέταρτο έτος
να διαχωρίζεται σε δύο Τµήµατα, το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών και το Τµήµα Εµπορικών
Επιστηµών. Το 1970 ο διαχωρισµός των τµηµάτων γινόταν πια από το δεύτερο έτος. Το 1984 η σχολή
χωρίστηκε σε τρία τµήµατα, τα Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων και το Τµήµα Στατιστικής και Πληροφορικής. Το 1979 ξεκίνησε το πρώτο πρόγραµµα
µεταπτυχιακών σπουδών στις Οικονοµικές Επιστήµες, ενώ αντίστοιχο πρόγραµµα ξεκίνησε και στο
τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων το 1985.
Το 1989, µε τη µετεξέλιξη της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. σε Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), το Τµήµα
Στατιστικής και Πληροφορικής διαχωρίστηκε στα Τµήµατα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και
Στατιστικής. Παράλληλα δηµιουργήθηκαν και τα νέα Τµήµατα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών και Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, το οποίο αργότερα µετονοµάστηκε σε Τµήµα
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής µετονοµάστηκε σε Τµήµα
Πληροφορικής το 1995. Το 1999 δηµιουργήθηκαν δύο ακόµη νέα Τµήµατα, το Τµήµα Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής και το Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. Έτσι, σήµερα, τα Τµήµατά
του Πανεπιστηµίου είναι τα εξής (σε αλφαβητική σειρά):
•

∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (∆ΕΟΣ)

•

∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (∆ΕΤ)

•

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Λο&Χρη)

•

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Μ&Ε)

•

Οικονοµικής Επιστήµης (ΟΙΚ)

•

Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ο∆Ε)

•

Πληροφορικής (ΠΛΗ)

•

Στατιστικής (ΣΤΑ)
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Ο σκοπός του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι να προσφέρει στους φοιτητές του ικανές
γνώσεις θεωρητικών αρχών αλλά και µοντέρνα αναλυτικά εργαλεία, να αναπτύξει σε αυτούς προσωπικά
κίνητρα και κριτική σκέψη, καθώς και να τους εφοδιάσει µε ικανότητες λύσεως προβληµάτων και
καινοτοµιών, αναγκαίες για την απόκτηση ηγετικού ρόλου στο σηµερινό, ραγδαία εναλλασσόµενο
κόσµο. Οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται από καλά διαµορφωµένα προγράµµατα σπουδών, σύγχρονες
τεχνολογικές υποδοµές και ακαδηµαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου.
Το Πανεπιστήµιο στεγάζεται από το 1935 στο επιβλητικό κτίριο της λεωφόρου Πατησίων 76, το οποίο
οικοδοµήθηκε µε δωρεά του Γρηγορίου Μαρασλή. Στο κτίριο αυτό έχουν προστεθεί δύο σύγχρονες
πτέρυγες µε εισόδους από την οδό Αντωνιάδου και την οδό ∆εριγνύ. Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα
στεγάζονται σε χωριστό κτίριο στην οδό Ευελπίδων 47. Υπάρχουν δύο επιπλέον γειτονικά κτίρια τα
οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου σε γραφεία και αίθουσες διδασκαλίας, στην οδό
Κοδριγκτώνος 12 και στην οδό ∆εριγνύ 12, ενώ το Πανεπιστήµιο διαθέτει και άλλα µικρότερα κτίρια στα
οποία στεγάζονται γραφεία και ερευνητικά εργαστήρια. Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι σε
γειτονικά οικοδοµικά τετράγωνα διευκολύνοντας τις µετακινήσεις.
Λόγω της κεντρικής του θέσης στην Αθήνα, το Πανεπιστήµιο εξυπηρετείται άριστα από τον
ηλεκτρικό σιδηρόδροµο και το µετρό (σταθµός στην Πλατεία Βικτωρίας, δύο τετράγωνα από το
Πανεπιστήµιο), τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ (στάσεις µπροστά στο κεντρικό κτίριο). Σε όλα τα κτίρια
του Πανεπιστηµίου, οι αίθουσες διδασκαλίας και τα αµφιθέατρα είναι εξοπλισµένα µε ασύρµατες
µικροφωνικές εγκαταστάσεις και ψηφιακές προβολικές συσκευές. Στους χώρους του Πανεπιστηµίου
υπάρχει επίσης αίθουσα τελετών, σύγχρονα αµφιθέατρα συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς και
εστιατόριο και κυλικείο που λειτουργούν µε τιµές που ελέγχονται από το Πανεπιστήµιο.

I.3.

∆ιοικητική Οργάνωση

Επικεφαλής του Πανεπιστηµίου είναι ο Πρύτανης και οι δύο Αντιπρυτάνεις που εκλέγονται µε τριετή
θητεία. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Πανεπιστηµίου είναι η Σύγκλητος η οποία αποτελείται από
τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις, τους Προέδρους όλων των Τµηµάτων, καθώς και εκπροσώπους
όλων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Πανεπιστηµίου. Κάθε Τµήµα έχει επικεφαλής τον
Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο που εκλέγονται µε διετή θητεία. Το ανώτατο όργανο διοίκησης
του Τµήµατος είναι η Γενική Συνέλευση στην οποία συµµετέχει ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος, καθώς και εκπρόσωποι όλων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Τµήµατος.
Το Πανεπιστήµιο έχει πλήρη ακαδηµαϊκή, δηλαδή εκπαιδευτική και ερευνητική, αυτοτέλεια σύµφωνα
µε το Σύνταγµα, και ο χώρος του αποτελεί απαραβίαστο άσυλο ελεύθερης διακίνησης ιδεών, διδασκαλίας
και έρευνας. Σε όλα τα όργανα διοίκησης και τις εκλογικές διαδικασίες του Πανεπιστηµίου, για
παράδειγµα, στις Πρυτανικές και στις Προεδρικές εκλογές, συµµετέχουν εκλεγµένοι εκπρόσωποι όλων
των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των φοιτητών του Πανεπιστηµίου.
Όλοι οι φοιτητές του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ανήκουν στον ενιαίο Σύλλογο Φοιτητών
Σωτήρης Πέτρουλας, ο οποίος έχει λάβει το όνοµά του σε µνήµη φοιτητή του Πανεπιστηµίου που
σκοτώθηκε σε διαδήλωση το 1965. Ο σύλλογος φοιτητών έχει επικεφαλής ένα ενδεκαµελές ∆ιοικητικό
Συµβούλιο τα µέλη του οποίου εκλέγονται µε ετήσια θητεία από καθολικές φοιτητικές εκλογές. Το
ανώτατο όργανο διοίκησης του συλλόγου φοιτητών είναι η Γενική Συνέλευση των φοιτητών στην οποία
µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Στις φοιτητικές εκλογές εκλέγονται
επίσης εκπρόσωποι των φοιτητών κάθε Τµήµατος για τις αντίστοιχες Τµηµατικές Επιτροπές. Ο
σύλλογος των φοιτητών υποδεικνύει τους εκπροσώπους των φοιτητών στα όργανα διοίκησης και στις
εκλογικές διαδικασίες του Πανεπιστηµίου και των Τµηµάτων. Οι φοιτητές έχουν έτσι ενεργό ρόλο στη
διοίκηση, τον έλεγχο και το σχεδιασµό της πορείας του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου.

6

II.

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

II.1. Κέντρο Υπολογιστών
Το Κέντρο Υπολογιστών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι υπεύθυνο για την παροχή
υπολογιστικής υποδοµής σε ολόκληρο το Πανεπιστήµιο για εκπαιδευτικές και ερευνητικές εφαρµογές.
Τα κεντρικά συστήµατα του Κέντρου Υπολογιστών περιλαµβάνουν δύο συστήµατα Silicon Graphics
Origin 200 µε 4 επεξεργαστές 64 bit RISC σε περιβάλλον IRIX 6.4, ένα σύστηµα DEC Alpha Server
1000 σε περιβάλλον Open/VMS, πολλαπλούς εξυπηρετητές µε επεξεργαστές Intel σε περιβάλλον
Windows 2000 Server, Advanced Server και Linux, καθώς και εξυπηρετητή εκτυπώσεων µε πολλαπλούς
εκτυπωτές υψηλής απόδοσης. Όλοι οι εξυπηρετητές είναι συνδεδεµένοι σε δίκτυο υψηλής ταχύτητας και
είναι προσπελάσιµοι από κάθε σηµείο του Πανεπιστηµίου. Στους εξυπηρετητές αυτούς βρίσκονται
εγκατεστηµένες δεκάδες εφαρµογές εκπαιδευτικής και ερευνητικής φύσης.
Στο Κέντρο Υπολογιστών λειτουργούν 3 αίθουσες διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης διαθέσιµες
σε όλους τους φοιτητές και όλα τα Τµήµατα. Οι υπολογιστές αυτοί λειτουργούν σε περιβάλλον Windows
µε κεντρική διαχείριση των λογαριασµών και των πόρων των χρηστών. Οι υπολογιστές έχουν
προσπέλαση σε όλες τις εφαρµογές που είναι εγκατεστηµένες τοπικά στους υπολογιστές, στα κεντρικά
συστήµατα του Κέντρου Υπολογιστών, στο σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) του
Πανεπιστηµίου καθώς και στο ∆ιαδίκτυο. Η τελευταία αναβάθµιση των υπολογιστών του εξοπλισµού
του Κέντρου Υπολογιστών έγινε το 2003 και η επόµενη προγραµµατίζεται για τα τέλη του 2005.
Όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Πανεπιστηµίου, δηλαδή οι προπτυχιακοί και
µεταπτυχιακοί φοιτητές, οι διδάσκοντες και οι εργαζόµενοι στο Πανεπιστήµιο µπορούν να αποκτήσουν
πρόσβαση στους πόρους του Κέντρου Υπολογιστών. Οι ενδιαφερόµενοι συµπληρώνουν µία
προτυπωµένη αίτηση που παρέχεται από το Κέντρο Υπολογιστών για να αποκτήσουν λογαριασµό
πρόσβασης στους υπολογιστές των αιθουσών διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, καθώς και στα
κεντρικά συστήµατα µέσω του δικτύου. Αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά τους, λαµβάνουν κωδικούς
χρήσης για όλα τα συστήµατα στα οποία δικαιούνται πρόσβαση. Εκτός από την απευθείας πρόσβαση
στους πόρους του Κέντρου Υπολογιστών µέσω των αιθουσών διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης οι
οποίες λειτουργούν ολόκληρη τη µέρα, οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα κεντρικά συστήµατα
και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης (dial-up) ολόκληρο το 24ωρο.

II.2. Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύων
Το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι υπεύθυνο για τη
δικτυακή υποδοµή ολόκληρου του ιδρύµατος, και στον τοµέα της φωνής και στο τοµέα των δεδοµένων.
Στα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστηµίου λειτουργεί δίκτυο κορµού (backbone) οπτικών ινών τεχνολογίας
Gigabit Ethernet, καθώς και εφεδρικό δίκτυο οπτικών ινών τεχνολογίας ATM. Τα µη γειτονικά κτίρια
του Πανεπιστηµίου συνδέονται µε το δίκτυο κορµού είτε µέσω οπτικής (laser) είτε µέσω µικροκυµατικής
ζεύξης, σε διάφορες ταχύτητες. Σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστηµίου υπάρχει οριζόντια (εντός ορόφου)
και κατακόρυφη (µεταξύ ορόφων) δοµηµένη καλωδίωση φωνής και δεδοµένων η οποία συνδέει τα
γραφεία και εργαστήρια µε το δίκτυο κορµού µε ταχύτητες 10, 100 ή 1000 Mbps. Η τελευταία
αναβάθµιση του δικτύου κορµού του Πανεπιστηµίου έγινε το 2004.
Το πανεπιστήµιο είναι συνδεδεµένο µε το ∆ιαδίκτυο µέσω του Ελληνικού Πανεπιστηµιακού ∆ικτύου
µε οπτική ίνα τεχνολογίας Gigabit Ethernet καθώς και µε εφεδρική οπτική ίνα τεχνολογίας ATM. Μέσω
των τοπικών δικτύων και του δικτύου κορµού, όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µε
εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. Το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύων παρακολουθεί, συντηρεί και συντονίζει
όλα τα δίκτυα του Πανεπιστηµίου. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες εξωτερικής πρόσβασης στο δίκτυο του
Πανεπιστηµίου µέσω τηλεφωνικής γραµµής (dial-up), είτε αναλογικής (PSTN) είτε ψηφιακής (ISDN).
Τέλος, φιλοξενεί τους εξυπηρετητές Ιστοσελίδων του Πανεπιστηµίου και τα συστήµατα προστασίας του
δικτύου από επιθέσεις µέσω του ∆ιαδικτύου.
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II.3. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής
Πέρα από την υπολογιστική υποστήριξη που παρέχεται από το Κέντρο Υπολογιστών και το Κέντρο
∆ιαχείρισης ∆ικτύων σε όλο το Πανεπιστήµιο, το Τµήµα Πληροφορικής λόγω των αυξηµένων του
αναγκών για διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση και έρευνα, διαθέτει πρόσθετη υπολογιστική υποδοµή για
όλα τα µέλη του. Το Τµήµα διαθέτει δύο έτοιµα και ένα υπό κατασκευή Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
Πληροφορικής, το CSLAB I στο δεύτερο όροφο της πτέρυγας ∆εριγνύ, το CSLAB ΙΙ στον τρίτο όροφο
της πτέρυγας ∆εριγνύ και το (υπό κατασκευή) CSLAB III στο παράρτηµα της πτέρυγας ∆εριγνύ. Στα
CSLAB έχουν πρόσβαση µόνο τα µέλη του Τµήµατος Πληροφορικής και συγκεκριµένα οι προπτυχιακοί
φοιτητές, οι διδάσκοντες και το εργαστηριακό προσωπικό. Για τις ανάγκες των µεταπτυχιακών φοιτητών
λειτουργεί χωριστό εκπαιδευτικό εργαστήριο πληροφορικής στο κτίριο Ευελπίδων.
Το CSLAB I διαθέτει 50 υπολογιστές ενώ το CSLAB II διαθέτει 45 υπολογιστές, και στις δύο
περιπτώσεις σε περιβάλλον Windows ή Linux (dual boot). Το (υπό κατασκευή) CSLAB III θα διαθέτει
20 υπολογιστές σε περιβάλλον Windows. Όλα τα εργαστήρια υποστηρίζονται από δύο εξυπηρετητές
IBM µε διπλούς επεξεργαστές, πολλαπλούς δίσκους σε συστοιχία RAID, κάρτες δικτύου Gigabit
Ethernet και εξωτερικές µονάδες ταινίας LTO. Ένας εξυπηρετητής λειτουργεί σε περιβάλλον Windows
2000 Server και ένας λειτουργεί σε περιβάλλον Linux, παρέχοντας κεντρική αποθήκευση αρχείων,
υπηρεσίες εκτύπωσης, πρόσβαση σε εξειδικευµένες εφαρµογές ανάπτυξης λογισµικού και διαχείρισης
βάσεων δεδοµένων, και κεντρική διαχείριση λογαριασµών και πόρων για τους υπολογιστές µε
περιβάλλον Windows και Linux, αντίστοιχα. Οι εξυπηρετητές αυτοί υποβοηθούνται από εφεδρικούς
εξυπηρετητές και στα δύο περιβάλλοντα. Τα εργαστήρια διαθέτουν επίσης εκτυπωτές laser και inkjet για
χρήση από τους φοιτητές του Τµήµατος.
Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής διασυνδέονται µεταξύ τους και µε το δίκτυο κορµού του
Πανεπιστηµίου µε δίκτυο τεχνολογίας Fast Ethernet. Σε ορισµένα σηµεία παρέχεται ασύρµατη σύνδεση
µε το δίκτυο χρησιµοποιώντας τεχνολογία WiFi µε πιστοποιηµένη πρόσβαση. Η τελευταία αναβάθµιση
του εξοπλισµού των εργαστηρίων έγινε στα τέλη του 2004 και η επόµενη αναβάθµιση είναι
προγραµµατισµένη για τα τέλη του 2005. Στα πλαίσια της αναβάθµισης αυτής θα προστεθούν τέσσερις
εξυπηρετητές για καλύτερη υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και
θα αναβαθµιστεί η διασύνδεση µεταξύ των εξυπηρετητών και των θέσεων εργασίας σε Gigabit Ethernet.
Οι χρήστες των Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Πληροφορικής µπορούν να προσπελάσουν όλες τις
υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήµιο καθώς και τις εξειδικευµένες υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά
από τους εξυπηρετητές των εργαστηρίων. Τα εργαστήρια λειτουργούν όλη τη µέρα ενώ η υποδοµή τους
είναι προσπελάσιµη και µε αποµακρυσµένο τρόπο, είτε από άλλα συστήµατα του Πανεπιστηµίου είτε
µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης (dial-up). Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, οι φοιτητές αρκεί να
κάνουν µία αίτηση, και αφού επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους και η σχέση τους µε το Τµήµα
Πληροφορικής, αποκτούν ενιαίους κωδικούς πρόσβασης σε όλους τους υπολογιστές και τους
εξυπηρετητές των Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Πληροφορικής.

II.4. Ερευνητικά Εργαστήρια Πληροφορικής
Το Τµήµα Πληροφορικής εκτός από τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής διαθέτει και πέντε
Ερευνητικά Εργαστήρια Πληροφορικής τα οποία υποστηρίζουν το ερευνητικό έργο του τµήµατος. Στα
εργαστήρια αυτά έχουν πρόσβαση οι µεταπτυχιακοί και οι προπτυχιακοί φοιτητές που ασχολούνται µε
ερευνητικές εργασίες που εµπίπτουν στο πεδίο του κάθε εργαστηρίου. Τα Ερευνητικά Εργαστήρια
Πληροφορικής καλύπτουν τους περισσότερους τοµείς ερευνητικής δραστηριότητας του τµήµατος που
απαιτούν εξειδικευµένη υποδοµή. Τα αντικείµενα των εργαστηρίων αυτών είναι τα ακόλουθα:
•

Συστηµάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών,

•

Πληροφοριακών Συστηµάτων και Βάσεων ∆εδοµένων,

•

Οικονοµικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστηµάτων,

•

Επεξεργασίας Πληροφοριών,
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•

Ασυρµάτων ∆ικτύων και Πολυµεσικών Επικοινωνιών.

Κάθε Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως ∆ιευθυντή ένα µέλος ∆.Ε.Π. ανώτερης βαθµίδας και
στελεχώνεται από µέλη ∆.Ε.Π., εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό, µεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους
διδάκτορες και προπτυχιακούς φοιτητές που εµπλέκονται στο ερευνητικό έργο του εργαστηρίου. Στους
προπτυχιακούς φοιτητές τα Ερευνητικά Εργαστήρια Πληροφορικής δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν
µε την έρευνα, είτε στα πλαίσια προχωρηµένων µαθηµάτων, είτε στα πλαίσια εκπόνησης ερευνητικών
εργασιών. Ο εξοπλισµός των Ερευνητικών Εργαστηρίων Πληροφορικής χρηµατοδοτείται από Ελληνικά
και ∆ιεθνή ερευνητικά προγράµµατα στα οποία συµµετέχουν τα εργαστήρια.

II.5. Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (http://www.lib.aueb.gr/) ιδρύθηκε το 1928
και λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστηµίου, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανέγερσης
νέου κτιρίου ειδικά για χρήση της Βιβλιοθήκης στην οδό Ευελπίδων το οποίο θα αναδείξει τον πλούτο
των συλλογών της. Βασικός στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η επιστηµονική υποστήριξη των µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου τους σε όλους
τους επιστηµονικούς κλάδους που θεραπεύει το Πανεπιστήµιο, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε
Μεταπτυχιακό επίπεδο. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 150.000 έντυπα (βιβλία, περιοδικά,
εφηµερίδες, φυλλάδια) και από οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή CD-ROM, µικροκάρτες, δισκέτες. Το
µεγαλύτερο µέρος του υλικού είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει υλικό και στη
γαλλική και στη γερµανική γλώσσα. Το υλικό εµπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς, ενώ
καταλογογραφείται, ταξινοµείται και οργανώνεται µε βάση τους διεθνώς αποδεκτούς
βιβλιοθηκονοµικούς κανόνες.
Η Βιβλιοθήκη παρέχει προηγµένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους χρήστες της, καθώς
έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί µε επιτυχία σύστηµα αυτοµατοποίησης µέσω του οποίου δίνεται
δυνατότητα αναζήτησης στον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο του υλικού της (OPAC). Μέσω του OPAC
όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας µπορούν να προσπελάσουν τον κατάλογο της βιβλιοθήκης είτε
τοπικά, είτε αποµακρυσµένα µέσω του ∆ιαδικτύου. Το OPAC επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν
υλικό µε βάση το συγγραφέα, τον τίτλο, τους διεθνείς ταξινοµικούς κωδικούς και άλλα κριτήρια. Οι
χρήστες µπορούν να δουν τα στοιχεία του υλικού, τη θέση του στη βιβλιοθήκη και αν είναι διαθέσιµο ή
δανεισµένο. Η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης δίκτυο CD-ROM µε βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων, καθώς
και επιγραµµική (on-line) πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις που περιέχουν άρθρα περιοδικών, ερευνητικά
δοκίµια και στατιστικές σειρές.
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και χρησιµοποιεί αυτοµατοποιηµένο σύστηµα δανεισµού. Στα µέλη
της Βιβλιοθήκης (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές)
χορηγείται ειδική κάρτα, η οποία φέρει γραµµωτό κώδικα (bar code). Κάθε άλλος ενδιαφερόµενος έχει
δικαίωµα χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης, όχι όµως δικαίωµα δανεισµού, Οι επισκέπτες της
Βιβλιοθήκης µπορούν επίσης να µελετούν το υλικό της στο Αναγνωστήριο που λειτουργεί στον ίδιο
χώρο. Για να διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών σε υλικό και βιβλία που είναι απαραίτητα για
συγκεκριµένα µαθήµατα, η Βιβλιοθήκη διατηρεί ειδικό τµήµα δεσµευµένων βιβλίων τα οποία δεν
δανείζονται και είναι πάντοτε διαθέσιµα για επιτόπια µελέτη από τους φοιτητές.
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί επίσης ειδικό τµήµα Περιοδικών στο οποίο υπάρχουν αντίτυπα πολλών
επιστηµονικών Περιοδικών που καλύπτουν όλο το φάσµα των ερευνητικών ενδιαφερόντων του
Πανεπιστηµίου. Εκτός από τα φυσικά αντίτυπα των περιοδικών, η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση και σε
µεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών µέσω του Ελληνικού ∆ικτύου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών.
Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης µπορούν να αναζητήσουν και να διαβάσουν άρθρα από περιοδικά, συνέδρια
και βιβλία τα οποία διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή από τους εκδότες µέσω του ∆ιαδικτύου, χωρίς να
χρειαστεί να κατέχουν το φυσικό υλικό. Η υπηρεσία αυτή καλύπτει όλες σχεδόν τις επιστηµονικές
εκδόσεις που κυκλοφορούν διεθνώς στο χώρο της Πληροφορικής και αποτελεί ανεκτίµητο ερευνητικό
εργαλείο για τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
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II.6. Τηλεκπαίδευση
Το Κέντρο Τηλεκπαίδευσης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (http://teleduc.aueb.gr/)
υποστηρίζει την από απόσταση εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστηµίου και τη δηµιουργία
πολυµεσικού εκπαιδευτικού υλικού. Μέσω ειδικού οπτικοακουστικού εξοπλισµού, υποστηρίζεται η από
απόσταση διενέργεια εξετάσεων σε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες µε ταυτόχρονη παρουσία
επιτηρητών. Μέσω ειδικού λογισµικού, υποστηρίζεται η δηµιουργία τηλεµαθηµάτων µε στατικές και
δυναµικές ιστοσελίδες οι οποίες αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο. Το Κέντρο Τηλεκπαίδευσης µπορεί έτσι να
υποστηρίξει τη δηµιουργία και διενέργεια µαθηµάτων και εξετάσεων που απευθύνονται είτε σε φοιτητές
του Πανεπιστηµίου, για παράδειγµα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, είτε σε τρίτους, για παράδειγµα σε
εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν προγράµµατα επιµόρφωσης.
Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών διαθέτει επίσης µία εικονική αίθουσα διδασκαλίας, η οποία
έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η εικονική αίθουσα διδασκαλίας αποτελείται από τρεις φυσικές αίθουσες, µία
ανά Πανεπιστήµιο, οι οποίες επιτρέπουν την ταυτόχρονη διενέργεια διαλέξεων και στις τρεις αίθουσες µε
πλήρως αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο µία διάλεξη που πραγµατοποιείται σε
ένα από τα Πανεπιστήµια µπορεί να παρακολουθείται από φοιτητές στα άλλα δύο, οι οποίοι έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις και να αλληλεπιδρούν µε ήχο και εικόνα µε τον οµιλητή. Το
σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα µετάδοσης κειµένων και εικόνων παράλληλα µε τη διάλεξη και την
καταγραφή της διάλεξης σε ψηφιακά µέσα για µεταγενέστερη αναπαραγωγή.

II.7. Κέντρο Έρευνας
Για την προώθηση της έρευνας και τη σύνδεσή της µε την ελληνική και τη διεθνή επιστηµονική και
επαγγελµατική κοινότητα, έχει ιδρυθεί το Κέντρο Έρευνας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(http://www.rc.aueb.gr/), πρώην Κέντρο Οικονοµικής Έρευνας, ένα από τα παλαιότερα ιδρύµατα αυτής
της µορφής στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του Κέντρου Έρευνας εκπονούνται από το ∆ιδακτικό Ερευνητικό
Προσωπικό έρευνες όχι µόνο καθαρά επιστηµονικού χαρακτήρα, αλλά και εφαρµοσµένες, για λογαριασµό διαφόρων δηµοσίων οργανισµών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισµών. Στα
πλαίσια των ερευνών αυτών, είναι δυνατό να απασχολούνται και µεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές
Το Κέντρο Έρευνας έχει µέχρι σήµερα σηµαντική δραστηριότητα σε ανάληψη ερευνητικού και
συµβουλευτικού έργου, χρηµατοδότηση έρευνας µελών ∆.Ε.Π., εκτέλεση σεµιναρίων και διοργάνωση
συνεδρίων. Μέσω του Κέντρου Έρευνας τα µέλη του Τµήµατος Πληροφορικής συµµετέχουν σε
πληθώρα Εθνικών και ∆ιεθνών Ερευνητικών Προγραµµάτων, τα οποία προάγουν την επιστηµονική
έρευνα και προβάλλουν το έργο του Τµήµατος. Όλες οι µορφές εξωτερικής χρηµατοδότησης προς το
Πανεπιστήµιο τίθενται υπό τη διαχείριση του Κέντρου Έρευνας το οποίο ελέγχεται από τη Σύγκλητο. Το
Κέντρο Έρευνας παρακρατεί µέρος του κόστους των προγραµµάτων τα οποία διαχειρίζεται, έτσι ώστε να
καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες και να χρηµατοδοτεί το Πανεπιστήµιο σε κεντρικό επίπεδο.

II.8. Γραφείο ∆ιασύνδεσης
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (http://www.career.aueb.gr/)
συγκροτήθηκε το 1992, ένα χρόνο πριν από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηµατοδότηση
παρόµοιων γραφείων που θα διευκόλυναν τη διασύνδεση των Πανεπιστηµίων µε τις επιχειρήσεις. Έχει
επιτύχει να θεωρείται από τις επιχειρήσεις ως ιδιαίτερα αξιόπιστος τροφοδότης στελεχιακού δυναµικού,
καθώς περισσότεροι από 3.000 τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι που απευθύνθηκαν στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης
απασχολούνται σε σηµαντικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Η αρωγή του Γραφείου ∆ιασύνδεσης
στην σταδιοδροµία των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου κινείται στους εξής άξονες:
•

Ανεύρεση εργασίας: Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης υποβοηθά τους φοιτητές / απόφοιτους στα πρώτα
βήµατά τους στο δρόµο προς την ανεύρεση εργασίας µέσω α) της καθηµερινής επεξεργασίας και
γνωστοποίησης θέσεων εργασίας, καθώς και της προώθησης βιογραφικών σηµειωµάτων στις
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, β) της διοργάνωσης κάθε άνοιξη Ηµερών Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού στη διάρκεια των οποίων οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν την ευκαιρία
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να συναντήσουν και να συζητήσουν διεξοδικά µε τους ενδιαφερόµενους πτυχιούχους και
τελειόφοιτους του Πανεπιστηµίου τις προοπτικές συνεργασίας τους και γ) της διοργάνωσης
σεµιναρίων προετοιµασίας των φοιτητών για την προετοιµασία βιογραφικών σηµειωµάτων, για
την παρουσίασή τους στις συνεντεύξεις, καθώς και ενηµερωτικών παρουσιάσεων για τις τάσεις
της αγοράς εργασίας.
•

Πληροφόρηση: Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε Προγράµµατα
Μεταπτυχιακά Σπουδών στο εσωτερικό και το εξωτερικό, υποτροφίες και κληροδοτήµατα και τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχει διαµορφωθεί
στο Γραφείο ειδικός χώρος όπου οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές µπορούν να έχουν πρόσβαση στις
παραπάνω πληροφορίες. Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης παρέχει επίσης εκτεταµένη πληροφόρηση για
τα προγράµµατα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήµιο τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
µεταπτυχιακό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή το Γραφείο ∆ιασύνδεσης εκδίδει ενηµερωτικά
φυλλάδια, διοργανώνει ενηµερωτικές εκδηλώσεις, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήµατα Λύκεια
της χώρας πραγµατοποιούν επισκέψεις στους χώρους του Πανεπιστηµίου.

II.9. Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης
Το Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης (http://www.rc.aueb.gr/liaison/) ιδρύθηκε το 1996 στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε σκοπό τη διάχυση των αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξάγεται στο
Πανεπιστήµιο και την παροχή επιστηµονικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόµενους φορείς, καθώς και
την τροφοδότηση του Πανεπιστηµίου µε προβλήµατα εφαρµοσµένης έρευνας από τους κοινωνικούς και
οικονοµικούς φορείς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή παραγωγικότητα. Το Γραφείο
∆ιαµεσολάβησης προσπαθεί να γεφυρώσει την απόσταση της Πανεπιστηµιακής κοινότητας από το
εξωτερικό της περιβάλλον, της εξειδικευµένης έρευνας από την παραγωγή.
Οι σκοποί του Γραφείου ∆ιαµεσολάβησης περιλαµβάνουν την προώθηση των ερευνητικών
αποτελεσµάτων του Πανεπιστηµίου προς τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, τη συνεργασία µε
το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης για την υλοποίηση βάσεων δεδοµένων που περιλαµβάνουν πληροφορίες
για τα ερευνητικά έργα στα οποία συµµετέχει το Πανεπιστήµιο και τις διδακτορικές διατριβές που έχουν
εκπονηθεί σε αυτό, την ανάπτυξη βάσης δεδοµένων σχετικά µε τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων
που ενδεχοµένως µπορούν να ικανοποιηθούν από την τεχνογνωσία του Πανεπιστηµίου και την παραγωγή
βάσης δεδοµένων που περιέχει στοιχεία για τα µέλη του ∆.ΕΠ. του Πανεπιστηµίου, την προβολή αυτών
των στοιχείων στο ∆ιαδίκτυο και την οργάνωση και συµµετοχή σε κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί
στη σύσφιγξη των σχέσεων του Πανεπιστηµίου µε την παραγωγή
Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης περιλαµβάνουν την παροχή πληροφόρησης
προς τους ενδιαφερόµενους κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς για τις δραστηριότητες του
Πανεπιστηµίου, τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί, τα ερευνητικά έργα που έχουν
πραγµατοποιηθεί, την τρέχουσα έρευνα που διεξάγεται, και τα Ερευνητικά Εργαστήρια που λειτουργούν,
την πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόµενου για την εµπειρία και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των µελών
∆.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου, την πληροφόρηση των µελών ∆.Ε.Π. σχετικά µε τις ανάγκες των ελληνικών
επιχειρήσεων και τη διαµεσολάβηση µεταξύ του Πανεπιστηµίου και των οικονοµικών και κοινωνικών
φορέων για την ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων από µέρους του Πανεπιστηµίου.
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III. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
III.1. Κατηγορίες Προσωπικού
Το προσωπικό που εργάζεται στο Πανεπιστήµιο κατατάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες:
∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (∆.Ε.Π.)
Τα µέλη του έχουν διδακτορικό δίπλωµα και έχουν την κύρια ευθύνη για τα µαθήµατα και τις
ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος. Τα µέλη ∆.Ε.Π. διακρίνονται σε τέσσερις βαθµίδες:
Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες.
∆ιδάσκοντες µε βάση το Π.∆. 407/80
Πρόκειται για έκτακτο προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, το οποίο καλύπτει ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες δεν µπορούν να αναληφθούν από τα µέλη ∆.Ε.Π. Το προσωπικό αυτό
µεταβάλλεται ανάλογα µε τις ανάγκες του Τµήµατος.
Επικουρικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.∆.Π.)
Τα µέλη της κατηγορίας αυτής συνεπικουρούν το διδακτικό και ερευνητικό έργο των µελών ∆.Ε.Π. και
έχουν τουλάχιστον πτυχίο Πανεπιστηµίου. Η κατηγορία αυτή έχει αντικατασταθεί από τις κατηγορίες
Ε.Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα τελευταία χρόνια.
Ειδικό Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.∆Ι.Π.)
Τα µέλη της κατηγορίας αυτής επιτελούν εργαστηριακό / εφαρµοσµένο διδακτικό έργο που συνίσταται
κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών
ασκήσεων στα πεδία εφαρµογής των οικείων επιστηµών τους.
Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τα µέλη της κατηγορίας αυτής παρέχουν έργο υποδοµής στην εν γένει λειτουργία του Τµήµατος,
προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και του εφαρµοσµένου έργου του Τµήµατος.
Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Αποτελείται από τους καθηγητές ειδικών θεµάτων όπως ξένων γλωσσών και σωµατικής αγωγής. Το
Τµήµα Πληροφορικής δεν διαθέτει µέλη Ε.Ε.Π., αφού αυτά ανήκουν στο Πανεπιστήµιο.
∆ιοικητικό Προσωπικό (∆.Π.)
Αποτελείται από τους διοικητικούς υπαλλήλους όλων των βαθµίδων. Τα µέλη ∆.Π. που καλύπτουν τις
ανάγκες της Γραµµατείας του Τµήµατος Πληροφορικής ανήκουν στο Πανεπιστήµιο.
Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες (Υ.∆.)
Πρόκειται για φοιτητές που κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές µε στόχο την απόκτηση ∆ιδακτορικού
∆ιπλώµατος και προσφέρουν βοηθητικό εργαστηριακό / φροντιστηριακό και ερευνητικό έργο.
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III.2. ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (∆.Ε.Π.)
Καθηγητές
Αποστολόπουλος Θεόδωρος (Πληροφορική)
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου Μηχανικού και ∆ιδακτορικό του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου.
Γιαννακουδάκης Εµµανουήλ (Πληροφορική)
Πτυχίο στους Η/Υ και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) του University of Bradford.
Κάβουρας Ιωάννης (Πληροφορική)
Πτυχίο Φυσικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Αθηνών, Master of Science στην Πληροφορική του
University of London (ICS), ∆ιδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική του University of Glasgow.
Καλαµπούκης Θεόδωρος (Πληροφορική)
Πτυχίο Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιδακτορικό (Ph.D.) του University of Glasgow.
Κουρκουµπέτης Κωνσταντίνος (Πληροφορική)
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Master in
Electrical Engineering and Computer Science και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική του University
of California, Berkeley.
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης (Πληροφοριακά Συστήµατα)
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Master του
Carnegie-Mellon University, ∆ιδακτορικό (S.D.) του Massachusetts Institute of Technology.
Λυπιτάκης Ηλίας (Υπολογιστικά Μαθηµατικά)
Πτυχίο Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιδακτορικό (Ph.D.) του Loughborough University
of Technology.
Μαγείρου Ευάγγελος (Επιχειρησιακή Έρευνα)
Πτυχίο Μηχανικού του Πανεπιστηµίου του Princeton, Master και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) του
Πανεπιστηµίου του Harvard.
Μυτιληναίος Μιχαήλ (Μαθηµατικά)
Πτυχίο Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Master του University of Illinois, ∆ιδακτορικό
(Ph.D.) του University of Chicago.
Πολύζος Γεώργιος (Πληροφορική)
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Master Εφαρµοσµένων
Επιστηµών και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική του University of Toronto.
Φλυτζάνης Ηλίας (Μαθηµατικά)
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Πτυχίο Φυσικής του Harvard University, Master of Arts και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) του University of
Wisconsin.

Αναπληρωτές Καθηγητές
Βαζιργιάννης Μιχαήλ (Πληροφορική)
Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Master σε Knowledge Based Systems του Heriot Watt
University, ∆ιδακτορικό στην Πληροφορική του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Γιακουµάκης Εµµανουήλ (Πληροφορική)
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και ∆ιδακτορικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Γκρίτζαλης ∆ηµήτριος (Πληροφορική)
Πτυχίο Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, Master στην Επιστήµη Υπολογιστών του City
University of New York, ∆ιδακτορικό στην Πληροφορική του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
∆ηµέλη Σοφία (Οικονοµετρία)
Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών της Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών, Master
of Arts και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) του University of Pittsburgh.
Κατερίνης Παναγιώτης (Μαθηµατικά)
Πτυχίο Μαθηµατικών, Master και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) του University of London.
Κοντογιάννης Ιωάννης (Μαθηµατικά)
Πτυχίο Μαθηµατικών του University of London (Imperial College), Master Μαθηµατικών του
Cambridge University, Master Στατιστικής και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) του Stanford University.
Μαλεύρης Νικόλαος (Πληροφορική)
Πτυχίο Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Master σε Επιχειρησιακή Έρευνα του University of
Southampton και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική του University of Liverpool.
Μήλης Ιωάννης (Πληροφορική)
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, ∆ιδακτορικό στην
Πληροφορική του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Σιδέρη Μάρθα (Πληροφορική)
Πτυχίο Φυσικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιδακτορικό του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου.
Σταµούλης Γεώργιος (Πληροφορική)
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Master και ∆ιδακτορικό
(Ph.D.) του Massachusetts Institute of Technology.

Επίκουροι Καθηγητές
Βασσάλος Βασίλειος (Πληροφορικής)
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Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
Master και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) του Stanford University.
∆ηµοπούλου Μαρία (Επιχειρησιακή Έρευνα)
Πτυχίο Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Master στην Επιχειρησιακή Έρευνα του University
of London (L.S.E.), ∆ιδακτορικό του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Κωτίδης Ιωάννης (Πληροφορική) (υπό διορισµό)
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
Master και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) του University of Maryland.
Παπαδοπούλου Ευανθία (Πληροφορική)
Πτυχίο Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, Master στην Πληροφορική του University of Illinois
at Chicago και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική του Northwestern University.

Λέκτορες
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Πληροφορική)
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
∆ιδακτορικό (Ph.D.) στην Τεχνητή Νοηµοσύνη του University of Edinburgh.
Βασσάλος Παρασκευάς (Μαθηµατικά) (υπό διορισµό)
Πτυχίο Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης Υπολογιστικών
Μαθηµατικών και Πληροφορικής και ∆ιδακτορικό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Ξυλωµένος Γεώργιος
Πτυχίο Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Master και ∆ιδακτορικό (Ph.D.) στην
Επιστήµη Υπολογιστών του University of California, San Diego.
Παπαϊωάννου Γεώργιος (Πληροφορική) (υπό διορισµό)
Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιδακτορικό στην Πληροφορική του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.

III.3. Επικουρικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.∆.Π.)
Γιαχαλής Βασίλειος
Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών, Master στη Στατιστική του
University of London (L.S.E.).

III.4. Ειδικό Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.E.∆Ι.Π)
Καλέργης Χρήστος
Πτυχίο Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Καστανιά Αναστασία
Πτυχίο Μαθηµατικών και ∆ιδακτορικό στην Ιατρική Πληροφορική του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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Κυριακοπούλου Αντωνία
Πτυχίο Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήµατα του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Τογαντζή Μαρία
Πτυχίο Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

III.5. Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.E.Π.)
Γεωργακοπούλου Σοφία
Πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α.
Μαµαλούκας Χρήστος
Πτυχίο Μαθηµατικών του και ∆ιδακτορικό στα Υπολογιστικά Μαθηµατικά του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Νάση Αικατερίνη
Απολυτήριο Λυκείου.
Παντουβάνος Παναγιώτης
Πτυχίο Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Πατρών.
Παπαθεοδώρου Μαρία
Απολυτήριο Λυκείου.
Σαζόνοφ Ιωάννης (υπό διορισµό)
Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

III.6. ∆ιοικητικό Προσωπικό (∆.Π.)–Γραµµατεία Τµήµατος
Γαδ Μάρκος
Πτυχίο Σύγχρονων Γραµµάτων (Γαλλικής Φιλολογίας) του Πανεπιστηµίου της Rennes II (Haute
Bretagne), Maîtrise του Πανεπιστηµίου της Rennes II.
Κετσετζή Πέγκυ (Αναπληρώτρια Γραµµατέας Τµήµατος)
Σπουδές ∆ηµοσιογραφίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
Κοτρώζος Ευάγγελος
Απόφοιτος σχολής Προγραµµατιστών Η/Υ και απόφοιτος σχολής Ηχοληψίας (Panavision).
Σακελλαρίου Χρήστος (Γραµµατέας Τµήµατος)
Πτυχίο Σύγχρονων Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών (Αγγλικής και Ελληνικής Φιλολογίας) του
Πανεπιστηµίου της Ρώµης La Sapienza.
Χάλκου Μαρία
Bachelor στις ∆ηµόσιες Σχέσεις και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το New York College της Αθήνας.
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IV. ΤΟΜΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
IV.1. Γενικά
Από το 2003 στο Τµήµα Πληροφορικής συστάθηκαν τρεις Τοµείς στους οποίους εντάχθηκε όλο το
προσωπικό και τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τµήµατος, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τµήµατος. Κάθε Τοµέας συγκεντρώνει το προσωπικό του Τµήµατος που ασχολείται µε µία οµάδα
συναφών γνωστικών πεδίων από τη γενικότερη περιοχή της Πληροφορικής. Ο Τοµέας έχει ως
επικεφαλής έναν ∆ιευθυντή που εκλέγεται µε µονοετή θητεία, και διοικείται από τη Γενική Συνέλευση
του Τοµέα, στην οποία συµµετέχουντα µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα, και εκπρόσωποι όλων των υπολοίπων
µελών του Τοµέα και των φοιτητών του Τµήµατος.
Στις συνελεύσεις του Τοµέα συζητούνται θέµατα ειδικότερου ενδιαφέροντος του Τοµέα ή γίνονται
προκαταρκτικές συζητήσεις για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος του Τµήµατος (τα οποία συζητούνται
και στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος). Η υποδιαίρεση του Τµήµατος σε Τοµείς είναι διοικητικής
φύσεως και δεν αντιστοιχεί σε υποδιαίρεση του γνωστικού αντικειµένου ή του προγράµµατος σπουδών.
Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα γνωστικά αντικείµενα των Τοµέων του Τµήµατος Πληροφορικής
και η κατανοµή του προσωπικού και των Ερευνητικών Εργαστηρίων στους Τοµείς.

IV.2. Τοµέας Συστηµάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Προσωπικό
•

∆ιευθυντής Τοµέα: Πολύζος Γεώργιος, καθηγητής

•

Αποστολόπουλος Θεόδωρος, καθηγητής

•

Κάβουρας Ιωάννης, καθηγητής

•

Κουρκουµπέτης Κωνσταντίνος, καθηγητής

•

Μήλης Ιωάννης, αναπληρωτής καθηγητής

•

Σιδέρη Μάρθα, αναπληρώτρια καθηγήτρια

•

Σταµούλης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής

•

Παπαδοπούλου Ευανθία, επίκουρος καθηγήτρια

•

Ξυλωµένος Γεώργιος, λέκτορας

•

Καλέργης Χρήστος, Ε.Ε.∆Ι.Π.

•

Καστανιά Αναστασία, Ε.Ε.∆Ι.Π.

•

Τογαντζή Μαρία, Ε.Ε.∆Ι.Π.

•

Νάση Αικατερίνη, Ε.Τ.Ε.Π.

•

Παντουβάνος Παναγιώτης, Ε.Τ.Ε.Π.

Εργαστήρια
•

Συστηµάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών.

•

Ασυρµάτων ∆ικτύων και Πολυµεσικών Επικοινωνιών.
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Γνωστικό Αντικείµενο
•

Θεµελιώσεις Επιστήµης Υπολογιστών, ∆οµές ∆εδοµένων, Σχεδιασµός και Ανάλυση Αλγορίθµων,
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Θεωρία Υπολογισµού και Γλωσσών Προγραµµατισµού, Γλώσσες
Προγραµµατισµού, Μεταγλωττιστές.

•

Λειτουργικά Συστήµατα, Κατανεµηµένα Συστήµατα, Αρχιτεκτονικές Συστηµάτων Υπολογιστών,
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας, Γραφικά και ∆ιεπαφές Υπολογιστών.

•

∆ίκτυα Υπολογιστών και ∆ιαδίκτυο (Internet), Μετάδοση ∆εδοµένων, Τηλεπικοινωνίες, Κινητές
Επικοινωνίες, Συστήµατα Πολυµέσων, ∆ιαχείριση Συστηµάτων, Θέµατα Ποιότητας Υπηρεσιών,
Αποτίµηση Επίδοσης ∆ικτύων και Ποιότητας Υπηρεσιών, Επιχειρηµατικά Μοντέλα, Απανταχού
Υπολογίζειν (ubiquitous computing).

IV.3. Τοµέας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Βάσεων ∆εδοµένων
Προσωπικό
•

∆ιευθυντής Τοµέα: Γκρίτζαλης ∆ηµήτριος, αναπληρωτής καθηγητής

•

Γιαννακουδάκης Εµµανουήλ, καθηγητής

•

Καλαµπούκης Θεόδωρος, καθηγητής

•

Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, καθηγητής

•

Βαζιργιάννης Μιχαήλ, αναπληρωτής καθηγητής

•

Γιακουµάκης Εµµανουήλ, αναπληρωτής καθηγητής

•

Μαλεύρης Νικόλαος, αναπληρωτής καθηγητής

•

Βασσάλος Βασίλειος, επίκουρος καθηγητής

•

Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης, λέκτορας

•

Κυριακοπούλου Αντωνία, Ε.Ε.∆Ι.Π.

•

Γεωργακοπούλου Σοφία, Ε.Τ.Ε.Π.

Εργαστήρια
•

Πληροφοριακών Συστηµάτων και Βάσεων ∆εδοµένων.

•

Επεξεργασίας Πληροφοριών.

Γνωστικό Αντικείµενο
•

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων, Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών
Συστηµάτων, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, Αυτοµατοποιηµένα
Συστήµατα ανοιχτά και ευέλικτα, Εργαλεία Παραγωγής Πληροφορικών Συστηµάτων.

•

Τεχνολογία Λογισµικού, ∆οκιµή και Αξιοπιστία Λογισµικού.

•

Βάσεις ∆εδοµένων, Γλώσσες Βάσεων ∆εδοµένων, Εννοιολογική, λογική και φυσική σχεδίαση
Βάσεων ∆εδοµένων, Κανονικοποίηση, ∆ιαχείριση Όψεων, Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων,
Κωδικοποίηση Εγγραφών, Πολυγλωσσικά Μοντέλα και ∆ιεπαφές.

•

∆ιαχείριση Ηµιδοµηµένων Πληροφοριών, ∆ιαχείριση Πληροφορίας και ∆εδοµένων στον
Παγκόσµιο Ιστό, Συστήµατα Οµοτίµων, Ιστιακές Υπηρεσίες.

•

Εξόρυξη Γνώσεων από Βάσεις ∆εδοµένων, ∆ιαχείριση Ασάφειας, Μη Παραδοσιακές Βάσεις
δεδοµένων (Πολυµεσικές, Χωροχρονικές), Βάσεις Προτύπων.
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•

Συστήµατα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Επεξεργασία Φυσικής
Γλώσσας, Αποθήκευση και Ανάκτηση Πληροφοριών, Απανταχού Υπολογίζειν (Global
Computing).

•

Τεχνολογία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από Απόσταση, Ανάπτυξη Εφαρµογών σε
Περιβάλλοντα Πολυµέσων και Ιδεατής Πραγµατικότητας σε ειδικούς τοµείς εκπαίδευσης και
κατάρτισης, Ανάπτυξη υλικού µάθησης και Εφαρµογών της Πληροφορικής για Ειδικές οµάδες
Χρηστών, Συγχρονισµός Πολυµέσων, ∆ιαδραστικότητα και Σενάρια Ιδεατής Πραγµατικότητας.

IV.4. Τοµέας Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, Οικονοµικών Πληροφορικής και
Επιχειρησιακής Έρευνας
Προσωπικό
•

∆ιευθυντής Τοµέα: Κατερίνης Παναγιώτης, αναπληρωτής καθηγητής

•

Λυπιτάκης Ηλίας, καθηγητής

•

Μαγείρου Ευάγγελος, καθηγητής

•

Μυτιληναίος Μιχαήλ, καθηγητής

•

Φλυτζάνης Ηλίας, καθηγητής

•

∆ηµέλη Σοφία, αναπληρώτρια καθηγήτρια

•

Κοντογιάννης Ιωάννης, αναπληρωτής καθηγητής

•

∆ηµοπούλου Μαρία, επίκουρος καθηγήτρια

•

Γιαχαλής Βασίλειος, E.∆.Π.

•

Μαµαλούκας Χρήστος, Ε.Τ.Ε.Π.

•

Παπαθεοδώρου Μαρία, Ε.Τ.Ε.Π.

Εργαστήρια
•

Οικονοµικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστηµάτων

Γνωστικό Αντικείµενο
•

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά και ειδικότερα: Ανάλυση, Άλγεβρα, Πιθανοθεωρία, Λογική και
Εφαρµογές τους. ∆ιακριτά Μαθηµατικά: Συνδυαστική, Γραφήµατα και Εφαρµογές τους,
Μαθηµατική θεωρία των Αλγορίθµων και της Πολυπλοκότητος, Μαθηµατική Θεωρία της
Πληροφορίας.

•

Υπολογιστικά Μαθηµατικά: Αριθµητική Ανάλυση, Αριθµητικές Μέθοδοι και Αλγοριθµικές
Τεχνικές, Παράλληλοι Αλγόριθµοι, Μαθηµατικό Λογισµικό, Επιστηµονικοί Υπολογισµοί και
Υλοποιήσεις, Υπολογισµοί Υψηλής Απόδοσης και Εφαρµογές.

•

Μαθηµατικά Οικονοµικών, Εµπορικών και Ασφαλιστικών Εφαρµογών.

•

Οικονοµικά Πληροφορικής και ειδικότερα: Οικονοµική και εµπορική αξιολόγηση έργων
πληροφορικής, κοινωνικές, διοικητικές και οικονοµικές επιπτώσεις της πληροφορικής.

•

Επιχειρησιακή Έρευνα και ειδικότερα: Βελτιστοποίηση σε αιτιοκρατικά και πιθανοτικά
συστήµατα. Λήψη Αποφάσεων και Παίγνια. Προσοµοίωση συστηµάτων. Οικονοµετρικά
υποδείγµατα, προβλέψεις, υλοποιήσεις και εφαρµογές τους.
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V.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

V.1. Στόχοι Προγράµµατος
Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο Τµήµα Πληροφορικής είναι η προετοιµασία επιστηµόνων
Πληροφορικής µε εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη
τεχνολογιών Πληροφορικής και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και
κοινωνικής δραστηριότητας, καθώς και ικανών να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και
επιστηµονικές εξελίξεις στον κλάδο. Η βασική φιλοσοφία του προγράµµατος σπουδών στηρίζεται στην
πεποίθηση ότι για την ουσιαστική συνεισφορά στο χώρο της Πληροφορικής είναι απαραίτητη και η σε
βάθος γνώση της Επιστήµης των Υπολογιστών, και η γνώση του αντικειµένου του πεδίου εφαρµογής.
Έτσι, ο φοιτητής του Τµήµατος µπορεί να παρακολουθήσει εκτός από µαθήµατα Πληροφορικής και
προχωρηµένα µαθήµατα Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Επιστήµης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Η ποικιλία
αυτή δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στις σπουδές.
Η κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών έγινε έχοντας υπόψη τα αντίστοιχα προγράµµατα ελληνικών
και ξένων Πανεπιστηµίων, καθώς και τα πρότυπα προγράµµατα σπουδών ειδικών φορέων, όπως η
Association for Computing Machinery (ACM), η British Computer Society και το Institute for Electrical
and Electronic Engineers (ΙΕΕΕ). Πέρα από την ολοκληρωµένη κατάρτιση στην Πληροφορική, το
πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής επιδιώκει και την εξοικείωση των φοιτητών µε τα
πεδία των εφαρµογών της Πληροφορικής. Έτσι σηµαντικό µέρος των σπουδών αφιερώνεται σε
µαθήµατα εφαρµογών. Ο φοιτητής πρέπει αρχικά να παρακολουθήσει έναν αριθµό µαθηµάτων που
καλύπτουν ένα εκτεταµένο, αλλά απαραίτητο, γνωστικό υπόβαθρο, κοινό για όλους τους φοιτητές. Στη
συνέχεια εµβαθύνει στους τοµείς που επιθυµεί παρακολουθώντας µαθήµατα επιλογής τα οποία
καλύπτουν τη µεθοδολογία µιας ορισµένης επιστηµονικής περιοχής. Τα µαθήµατα επιλογής είναι
οργανωµένα σε κύκλους µαθηµάτων, µε κάθε κύκλο να αποτελείται από ορισµένα υποχρεωτικά
µαθήµατα τα οποία παρέχουν τις βασικές γνώσεις του κύκλου, καθώς και ορισµένα µαθήµατα επιλογής,
τα οποία επιτρέπουν περαιτέρω εµβάθυνση σε επί µέρους εξειδικεύσεις του κύκλου. Οι κύκλοι είναι:
1.

Θεωρητική Πληροφορική.

2.

Συστήµατα και ∆ίκτυα Υπολογιστών.

3.

Πληροφοριακά Συστήµατα και Ασφάλεια.

4.

Βάσεις ∆εδοµένων και ∆ιαχείριση Γνώσης.

5.

Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονοµικά Πληροφορικής.

6.

Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Επιστηµονικοί Υπολογισµοί.

V.1. Το Πρόγραµµα Σπουδών
Υπάρχουν δύο τρόποι παρουσίασης των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών. Ο πρώτος τρόπος
είναι η αναφορά των µαθηµάτων ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν, όπως φαίνεται στο ακόλουθο
σχήµα. Με αυτό τον τρόπο είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις για την
απόκτηση του πτυχίου και πώς κατανέµονται τα µαθήµατα σε υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κύκλων και
επιλογής κύκλων. Ο δεύτερος τρόπος είναι ανάλογα µε το εξάµηνο στο οποίο ανήκουν. Αν και η
κατανοµή των µαθηµάτων σε εξάµηνα είναι ενδεικτική, ανταποκρίνεται στις συνθήκες κανονικής
φοίτησης προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του
πτυχίου, καθώς και στην αλληλουχία των γνώσεων των διαφόρων µαθηµάτων. Συνίσταται στους
φοιτητές να ακολουθούν αυτή την αλληλουχία γιατί έτσι κατανέµουν ισοβαρώς το φόρτο τους ανά
εξάµηνο και αποφεύγουν συγκρούσεις µεταξύ µαθηµάτων στο ωρολόγιο πρόγραµµα.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (36)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (22)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΠΥΡΗΝΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
KAI ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
1 (4) ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ (3 ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΩΝ (3 ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

II. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

IV. ΒΑΣΕΙΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΓΝΩΣΗΣ

VI. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΤΟ ΠΟΛΥ 4)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
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V.2. Υποχρεωτικά Μαθήµατα (Κατηγορία 1)
Τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήµατα, ή µαθήµατα Κατηγορίας 1, είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του
Τµήµατος. ∆ιακρίνονται σε 15 µαθήµατα Πυρήνα Πληροφορικής, 5 µαθήµατα Μαθηµατικών και 2
µαθήµατα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Επιστηµών. Επιπλέον, κάθε φοιτητής πρέπει να
παρακολουθήσει µία από τις Ξένες Γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήµιο επί τέσσερα εξάµηνα ή
να εξεταστεί απευθείας σε ένα µάθηµα Ξένης Γλώσσας του ∆’ Εξαµήνου. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα
κατανέµονται στα πρώτα έξι εξάµηνα σπουδών.
Πυρήνας Πληροφορικής
Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών
Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Υπολογιστών
Προγραµµατισµός Υπολογιστών µε Java
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστηµάτων
∆οµές ∆εδοµένων
Οργάνωση Συστηµάτων Υπολογιστών
Προγραµµατισµός Υπολογιστών µε C++
Αλγόριθµοι
Αυτόµατα και Πολυπλοκότητα
Βάσεις ∆εδοµένων
Λειτουργικά Συστήµατα
Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων
∆ίκτυα Επικοινωνιών
Μεταγλωττιστές
Τεχνολογία Λογισµικού

Εξάµηνο
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ
Γ
∆
∆
∆
∆
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ

Μαθηµατικά
∆ιακριτά Μαθηµατικά
Μαθηµατικός Λογισµός
Γραµµική Άλγεβρα και Εφαρµογές
Υπολογιστικά Μαθηµατικά
Πιθανότητες

Εξάµηνο
Α
Α
Β
Β
Γ

Οικονοµικές / ∆ιοικητικές Επιστήµες
Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη
Λογιστική

Εξάµηνο
Α
Β

Ξένη Γλώσσα
Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερµανικά

Εξάµηνο
(Α,Β,Γ) ∆

V.3. Μαθήµατα Κύκλων (Κατηγορίες 2 και 3)
Τα επιλεγόµενα µαθήµατα οργανώνονται ανάλογα µε τους κύκλους µαθηµάτων του Τµήµατος. Σε
κάθε κύκλο τα µαθήµατα διακρίνονται σε:
•

Υποχρεωτικά µαθήµατα κύκλου, ή µαθήµατα Κατηγορίας 2, τα οποία εξασφαλίζουν την
απόκτηση της απαραίτητης γνώσης στα πλαίσια του κύκλου. Τα µαθήµατα αυτά κατανέµονται
στο 3ο έτος σπουδών.

•

Μαθήµατα επιλογής κύκλου, ή µαθήµατα Κατηγορίας 3, τα οποία παρέχουν στους φοιτητές
ευελιξία στην απόκτηση επιπλέον γνώσης στα πλαίσια του κύκλου. Τα µαθήµατα αυτά
κατανέµονται στο 4ο έτος σπουδών.
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Για την ολοκλήρωση ενός κύκλου µαθηµάτων απαιτείται επιτυχία στα 3 υποχρεωτικά µαθήµατα του
κύκλου και σε 3 ακόµη µαθήµατα επιλογής του ίδιου κύκλου. ∆εν υπάρχει καµία επικάλυψη µεταξύ των
υποχρεωτικών µαθηµάτων των κύκλων, αλλά τα υποχρεωτικά µαθήµατα ενός κύκλου µπορεί να είναι
µαθήµατα επιλογής άλλων κύκλων. Τα µαθήµατα επιλογής κύκλων µπορούν να είναι κοινά για πολλούς
κύκλους.

Ι. Θεωρητική Πληροφορική
Μάθηµα

ΙΙ. Συστήµατα και ∆ίκτυα
Υπολογιστών
Εξάµηνο

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κύκλου
Λογική
Υπολογισιµότητα
Ειδικά Θέµατα Αλγορίθµων

Ε
Ε
ΣΤ

Μαθήµατα Επιλογής Κύκλου
Επιχειρησιακή Έρευνα
Εφαρµοσµένη Αριθµητική Ανάλυση

Ε
Ε

Τεχνητή Νοηµοσύνη

Ε

Ειδικά Θέµατα ∆ιακριτών Μαθηµατικών

ΣΤ

Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και Στατιστική

ΣΤ

Γραφικά Υπολογιστών
∆ίκτυα και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Ζ
Ζ

Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων
Θεωρία Πληροφορίας

Ζ
Η

Μαθηµατικός Προγραµµατισµός

Η

Μάθηµα
Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κύκλου
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Κατανεµηµένα Συστήµατα
∆ίκτυα Υπολογιστών
Μαθήµατα Επιλογής Κύκλου
Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων
Ασφάλεια Πληροφοριακών
Συστηµάτων
Επαλήθευση, Επικύρωση και
Συντήρηση Λογισµικού
Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και
Στατιστική
Ασύρµατα ∆ίκτυα και Κινητές
Επικοινωνίες
Γραφικά Υπολογιστών
∆ίκτυα και Συνδυαστική
Βελτιστοποίηση
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
Αποτίµηση Επίδοσης Συστηµάτων και
∆ικτύων
Οικονοµικά ∆ικτύων
Τεχνολογία Πολυµέσων
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Εξάµηνο
Ε
ΣΤ
ΣΤ
Ε
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Η
Η
Η

ΙΙΙ. Πληροφοριακά Συστήµατα
και Ασφάλεια
Μάθηµα
Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κύκλου
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών
Εφαρµογών
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση
Λογισµικού
Μαθήµατα Επιλογής Κύκλου
Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων

ΙV. Βάσεις ∆εδοµένων και
∆ιαχείριση Γνώσης
Εξάµηνο

Μάθηµα

Εξάµηνο

Ε

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κύκλου
Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων

Ε

ΣΤ
ΣΤ

Τεχνητή Νοηµοσύνη
Συστήµατα Ανάκτησης Πληροφοριών

Ε
ΣΤ

Μαθήµατα Επιλογής Κύκλου
Ανάλυση και Σχεδίαση
Επιχειρησιακών Εφαρµογών
Λογική

Ε

Στρατηγική και Οικονοµική των
Πληροφοριακών Συστηµάτων
Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις ∆εδοµένων και
τον Παγκόσµιο Ιστό
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

ΣΤ

Συστήµατα Στήριξης Αποφάσεων

Ζ

Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών
Συστηµάτων
∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής

Η

∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα
Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης

Η
Η
Η

Ζ

Ασφάλεια Πληροφοριακών
Συστηµάτων
Επαλήθευση, Επικύρωση και
Συντήρηση Λογισµικού
Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και
Στατιστική
Κατανεµηµένα Συστήµατα

Ζ

Η

Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις
∆εδοµένων και τον Παγκόσµιο Ιστό
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων
Ανάπτυξη Εφαρµογών
Πληροφοριακών Συστηµάτων
Θεωρία Πληροφορίας
Τεχνολογία Πολυµέσων
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Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
Ζ
Ζ
Ζ
Η
Η
Η

V. Επιχειρησιακή Έρευνα και
Οικονοµικά Πληροφορικής
Μάθηµα
Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κύκλου
Επιχειρησιακή Έρευνα
Αξιολόγηση Επενδύσεων µε Εφαρµογές στην
Πληροφορική
Στρατηγική και Οικονοµική των
Πληροφοριακών Συστηµάτων
Μαθήµατα Επιλογής Κύκλου
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών
Εφαρµογών
Τεχνητή Νοηµοσύνη
Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και Στατιστική
Ασφαλιστικά Μαθηµατικά
Συστήµατα Στήριξης Αποφάσεων
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις
Αποτίµηση Επίδοσης Συστηµάτων και
∆ικτύων
Ειδικά Θέµατα Επιχειρησιακής Έρευνας
Θεωρία Πληροφορίας
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα
Μαθηµατικός Προγραµµατισµός
Οικονοµικά ∆ικτύων

VI. Υπολογιστικά
Μαθηµατικά και
Επιστηµονικοί Υπολογισµοί
Εξάµηνο

Μάθηµα

Εξάµηνο

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κύκλου
Εφαρµοσµένη Αριθµητική Ανάλυση
Ειδικά Θέµατα ∆ιακριτών
Μαθηµατικών
Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και
Στατιστική

Ε
Ε
ΣΤ

Μαθήµατα Επιλογής Κύκλου
Τεχνητή Νοηµοσύνη

Ε
Ε
ΣΤ
Ζ

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά
Γραφικά Υπολογιστών
∆ίκτυα και Συνδυαστική
Βελτιστοποίηση
Μαθηµατικός Προγραµµατισµός

Ζ
Ζ
Η

Ε
ΣΤ
ΣΤ

Ε
Ζ
Ζ
Ζ
Η

Η
Η
Η
Η
Η

Εκπόνηση Εργασίας
Η Εκπόνηση Εργασίας είναι προαιρετική για τους φοιτητές και ισοδυναµεί µε το βάρος ενός
µαθήµατος. Η εκπόνηση εργασίας µπορεί να γίνει είτε στο Ζ’ είτε στο ή Η’ εξάµηνο σπουδών και αφού ο
φοιτητής έχει επιτύχει σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα. Η εκπόνηση εργασίας εντάσσεται από τον
επιβλέποντα στον κατάλληλο κύκλο µαθηµάτων ως µάθηµα επιλογής κύκλου (Κατηγορία 3).

V.4. Ελεύθερες Επιλογές (Κατηγορία 4)
Για να συµπληρωθούν τα 36 µαθήµατα που απαιτούνται για λήψη πτυχίου, οι φοιτητές µπορούν είτε
να επιλέξουν πρόσθετα µαθήµατα Κατηγορίας 2 ή Κατηγορίας 3, είτε να επιλέξουν το πολύ 4 από τα
παρακάτω µαθήµατα που προσφέρονται από άλλα Τµήµατα, όπως η Παιδαγωγική και η ∆ιδακτική, ή την
Πρακτική Άσκηση που προσφέρεται από το Τµήµα Πληροφορικής. Τα µαθήµατα αυτά ονοµάζονται
Ελεύθερες Επιλογές, ή µαθήµατα Κατηγορίας 4.

Χειµερινό Εξάµηνο
Μάθηµα
∆ιδακτική
Αποτίµηση Χρεογράφων & ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου
∆ιεθνείς Οργανισµοί
∆ιεθνής Πολιτική Οικονοµία
Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνής Οικονοµία και Κοινωνία
Πολιτική Ολοκλήρωση στην E.E.

Τµήµα
∆ΕΤ
∆ΕΟΣ
∆ΕΟΣ
∆ΕΟΣ
∆ΕΟΣ
∆ΕΟΣ

25

Κωδικός
3401
3047
3019
3923
3016
3013

Μάθηµα
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία
Οργανωσιακή Συµπεριφορά και Ηγεσία
Οργανωσιακή Ψυχολογία
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εσωτερικός Έλεγχος
Λογιστικά Σχέδια
Λογιστική Οµίλου Επιχειρήσεων Συγχωνεύσεις-Εξαγορές
Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία
∆ηµόσιες Σχέσεις
∆ιοίκηση Ποιότητας & Αλλαγών
Επικοινωνία στην Πράξη
Κοινωνική Ψυχολογία
Μάρκετινγκ Λιανικού & Χονδρικού Εµπορίου
Οργάνωση Πωλήσεων
Συµπεριφορά Καταναλωτή
Σχεδίαση ∆ιαδρασιακών Εφαρµογών
Ψυχολογία
Βιοµηχανικές Σχέσεις
∆ιαφήµιση και Τεχνικές Προβολής
∆ιοικητική Λογιστική
Ελεγκτική
Στρατηγική ∆ιοίκηση Κόστους
Στρατηγικός Σχεδιασµός Μάρκετινγκ
Τεχνικές Πωλήσεων Επωνύµων Προϊόντων
Τεχνολογικά Θέµατα Βιοµηχανίας Ι
Φορολογία Επιχειρήσεων
Αγροτική Οικονοµική
∆ηµόσια Οικονοµική I
EE: Θεσµικό Πλαίσιο και Οικονοµική Πολιτική
Ιστορία Οικονοµικής Σκέψης
Μαρξιστική Οικονοµική I
Οικονοµική Γεωγραφία
Θεωρία Βιοµηχανικής Οργάνωσης
Θεωρία και Πρακτική της Οικονοµικής Ενοποίησης
Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλειών Ατυχηµάτων
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Θεωρία Κινδύνου
Μη Παραµετρική Στατιστική
Στοχαστικά Μοντέλα και Προσοµοίωση
Τεχνικές ∆ειγµατοληψίας
Υπολογιστική Στατιστική

Τµήµα
∆ΕΟΣ
∆ΕΤ
∆ΕΤ
∆ΕΤ
Λο&Χρη
Λο&Χρη
Λο&Χρη
Λο&Χρη
Λο&Χρη
Μ&Ε
Μ&Ε
Μ&Ε
Μ&Ε
Μ&Ε
Μ&Ε
Μ&Ε
Μ&Ε
Μ&Ε
Ο∆Ε
Ο∆Ε
Ο∆Ε
Ο∆Ε
Ο∆Ε
Ο∆Ε
Ο∆Ε
Ο∆Ε
Ο∆Ε
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΣΤΑ
ΣΤΑ
ΣΤΑ
ΣΤΑ
ΣΤΑ
ΣΤΑ
ΣΤΑ

Κωδικός
3049
3029
3009
3055
3044
3061
3030
3028
3058
3006
3014
3073
3092
3069
3064
3062
3098
3071
3003
3007
3051
3001
3002
3005
3053
3010
3081
3966
3950
3975
3967
3021
3982
3901
3979
3004
3045
3034
3022
3008
3048
3032

Τµήµα
∆ΕΤ
∆ΕΟΣ
∆ΕΟΣ
∆ΕΟΣ
∆ΕΤ
∆ΕΤ
Λο&Χρη

Κωδικός
3102
3483
3077
3017
3026
3054
3089

Εαρινό Εξάµηνο
Μάθηµα
Παιδαγωγική
Εισαγωγή στην Πολιτική Θεωρία & τις ∆ιεθνείς Σχέσεις
Η ∆ιεθνής ∆ιάσταση της Ε.Ε.
Στοιχεία ∆ιεθνούς ∆ικαίου
Ανάλυση και Μοντελοποίηση
∆ιοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών
Κ.Β.Σ.-Έµµεσοι φόροι
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Μάθηµα
Λογιστική Κόστους
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση & Αποτίµηση Επιχειρήσεων
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική ΙΙ
Εξαγωγικό και ∆ιεθνές Μάρκετινγκ
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Έρευνα Μάρκετινγκ
Εταιρική Επικοινωνία & Στρατηγική
Συµπεριφορά Οργανώσεων
∆ιοίκηση Παραγωγής
Προχωρηµένη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική
Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Γενική Οικονοµική Ιστορία
∆ηµόσια Οικονοµική II
∆ιάρθρωση και Προβλήµατα της Ελληνικής Οικονοµίας
∆ιεθνείς Νοµισµατικές Σχέσεις
∆ίκαιο E.Ε.
Εφαρµοσµένη Βιοµηχανική Οργάνωση
Θεωρία Οικονοµικής Μεγέθυνσης
Θεωρία Οικονοµικής Πολιτικής
Μακροοικονοµική Θεωρία IΙ
Μαρξιστική Οικονοµική II
Μεθοδολογία Οικονοµικής Επιστήµης
Μικροοικονοµική Θεωρία IΙ
Νοµισµατική Θεωρία & Πολιτική
Οικονοµετρία II
Οικονοµική Ιστορία της Ελλάδας
Οικονοµική της Εργασίας
Οικονοµική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Περιφερειακή και Αστική Οικονοµική
Θεωρία Παιγνίων & Αβεβαιότητας
Θέµατα ∆υναµικής Οικονοµικής

Τµήµα
Λο&Χρη
Λο&Χρη
Λο&Χρη
Μ&Ε
Μ&Ε
Μ&Ε
Μ&Ε
Μ&Ε
Ο∆Ε
Ο∆Ε
Ο∆Ε
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ
ΟΙΚ

Κωδικός
3913
3932
3011
3066
3093
3906
3043
3929
3931
3911
3997
3910
3958
3933
3945
3984
3955
3956
3992
3912
3993
3900
3902
3942
3909
3990
3968
3970
3988
3905
3908

Για να παρακολουθήσει κάποιος ένα µάθηµα που προσφέρεται από κάποιο άλλο τµήµα θα πρέπει να
βεβαιωθεί ότι κατέχει τις προαπαιτούµενες γνώσεις. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους
τυχόν ασυµβίβαστα στις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα
µαθηµάτων κάθε εξαµήνου.

Πρακτική Άσκηση
Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους φοιτητές και ισοδυναµεί µε το βάρος ενός
µαθήµατος. Η πρακτική άσκηση µπορεί να γίνει είτε στο Ζ’ είτε στο Η’ εξάµηνο σπουδών και αφού ο
φοιτητής έχει επιτύχει σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα. Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στις ελεύθερες
επιλογές (Κατηγορία 4).
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V.5. Κατανοµή των Μαθηµάτων σε Εξάµηνα
Α’ Εξάµηνο
Μάθηµα
∆ιακριτά Μαθηµατικά
Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών
Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό
Υπολογιστών
Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη
Μαθηµατικός Λογισµός
Ξένη Γλώσσα

Β’ Εξάµηνο
Κωδικός
3114
3130
3131
3121
3111

Γ’ Εξάµηνο
Μάθηµα
∆οµές ∆εδοµένων
Οργάνωση Συστηµάτων Υπολογιστών
Πιθανότητες
Προγραµµατισµός Υπολογιστών µε C++
Ξένη Γλώσσα
Μαθήµατα Επιλογής (Επιλέγονται 0–1)
∆ιδακτική

Μάθηµα
Γραµµική Άλγεβρα και Εφαρµογές
Λογιστική
Προγραµµατισµός Υπολογιστών µε
Java
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστηµάτων
Υπολογιστικά Μαθηµατικά
Ξένη Γλώσσα

Κωδικός
3112
3123
3134
3242
3233

∆’ Εξάµηνο
Κωδικός
3231
3241
3133
3234

Μάθηµα
Αλγόριθµοι
Αυτόµατα και Πολυπλοκότητα
Βάσεις ∆εδοµένων
Λειτουργικά Συστήµατα
Ξένη Γλώσσα
Μαθήµατα Επιλογής (Επιλέγονται 0–1)
Παιδαγωγική

3401
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Κωδικός
3333
3232
3331
3334

3102

Ε’ Εξάµηνο
Μάθηµα
Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών
Συστηµάτων
∆ίκτυα Επικοινωνιών

ΣΤ’ Εξάµηνο
Κωδικός
3351
3341

Τεχνολογία Λογισµικού

Υποχρεωτικά + (Επιλογής) Μαθήµατα Κύκλων
(Επιλέγονται 3 – 4)
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών
3452
Εφαρµογών (III) + (IV, V)
Αξιολόγηση Επενδύσεων µε Εφαρµογές στην
3454
Πληροφορική (V)
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (II)
3441
Επιχειρησιακή Έρευνα (V) + (Ι)
3381
Εφαρµοσµένη Αριθµητική Ανάλυση (VI) +
(I)
Λογική (I) + (IV)

3238

Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων (IV) + (ΙΙ,
ΙΙΙ)
Τεχνητή Νοηµοσύνη (IV) + (I, V, VI)

3342

Υπολογισιµότητα (I)

3443

Μάθηµα
Μεταγλωττιστές

Κωδικός
3330
3352

Υποχρεωτικά + (Επιλογής) Μαθήµατα Κύκλων
(Επιλέγονται 3 – 4)
Ασφάλεια Πληροφοριακών
3458
Συστηµάτων (III) + (II, IV)
∆ίκτυα Υπολογιστών (II)
3344

3212

3435

Μαθήµατα Επιλογής (Επιλέγονται 0–2)
Ελεύθερες Επιλογές

Ειδικά Θέµατα Αλγορίθµων (I)
Ειδικά Θέµατα ∆ιακριτών
Μαθηµατικών (VI) + (I)
Επαλήθευση, Επικύρωση και
Συντήρηση Λογισµικού (III) + (ΙI, IV)
Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και
Στατιστική (VΙ) + (Ι, II, IV, V)
Κατανεµηµένα Συστήµατα (II) + (IV)

3448
3831

Στρατηγική και Οικονοµική των
Πληροφοριακών Συστηµάτων (V) +
(III)
Συστήµατα Ανάκτησης Πληροφοριών
(IV)

3453

3451
3144
3433

3454

Μαθήµατα Επιλογής (Επιλέγονται 0–2)
Ελεύθερες Επιλογές

Σηµείωση: Στον παραπάνω πίνακα, ο πρώτος αριθµός εντός παρένθεσης που ακολουθεί ένα µάθηµα
δίνει τον κύκλο για τον οποίο το µάθηµα αυτό είναι υποχρεωτικό. Οι αριθµοί εντός παρένθεσης που
ακολουθούν το σύµβολο «+» (αν υπάρχουν) δίνουν τους κύκλους για τους οποίους το µάθηµα αυτό είναι
επιλογή.
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Ζ’ Εξάµηνο
Μάθηµα
Μαθήµατα Επιλογής (Επιλέγονται 3 – 10)
Ασύρµατα ∆ίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
(II)
Ασφαλιστικά Μαθηµατικά (V, VI)
Γραφικά Υπολογιστών (I, II, VI)
∆ίκτυα και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (I,
II, VI)
Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις ∆εδοµένων και
τον Παγκόσµιο Ιστό (III, IV)
Επικοινωνία Ανθρώπου–Υπολογιστή (II, III,
IV)
Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων (I, IV)

Η’ Εξάµηνο
Κωδικός

3412
3236
3484
3800
3361
3486
3455

Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις (V)
Εκπόνηση Εργασίας

3271
3490

Πρακτική Άσκηση
Ελεύθερες Επιλογές

3703

Κωδικός

Μαθήµατα Επιλογής (Επιλέγονται 3 – 10)
Ανάπτυξη Εφαρµογών
3462
Πληροφοριακών Συστηµάτων (III, IV)
Αποτίµηση Επίδοσης Συστηµάτων και
3446
∆ικτύων (II, V)
∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής (III)
3261
∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (III)
3621

3470

Συστήµατα Στήριξης Αποφάσεων (III, V)

Μάθηµα

Ειδικά Θέµατα Επιχειρησιακής
Έρευνας (V)
Θεωρία Πληροφορίας (I, IV, V)

3482

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα
(III, V)
Μαθηµατικός Προγραµµατισµός (I, V,
VI)
Οικονοµικά ∆ικτύων (II, V)
Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης
(III)
Τεχνολογία Πολυµέσων (II, IV)
Εκπόνηση Εργασίας
Πρακτική Άσκηση
Ελεύθερες Επιλογές

3363

4444

3282
3801
3354
3600
3490
3703

Σηµείωση: Στον παραπάνω πίνακα, οι αριθµοί εντός παρένθεσης που ακολουθούν ένα µάθηµα δίνουν
τους κύκλους για τους οποίους το µάθηµα αυτό είναι επιλογή. Υπενθυµίζεται ότι η Εκπόνηση Εργασίας
εντάσσεται ως µάθηµα επιλογής σε κάποιον κύκλο κατά την κρίση του επιβλέποντος µέλους ∆ΕΠ, ενώ η
Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στις ελεύθερες επιλογές.
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V.6. Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου
Οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου από τους φοιτητές είναι οι εξής:
•

Εγγραφή και παρακολούθηση για τουλάχιστον 8 εξάµηνα.

•

Επιτυχία σε συνολικά 36 µαθήµατα και σε µια Ξένη Γλώσσα ∆’ εξαµήνου.

•

Επιτυχία στα 22 Υποχρεωτικά µαθήµατα (Κατηγορία 1).

•

Επιτυχία σε τουλάχιστον 10 µαθήµατα κύκλων (Κατηγορίες 2 και 3), έτσι ώστε να ικανοποιείται
µία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

•

•

Είτε ο φοιτητής να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 2 κύκλους µαθηµάτων.

•

Είτε ο φοιτητής να έχει επιτύχει σε τουλάχιστον 9 υποχρεωτικά µαθήµατα κύκλων.

Επιτυχία σε 4 ακόµη µαθήµατα τα οποία να είναι είτε µαθήµατα κύκλων (Κατηγορίες 2 και 3),
είτε ελεύθερες επιλογές (Κατηγορία 4).

Για την ολοκλήρωση ενός κύκλου µαθηµάτων απαιτείται επιτυχία στα 3 υποχρεωτικά µαθήµατα του
κύκλου (Κατηγορία 2) και σε 3 ακόµη µαθήµατα επιλογής του ίδιου κύκλου (Κατηγορία 3). Σηµειώνεται
ότι το ίδιο µάθηµα Κατηγορίας 2 ή Κατηγορίας 3 µπορεί να προσµετρηθεί για την ολοκλήρωση ενός ή
περισσοτέρων κύκλων µαθηµάτων.
Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός κύκλου µαθηµάτων αναγράφεται στο Αντίγραφο Πτυχίου. Κατά
συνέπεια, οι φοιτητές δεν υποχρεούνται να δηλώσουν τους κύκλους µαθηµάτων εκ των προτέρων, παρά
µόνο να τους αναφέρουν στην αίτηση ορκωµοσίας όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Το Τµήµα δε χρησιµοποιείακόµα το θεσµό των διδακτικών µονάδων, δηλαδή όλα τα µαθήµατα
θεωρούνται ισοδύναµα. Για όσους φοιτητές συµµετέχουν στο πρόγραµµα ERASMUS, όλα τα µαθήµατα
του Τµήµατος, εκτός από την Ξένη Γλώσσα, ισοδυναµούν µε 4 µονάδες ECTS το καθένα.

V.7. Παρακολούθηση και Εξέταση Μαθηµάτων
Προκειµένου να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα µαθήµατα, οι φοιτητές πρέπει στην αρχή
κάθε εξαµήνου να συµπληρώνουν µία ∆ήλωση Μαθηµάτων την οποία και υποβάλλουν στη Γραµµατεία
του Τµήµατος. Η υποβολή δηλώσεων µαθηµάτων γίνεται στις ηµεροµηνίες και ώρες που ανακοινώνονται
από τη Γραµµατεία του Τµήµατος στην αρχή κάθε Εξαµήνου. Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων που
µπορούν να παρακολουθούν και να εξετάζονται οι φοιτητές είναι:
Φοιτητές Α’, Β’ εξαµήνων

7 µαθήµατα + Ξένη Γλώσσα.

Φοιτητές Γ’, ∆’ εξαµήνων

8 µαθήµατα + Ξένη Γλώσσα

Φοιτητές Ε’, ΣΤ’ εξαµήνων

9 µαθήµατα + Ξένη Γλώσσα.

Φοιτητές Ζ’, Η’ εξαµήνων

10 µαθήµατα + Ξένη Γλώσσα.

Φοιτητές που έχουν εγγραφεί το 2000 ή προηγουµένως 12 µαθήµατα + Ξένη Γλώσσα.
Συνιστάται ωστόσο στους φοιτητές να µην δηλώνουν περισσότερα από 6 µαθήµατα ανά εξάµηνο,
διότι οι απαιτήσεις των µαθηµάτων του Τµήµατος είναι υψηλές. ∆εν επιτρέπεται η δήλωση µαθηµάτων
των οποίων συµπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα που εκδίδεται στην
αρχή κάθε εξαµήνου. Οι ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων που προσφέρονται στο ίδιο εξάµηνο
σπουδών δεν συµπίπτουν.
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Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα διδάσκεται επί 13 εβδοµάδες, µε 4 ώρες διδασκαλίας σε µορφή διάλεξης
ανά εβδοµάδα. Τα περισσότερα µαθήµατα ενισχύονται µε φροντιστηριακή διδασκαλία, κατά την οποία
λύνονται ασκήσεις και συζητούνται απορίες των φοιτητών. Επιπλέον, σε πολλά µαθήµατα διενεργούνται
και εργαστηριακές ασκήσεις, δηλαδή πρακτική άσκηση των φοιτητών στο αντικείµενο του µαθήµατος
υπό την επίβλεψη των διδασκόντων.
Οι φοιτητές µπορούν προαιρετικά να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε κάποιο γνωστικό αντικείµενο
παρακολουθώντας µαθήµατα ή ξένες γλώσσες πέρα από αυτά που απαιτούνται για τη λήψη του Πτυχίου.
Τυχόν επιπλέον µαθήµατα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς αναφέρονται στο πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθµολογίας. Όσοι φοιτητές επιτύχουν σε περισσότερα από 36 µαθήµατα έχουν τη
δυνατότητα, µε την αίτηση της Ορκωµοσίας του, να αφαιρέσουν από το µέσο όρο υπολογισµού του
βαθµού Πτυχίου όποια πρόσθετα µαθήµατα επιθυµούν, αρκεί τα µαθήµατα που συµµετέχουν στο µέσο
όρο να καλύπτουν τις απαιτήσεις λήψης πτυχίου.
Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα εκφράζεται µε την κλίµακα των ακεραίων και ηµιακεραίων αριθµών
από µηδέν (0) έως και δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο βαθµός πέντε (5). Ο βαθµός πτυχίου
συνοδεύεται από έναν λεκτικό χαρακτηρισµό ανάλογα µε το ύψος του: οι βαθµοί πτυχίου από 8,51 έως
10 αναφέρονται ως Άριστα, οι βαθµοί από 6,51 έως 8,5 αναφέρονται ως Λίαν Καλώς, και βαθµοί από 5
έως 6,5 αναφέρονται ως Καλώς.
Για τα µαθήµατα που διδάσκονται το φθινοπωρινό εξάµηνο οι εξετάσεις γίνονται από τέλος
Ιανουαρίου µέχρι αρχές Φεβρουαρίου. Για τα µαθήµατα που διδάσκονται το εαρινό εξάµηνο οι εξετάσεις
γίνονται τον Ιούνιο. Τέλος, τα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων επανεξετάζονται το Σεπτέµβριο. Εάν
ένας φοιτητής αποτύχει σε κάποιο µάθηµα που έχει δηλώσει το φθινοπωρινό ή το εαρινό εξάµηνο κατά
τις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους, µπορεί να επαναλάβει την εξέταση του µαθήµατος κατά την
εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου.

V.8. Υποτροφίες και Βραβεία
Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες επίδοσης καθώς και
υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης σε φοιτητές πού διακρίθηκαν στις εξετάσεις εισαγωγής και στις
εξαµηνιαίες εξετάσεις των Α.Ε.Ι. Οι Γραµµατείες των Τµηµάτων γνωστοποιούν µε ανακοίνωσή τους τα
ονόµατα των υποψήφιων υποτρόφων και ορίζουν τις προθεσµίες στις οποίες πρέπει να προσκοµίσουν τα
δικαιολογητικά τους. Σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, οι προϋποθέσεις
χορήγησης υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. καθορίζονται ως εξής:
•

Για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός κατάταξής τους στο Τµήµα
σύµφωνα µε τις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. Ο υποψήφιος για να λάβει υποτροφία θα
πρέπει να συµµετέχει για πρώτη φορά στις Γενικές Εξετάσεις.

•

Για τους φοιτητές του 1ου έτους σπουδών, απαιτείται επιτυχία στα δέκα (10) υποχρεωτικά
µαθήµατα του 1ου έτους. Ο µέσος όρος βαθµολογίας, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος του
6,51, υπολογίζεται µε βάση αυτά τα δέκα υποχρεωτικά µαθήµατα. Σε περίπτωση ισοβαθµίας,
λαµβάνεται υπόψη ο µεγαλύτερος βαθµός ενός εκ των µαθηµάτων επιλογής του 1ου έτους στα
οποία έχουν επιτύχει οι ισοβαθµούντες φοιτητές, αν προκύψει και πάλι ισοβαθµία λαµβάνεται
υπόψη ο µεγαλύτερος βαθµός του δεύτερου εκ των µαθηµάτων επιλογής και ούτω καθ’εξής.

•

Για τους φοιτητές του 2ου έτους σπουδών, απαιτείται επιτυχία στα οκτώ (8) υποχρεωτικά
µαθήµατα του 2ου έτους. Ο µέσος όρος βαθµολογίας, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος του
6,51, υπολογίζεται µε βάση αυτά τα οκτώ υποχρεωτικά µαθήµατα. Σε περίπτωση ισοβαθµίας,
λαµβάνεται υπόψη ο µεγαλύτερος βαθµός ενός εκ των µαθηµάτων επιλογής του 2ου έτους στα
οποία έχουν επιτύχει οι ισοβαθµούντες φοιτητές, αν προκύψει και πάλι ισοβαθµία λαµβάνεται
υπόψη ο µεγαλύτερος βαθµός του δεύτερου εκ των µαθηµάτων επιλογής και ούτω καθ’εξής.

•

Για τους φοιτητές του 3ου έτους σπουδών, απαιτείται επιτυχία στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά
µαθήµατα του 3ου έτους καθώς και σε έξι (6) υποχρεωτικά µαθήµατα κύκλων τα οποία έχει
επιλέξει ο φοιτητής. Ο µέσος όρος βαθµολογίας, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 6,51,
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υπολογίζεται µε βάση τα τέσσερα υποχρεωτικά µαθήµατα και τα έξι καλύτερα, µε βάση τη
βαθµολογία, από τα υποχρεωτικά µαθήµατα κύκλων στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας, λαµβάνεται υπόψη ο µεγαλύτερος βαθµός ενός εκ των µαθηµάτων
επιλογής του 3ου έτους στα οποία έχουν επιτύχει οι ισοβαθµούντες φοιτητές, αν προκύψει και πάλι
ισοβαθµία λαµβάνεται υπόψη ο µεγαλύτερος βαθµός του δεύτερου εκ των µαθηµάτων επιλογής
και ούτω καθ’εξής.
•

Για τους φοιτητές του 4ου έτους σπουδών, υποτροφία δικαιούται ο αριστούχος απόφοιτος που
συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία πτυχίου, µε τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί τα
οκτώ εξάµηνα φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών λειτουργεί και το Ίδρυµα Γεωργίου Χαλκιόπουλου, το οποίο
χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές µε περιορισµένους οικονοµικούς πόρους µε βάση την ακαδηµαϊκή τους
επίδοση. Τον Οκτώβριο κάθε ακαδηµαϊκού έτους το Ίδρυµα ανακοινώνει το ύψος της υποτροφίας, καθώς
και τον τρόπο και χρόνο υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων φοιτητών. Άλλα βραβεία και
υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου από διάφορα ιδρύµατα,
οργανισµούς και επιχειρήσεις. Πληροφορίες για όλες αυτές τις υποτροφίες παρέχονται από το Γραφείο
∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου.
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VI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
VI.1. Υποχρεωτικά Μαθήµατα
∆ιακριτά Μαθηµατικά
Σύνολα. Σχέσεις. Συναρτήσεις. Φυσικοί Αριθµοί. Αρχή της επαγωγής. Ισοδυναµία συνόλων. Αριθµήσιµα
και υπεραριθµήσιµα σύνολα. Προτασιακός λογισµός. Πράξεις µεταξύ συνόλων και λογικοί σύνδεσµοι.
Άλγεβρα Boole. Τι είναι απόδειξη και τεχνικές απόδειξης. Βασικές αρχές απαρίθµησης. ∆ιατάξεις.
Συνδυασµοί. Η αρχή του εγκλεισµού και αποκλεισµού. Γραφήµατα. Ισοµορφισµός γραφηµάτων.
Μονοπάτια, κύκλοι και συνεκτικότητα. Πίνακες γραφηµάτων. Κατευθυνόµενα γραφήµατα. ∆έντρα. Το
πρόβληµα του βέλτιστου επικαλυπτικού δέντρου. ∆έντρα µε ρίζες. Ίχνη του Euler και κύκλοι του
Hamilton. Επίπεδα γραφήµατα και χρωµατισµός γραφηµάτων. Γραµµικές αναδροµικές σχέσεις µε
σταθερούς συντελεστές.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών
Αλγόριθµοι και αρχές προγραµµατισµού υπολογιστών: βασική λογική, στοιχειοποίηση, ακολουθία,
επιλογή και επανάληψη, αναδροµή, παραλληλισµός, δοµές δεδοµένων. Θεωρία αλγόριθµων:
υπολογισιµότητα, γραµµατικές, πολυπλοκότητα. Αρχιτεκτονική υπολογιστών: λογικές πύλες, εκτέλεση
εντολών, µνήµη, αρχιτεκτονική µηχανής, γλώσσα µηχανής, µεταβίβαση παραµέτρων, µονάδες
εισόδου/εξόδου. Γλώσσες προγραµµατισµού: γραµµατικές, συντακτική ανάλυση, µεταφραστές
(διερµηνευτές και µεταγλωττιστές). Λειτουργικά συστήµατα, συστήµατα αρχείων και βάσεων
δεδοµένων. ∆ίκτυα υπολογιστών.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Υπολογιστών
Εισαγωγή. Οι τύποι ακεραίων byte, short, int και long. Σφάλµατα προγραµµατισµού. Ο τύπος
boolean και οι βασικές δοµές ελέγχου while και if. Ο τύπος char και δοµηµένη ανάπτυξη
προγραµµάτων. Οι επαναληπτικές εντολές do ... while και for. Οι εντολές switch, break και
continue. Εντοπισµός και άρση σφαλµάτων. Oι τύποι float και double και τα σφάλµατα των τιµών
τους. Μέθοδοι (συναρτήσεις). Υπερφόρτωση µεθόδων. Aναδροµικές συναρτήσεις. Τάξεις και
αντικείµενα. Η τάξη array. Οι τάξεις String και StringBuffer. Η τάξη StringTokenizer.
Σύνθεση αντικειµένων. Κληρονοµικότητα και πολυµορφισµός. Εξαιρέσεις. Ρεύµατα εισόδου και εξόδου
αρχείων. Φίλτρα. Ενταµίευση ρευµάτων. Εικονική οργάνωση αρχείων. Ρεύµατα δεδοµένων. Άµεση
προσπέλαση αρχείων.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη
Εισαγωγή στο περιεχόµενο και τη µεθοδολογία της Οικονοµικής Επιστήµης. Μηχανισµοί λειτουργίας
της αγοράς. Συµπεριφορά του καταναλωτή και θεωρία ζήτησης και προσφοράς των αγαθών. Οργάνωση
και συµπεριφορά της επιχείρησης. Θεωρία παραγωγής και κόστους. Ανάλυση των µορφών αγοράς
(ανταγωνισµός, µονοπώλιο, ολιγοπώλιο). ∆ιεθνής παραγωγή και πολυεθνική επιχείρηση. Εισαγωγή στη
µακροοικονοµική ανάλυση. Παρουσίαση και µέτρηση των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών. Βασικά
χαρακτηριστικά της οικονοµικής ανάπτυξης και των οικονοµικών κύκλων. Παρουσίαση και ανάλυση των
µακροοικονοµικών στοιχείων της ελληνικής οικονοµίας.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Μαθηµατικός Λογισµός
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Στοιχεία αναλυτικής γεωµετρίας: διανύσµατα, γεωµετρία στο επίπεδο, γεωµετρία στο χώρο. Συναρτήσεις
µίας µεταβλητής: παράγωγος συνάρτησης, κυρτότητα συνάρτησης, ολοκλήρωµα συνάρτησης,
διαφορικές εξισώσεις. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών: µερική παράγωγος συνάρτησης, ισοσταθµικές
καµπύλες, πολλαπλασιαστές Lagrange, ακρότατα συνάρτησης, πολλαπλά ολοκληρώµατα συνάρτησης.
Σειρές: σύγκλιση, γεωµετρικές σειρές, κριτήρια απόλυτης σύγκλισης, εναλλασσόµενες σειρές.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Γραµµική Άλγεβρα και Εφαρµογές
∆ιανύσµατα στο επίπεδο. ∆ιανύσµατα στο χώρο. Ευθείες-Επίπεδα. Γραµµικά συστήµατα. Αλγόριθµος
Gauss-Jordan. ∆ιανυσµατικοί χώροι, υπόχωροι, γραµµική ανεξαρτησία, βάση και διάσταση,
ορθοκανονικές βάσεις, διαδικασία Gram-Schmidt. Πίνακες, πράξεις πινάκων, ανάστροφος πίνακας,
κλιµακωτή και απλή κλιµακωτή µορφή, στοιχειώδεις γραµµοµετασχηµατισµοί, γραµµοισοδύναµοι
πίνακες, γραµµοκανονική µορφή, γραµµοχώρος, στηλοχώρος, βαθµός πίνακα, πίνακες και γραµµικά
συστήµατα. Ορίζουσες, αντιστροφή πινάκων, αντίστροφοι πίνακες και γραµµικά συστήµατα, κανόνας
του Cramer. Συντεταγµένες, αλλαγή βάσης, ορθογώνιοι πίνακες. Τετραγωνικές µορφές, συµµετρικοί
πίνακες, ιδιοτιµές, ιδιοδιανύσµατα, διαγωνοποίηση συµµετρικού πίνακα. Γραµµικές απεικονίσεις.
Εφαρµογές γραµµικής άλγεβρας.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Λογιστική
Βασικές λογιστικές έννοιες: λογιστική οντότητα, λογιστική ισότητα, λογιστικό γεγονός, λογιστικό έτος,
λογιστικό αποτέλεσµα, λογαριασµός. Ορισµός ενεργητικού, παθητικού και καθαρής θέσης. Το λογιστικό
κύκλωµα των απλών λογιστικών οικονοµικών µονάδων: καταχώριση στα λογιστικά βιβλία, λογιστικά
σφάλµατα, δοκιµαστικά ισοζύγια, προσαρµογή λογαριασµών, προσδιορισµός οικονοµικών
αποτελεσµάτων, αποτελέσµατα χρήσης και ισολογισµός. Απογραφή και αποτίµηση αποθεµάτων.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Προγραµµατισµός Υπολογιστών µε Java
Προχωρηµένες τεχνικές προγραµµατισµού και υλοποίησης αλγορίθµων µε βάση τη γλώσσα
προγραµµατισµού Java. Χειρισµός αρχείων, βελτιστοποίηση και σχεδιασµός τάξεων. Ανάπτυξη
συµπαγούς, επαναχρησιµοποιήσιµου και ταχύτερου κώδικα, βελτιστοποίηση και καταχώριση µνήµης.
Αδιέξοδα, εξαιρέσεις, σφάλµατα και η αποφυγή τους. Γένιες τάξεις. Συλλογές αντικειµένων,
περικλείουσες τάξεις και έµµεση δεικτοδότηση και αποδοτική χρησιµοποίηση µνήµης. Γεγονοστρεφής
προγραµµατισµός. Στοιχειώδης προγραµµατισµός παραθυρικών εφαρµογών και µικροεφαρµογές στη
Java. Χρήση πολυµέσων και απλή σχεδίαση κειµένου και γραφικών.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστηµάτων
Ψηφιακά συστήµατα. Αρχές δυαδικής αριθµητικής. Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες, δίτιµη άλγεβρα
Boole. Λογικές συναρτήσεις και κυκλώµατα. Μέθοδοι απλοποίησης λογικών συναρτήσεων (αλγεβρική,
χάρτη, πίνακα). Ανάλυση και υλοποίηση συνδυαστικών κυκλωµάτων, εναλλακτικές υλοποιήσεις,
µετατροπές πυλών. Στοιχειώδη συνδυαστικά κυκλώµατα (αθροιστές, πολυπλέκτες, κωδικοποιητές,
µνήµες ROM, στοιχεία PAL και PLA). ∆ισταθή παλµοκυκλώµατα (flip flops), ανάλυση και υλοποίηση
ακολουθιακών κυκλωµάτων. Στοιχειώδη ακολουθιακά κυκλώµατα (καταχωρητές, µετρητές, µνήµες
RAM). ∆ιαγράµµατα ASM, αλγόριθµοι υλισµικού, υλοποίηση µονάδων ελέγχου. Σχεδίαση και
προσοµοίωση ψηφιακών κυκλωµάτων σε πακέτο CAD.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Υπολογιστικά Μαθηµατικά
Εισαγωγή στις υπολογιστικές µεθόδους. Σφάλµατα και αριθµητική υπολογιστών. Αλγόριθµοι και
σύγκλιση. Υπολογισµός τιµής και παραγώγων πολυωνύµων. Πεπερασµένες διαφορές και γραµµικοί
τελεστές διαφορών. Παρεµβολή και προσέγγιση µε πολυώνυµα. Αριθµητική επίλυση εξισώσεων.
35

Αριθµητική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Άµεσοι µέθοδοι αριθµητικής επίλυσης γραµµικών
συστηµάτων. Στοιχεία τεχνολογίας αραιών πινάκων. Υπολογισµοί µε πίνακες. Αριθµητική επίλυση
συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Μαθηµατικό λογισµικό και αλγόριθµοι αριθµητικών µεθόδων.
Προγραµµατισµός µε FORTRAN 90.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
∆οµές ∆εδοµένων
Εισαγωγή στην ανάλυση αλγορίθµων. Αναζήτηση και ταξινόµηση, ασυµπτωτικές προσεγγίσεις και
συµβολισµοί. Στοίβες και ουρές: ορισµός, λειτουργίες, υλοποίηση µε πίνακα. Συνδεδεµένες λίστες: µονή,
διπλή και κυκλική σύνδεση, διάσχιση, εισαγωγή, διαγραφή. ∆υαδικά δέντρα: ορισµοί και θεµελιώδη
θεωρήµατα, διάσχιση κατά βάθος και κατά πλάτος, αναδροµική και επαναληπτική διάσχιση, περίπατοι
Euler. ∆υαδικά δέντρα αναζήτησης: ορισµός, αναζήτηση, εισαγωγή, διαγραφή. Προσαρµοστικά,
εκτατικά και τυχαία δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Ισοζυγισµένα δέντρα αναζήτησης: δέντρα AVL,
δέντρα 2-3-4, ερυθρόµαυρα δέντρα, δέντρα Β. Ουρές προτεραιότητας. ∆υαδικοί σωροί: ορισµός,
λειτουργίες, ταξινόµηση µε σωρό. Υλοποίηση ουρών προτεραιότητας µε δυαδικό σωρό. Πίνακες
κατακερµατισµού. Πολυωνυµικός κατακερµατισµός. Συµπίεση χώρου διεύθυνσεων: διαίρεση,
πολλαπλασιασµός, αποκοπή. ∆ιαχείριση συγκρούσεων: αλυσίδωση, γραµµική δοκιµή, διπλός
κατακερµατισµός. Εξωτερική αναζήτηση: δέντρα Β και πίνακες κατακερµατισµού.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Οργάνωση Συστηµάτων Υπολογιστών
Ιστορική αναδροµή. ∆οµή και λειτουργία του υλισµικού υπολογιστών. Οργάνωση και δοµή κύριας
µνήµης, αποθήκευση και παράσταση δεδοµένων. Αριθµητική υπολογιστών. Προγραµµατισµός στο
επίπεδο γλώσσας µηχανής και συµβολικής γλώσσας. Εντολές υπολογιστών και µέθοδοι προσδιορισµού
των διευθύνσεων της κύριας µνήµης. Καλωδιωµένες και µικροπρογραµµατιζόµενες µονάδες ελέγχου.
Σωλήνωση, υπολογιστές RISC και παράλληλοι υπολογιστές. Λειτουργία και έλεγχος των περιφερειακών
συσκευών. Μαγνητικές και οπτικές συσκευές. ∆ευτερεύουσα µνήµη και ιεραρχία µνήµης. Παγίδες,
διακοπές και συστήµατα ελέγχου εισόδου/εξόδου. ∆ίαυλοι και περιφερειακοί επεξεργαστές και
υπολογιστές. Βασικό λογισµικό συστηµάτων ενός χρήστη (συµβολοµεταφραστές, φορτωτές, συνδέτες).
Μελέτη περίπτωσης: επεξεργαστές της οικογένειας Intel 80x86.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Πιθανότητες
Εισαγωγή στον θεωρία πιθανοτήτων. Θεµελιώδεις έννοιες: Μέτρο πιθανότητες, χώρος πιθανότητας,
ξένα ενδεχόµενα, ανεξάρτητα ενδεχόµενα, ισοπίθανες καταστάσεις. Τυχαίες µεταβλητές, µέση τιµή και
διασπορά, ανεξαρτησία. Μέθοδοι µοντελοποίησης και υπολογισµού πιθανοτήτων. Συνδυαστικές
µέθοδοι: διατεταγµένες και µη διατάξεις, συνδυασµοί. ∆ιακριτές και συνεχείς τυχαίες µεταβλητές,
συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, συνάρτηση κατανοµής. Σηµαντικές επιµέρους κατανοµές.
Σχέσεις µεταξύ τυχαίων µεταβλητών, από κοινού κατανοµές, συνδιακύµανση και συσχέτιση. Ανισότητες
Markov και Chebychev. ∆ειγµατοληψία µε ή χωρίς επανατοποθέτηση. Συµπεριφορά µεγάλων
δειγµάτων, ο Νόµος των Μεγάλων Αριθµών, το Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα και εφαρµογές.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Προγραµµατισµός Υπολογιστών µε C++
∆είκτες και δυναµική καταχώριση της µνήµης. Αναφορές. Μεταβίβαση ορισµάτων µε τιµή, µε αναφορά
µε χρήση δεικτών και µε αναφορά µε χρήση αναφορών. Συναρτήσεις που επιστρέφουν δείκτες ή
αναφορές. Υπερφόρτωση συναρτήσεων. Σχεδιότυπα συναρτήσεων. Ρεύµατα εισόδου και εξόδου.
Περισσότερα από ένα αρχεία πηγαίου κώδικα, αρχεία κεφαλίδας, αντικειµενικός και εκτελέσιµος
κώδικας. Χώροι ονοµάτων. Τάξεις και δυναµική καταχώριση της µνήµης, κατασκευαστές αντιγράφου,
καταστροφείς. Φίλιες συναρτήσεις. Στατικά µέλη τάξεων. Υπερφόρτωση τελεστών. Κληρονοµικότητα,
εικονικές και µη εικονικές µέθοδοι, πολυµορφισµός, αφηρηµένες τάξεις. Σχεδιότυπα τάξεων. Υλοποίηση
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απλών δοµών δεδοµένων µε σχεδιότυπα τάξεων, δείκτες και δυναµική καταχώριση της µνήµης. Στοιχεία
της βιβλιοθήκης STL. Επαναλήπτες. Εξαιρέσεις.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Αλγόριθµοι
Ανάλυση αλγορίθµων, ασυµπτωτικός συµβολισµός. ∆οµές και διάσχιση γραφηµάτων, συνεκτικές
συνιστώσες, ακυκλικά γραφήµατα µε κατεύθυνση, ανίχνευση κύκλων, τοπολογική ταξινόµηση, ισχυρά
συνεκτικές συνιστώσες. Ελάχιστα µονοπάτια: Αλγόριθµοι Dijkstra, Bellman-Ford, ουρές
προτεραιότητας. Άπληστοι αλγόριθµοι: Ελάχιστα επικαλυπτικά δέντρα, θεώρηµα τοµής, αλγόριθµοι
Prim, Kruskal, Boruvka, δοµές Union-Find, ικανοποιησιµότητα προτάσεων Horn και κώδικας Huffman.
∆ιαίρει και βασίλευε: επίλυση αναδροµών, πολλαπλασιασµός ακεραίων και αλγόριθµος Strassen,
ταξινόµηση, πιθανοτική quicksort, επιλογή (διάµεσος και στατιστικές τάξης) και ταχύς µετασχηµατισµός
Fourier. ∆υναµικός προγραµµατισµός: πολλαπλασιασµός πινάκων, δυναµικός αλγόριθµος βέλτιστου
δυαδικού δέντρου, δυναµικός προγραµµατισµός σε δέντρα, µεταβατική κλειστότητα γραφήµατος,
ελάχιστα µονοπάτια µεταξύ κάθε ζεύγους σηµείων. Κλάση ΝP: αναγωγές και NP-πλήρη προβλήµατα.
Βασικές αρχές κρυπτογραφίας.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Αυτόµατα και πολυπλοκότητα
Τυπικές και επαγωγικές αποδείξεις. Αλφάβητα, συµβολοσειρές, γλώσσες και προβλήµατα. Πεπερασµένα,
αιτιοκρατικά και µη αιτιοκρατικά αυτόµατα, ισοδυναµία µεταξύ αιτιοκρατικών και µη αιτιοκρατικών
αυτοµάτων. Πολυπλοκότητα. Κανονικές εκφράσεις και κανονικές γλώσσες: πεπερασµένα αυτόµατα και
κανονικές εκφράσεις, µετατροπή πεπερασµένων αυτοµάτων σε κανονικές εκφράσεις και αντιστρόφως,
ιδιότητες αποφάσεων κανονικών γλωσσών, ισοδυναµία και ελαχιστοποίηση αυτοµάτων. Γραµµατικές
Chomsky. Γραµµατικές χωρίς συµφραζόµενα, συντακτική ανάλυση. Αυτόµατα στοίβας: ισοδυναµία µε
γραµµατικές χωρίς συµφραζόµενα, µετατροπή γραµµατικών σε µηχανές πεπερασµένων καταστάσεων και
αντιστρόφως, αιτιοκρατικές µηχανές πεπερασµένων καταστάσεων και γλώσσες χωρίς συµφραζόµενα.
Κανονικές µορφές γραµµατικών χωρίς συµφραζόµενα και προβλήµατα απόφασης γλωσσών χωρίς
συµφραζόµενα, πολυπλοκότητα µετατροπής µεταξύ γραµµατικών χωρίς συµφραζόµενα και αυτοµάτων
στοίβας. Μηχανές Turing: µη αιτιοκρατικές µηχανές Turing, οι τάξεις P και NP, πολυωνυµικές αναγωγές
χρόνου, ΝΡ-πλήρη προβλήµατα.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Βάσεις ∆εδοµένων
Αρχές σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων, διαγράµµατα οντοτήτων-συσχετίσεων, περιορισµοί. Το σχεσιακό
µοντέλο, η γλώσσα επερωτήσεων SQL, σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακός λογισµός. Χρήση της SQL µέσα
από µια γλώσσα προγραµµατισµού, ανάπτυξη εφαρµογών οδηγούµενων από βάσεις δεδοµένων µε χρήση
τεχνολογιών ιστού. Περιορισµοί και εναύσµατα στην SQL. Βασικά στοιχεία αποθήκευσης δεδοµένων σε
δευτερεύουσα µνήµη, οργάνωσης αρχείων και ευρετηριασµού δεδοµένων: µοντέλο κόστους, δενδρικά
ευρετήρια, ευρετήρια κατακερµατισµού. Συναλλαγές. Τεχνικές εξουσιοδότησης. Εισαγωγή στη θεωρία
εξαρτήσεων. Μη σχεσιακά µοντέλα δεδοµένων (ηµιδοµηµένο, αντικειµενοστρεφές, αντιµειµενοστρεφέςσχεσιακό). Μη σχεσιακές γλώσσες επερωτήσεων (ΟQL, XQuery). Βασικά στοιχεία επεξεργασίας
επερωτήσεων.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Λειτουργικά Συστήµατα
Ιστορική αναδροµή. Προγραµµατισµός του φλοιού C-shell του UNIX. Ταυτόχρονες διεργασίες,
αµοιβαίος αποκλεισµός. Εισαγωγή στη γλώσσα C. Επικοινωνία διεργασιών. Αδιέξοδα. Υλοποίηση
διεργασιών στο UNIX. ∆οµή ενός υποθετικού συστήµατος, του UNIX και των Windows. Κλήσεις
εισόδου / εξόδου του UNIX. Πυρήνας. ∆ιαχείριση Εισόδου / Εξόδου (γενικά και στο UNIX). ∆ιαχείριση
µνήµης (υλισµικό: γενικά και στους Intel 80x86, και λογισµικό: γενικά, στο MULTICS και στο UNIX).
Επικοινωνία διεργασιών µέσω σωλήνων στο UNIX. ∆ιαχείριση διεργασιών (γενικά και στο UNIX).
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∆ιαχείριση συστήµατος αρχείων (γενικά και στο UNIX). Μηχανισµοί προστασίας (ειδικοί: MULTICS,
Intel 80x86 και UNIX, και γενικοί µηχανισµοί προστασίας) και διαχείρισης εργασιών. Επικοινωνία
διεργασιών µέσω ουρών µηνυµάτων στο UNIX.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων
Βασικές έννοιες της Γενικής Θεωρίας Συστηµάτων (δοµή, όρια, εντροπία, κ.ά.). Τρόποι περιγραφής ενός
συστήµατος. Προβλήµατα στην µελέτη συστηµάτων. Ο ρόλος της πληροφορίας στο σύστηµα.
Πληροφοριακά Συστήµατα (Π.Σ.) και οργανισµοί. Στρατηγικές ανάπτυξης ενός Π.Σ.. Κύκλος ζωής ενός
Π.Σ.: καθορισµός προβλήµατος, µελέτη σκοπιµότητας, ανάλυση απαιτήσεων, εννοιολογική σχεδίαση,
τεχνική σχεδίαση, οργανωτική σχεδίαση, υλοποίηση, λειτουργία-συντήρηση. Τεχνικές περιγραφής και
ανάλυσης της δοµής ενός Π.Σ.. Μέθοδοι ανάπτυξης Π.Σ.: Information Engineering, SSADM, Merise,
Jackson System Development, ETHICS, Object-Oriented Analysis and Design, κ.ά.. Συγκριτικός
σχολιασµός των µεθόδων. Η γλώσσα UML. Παραδείγµατα και εφαρµογές.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
∆ίκτυα Επικοινωνιών
Χρήσεις των δικτύων υπολογιστών, υλισµικό και λογισµικό δικτύων, µοντέλα αναφοράς, επισκόπηση
υπαρχόντων δικτύων, προτυποποίηση. Φυσικό επίπεδο: θεωρητικό υπόβαθρο µεταφοράς δεδοµένων,
αναλογικά και ψηφιακά συστήµατα µετάδοσης, µέσα µετάδοσης. Επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων:
κατασκευή πλαισίων, ανίχνευση και διόρθωση λαθών, πρότυπα και πρωτόκολλα. ∆ίκτυα πολλαπλής
προσπέλασης και τοπικά δίκτυα: εισαγωγή, πρωτόκολλα πολλαπλής προσπέλασης, τοπικά δίκτυα,
εισαγωγή στα ασύρµατα δίκτυα. Επίπεδο δικτύου: θέµατα σχεδίασης, αλγόριθµοι δροµολόγησης.
Επίπεδο δικτύου στο Internet: πρωτόκολλα οικογένειας TCP/IP, διευθύνσεις δικτύου στο Internet,
πρωτόκολλα ελέγχου. Επίπεδο µεταφοράς και υπηρεσίες: εισαγωγή στα TCP και UDP, εισαγωγή στις
βασικές δικτυακές υπηρεσίες (DNS, WWW, κ.λπ.). Θέµατα τεχνολογίας Web: κατασκευή ιστοσελίδων
µε HTML, προγραµµατισµός µε Perl, PHP, JavaScript και Vbscript, σύνδεση µε βάση δεδοµένων
MySQL.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Μεταγλωττιστές
Φάσεις µεταγλώττισης. Αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται κατά την λεκτική ανάλυση: (α) µετατροπή
κανονικών παραστάσεων σε πεπερασµένα αυτόµατα, (β) µετατροπή πεπερασµένων αυτοµάτων σε
αιτιοκρατικά πεπερασµένα αυτόµατα (γ) ελαχιστοποίηση αυτοµάτων και (δ) µετατροπή αυτοµάτων σε
πρόγραµµα. Αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται κατά την συντακτική ανάλυση: έλεγχος αν µια
γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα είναι αιτιοκρατική για τις κλάσεις αιτιοκρατικών γραµµατικών LL(1),
SLR(1), LR(1), LALR. ∆ηµιουργία προγράµµατος συντακτικής ανάλυσης για κάθε κλάση.
Σηµασιολογική ανάλυση: διάσχιση αφηρηµένων συντακτικών δένδρων, έλεγχος τύπων σε
αντικειµενοστραφείς γλώσσες, συστήµατα τύπων: τυπική περιγραφή. Ενδιάµεσες γλώσσες: Java
bytecode. Χειρισµός µνήµης κατά την εκτέλεση: αλγόριθµοι συλλογής απορριµµάτων και δυναµικής
δέσµευσης µνήµης. Επανόρθωση σφαλµάτων.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Τεχνολογία Λογισµικού
Το αντικείµενο της Τεχνολογίας Λογισµικού. ∆ιαδικασία παραγωγής λογισµικού, συντελεστές ποιότητας
λογισµικού, µοντέλα κύκλου ζωής του λογισµικού. Σχεδιασµός και διοίκηση έργων ανάπτυξης
λογισµικού: σχεδιασµός, οργάνωση, στελέχωση, κοστολόγηση. Απαιτήσεις λογισµικού: µοντελοποίηση
συστήµατος, προσδιορισµός απαιτήσεων, τεκµηρίωση απαιτήσεων, επικύρωση απαιτήσεων.
Αρχιτεκτονική σχεδίαση λογισµικού: µέθοδοι σχεδίασης, τεκµηρίωση σχεδίασης, ποιότητα σχεδίου.
Λεπτοµερής σχεδίαση λογισµικού, διεπαφές χρήσης. Κωδικοποίηση λογισµικού. Έλεγχος
προγραµµάτων, έλεγχος συστήµατος, παράδοση συστήµατος. Συντήρηση λογισµικού, διαχείριση
διάταξης λογισµικού, τεκµηρίωση λογισµικού. Αντικειµενοστραφές λογισµικό: µέθοδοι ανάλυσης /
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σχεδίασης, γλώσσες µοντελοποίησης µε αντικείµενα. Περιβάλλοντα ανάπτυξης, λειτουργίας,
συντήρησης λογισµικού. Βελτίωση διαδικασίας ανάπτυξης λογισµικού.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

VI.2. Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κύκλων
Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρµογών
Το περιβάλλον των επιχειρησιακών εφαρµογών. Ρόλος της µοντελοποίησης πληροφοριών στην ανάπτυξη
εφαρµογών πληροφορικής γενικά και επιχειρησιακών εφαρµογών ειδικότερα. Η φυσική γλώσσα ως
εργαλείο παράστασης της πραγµατικότητας. Στοιχεία εννοιολογικών µοντέλων: αντικείµενα, οντότητες,
γνωρίσµατα, µηχανισµοί αφαίρεσης, περιορισµοί ακεραιότητας και παραγωγικοί κανόνες. Έννοιες του
µοντέλου και της κατάστασης. Γεγονότα. Η γλώσσα παράστασης γνώσεων Telos. Μηχανισµοί
αφαίρεσης: ταξινόµηση – πραγµάτωση, απόδοση γνωρισµάτων – συγκρότηση, γενίκευση – εξειδίκευση.
Κληρονοµικότητα. Χρήση πολλαπλών σταθµών ταξινόµησης. Μετα-µοντέλα. Παράσταση περιορισµών
µέσω γνωρισµάτων. Γενικά µοντέλα επιχειρήσεων: προσωπικό και δοµή της επιχείρησης, πόροι και
προϊόντα, διαδικασίες και δραστηριότητες, δοσοληψίες και συµβάσεις, λογιστική, προγραµµατισµός
υλικών, συνεχείς διεργασίες, έγγραφα. Μεθοδολογικά ζητήµατα, ποιότητα µοντέλων. Οντολογίες και
θησαυροί όρων. Περιβάλλοντα, γλώσσες και εργαλεία ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρµογών.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Αξιολόγηση Επενδύσεων µε εφαρµογές στην Πληροφορική
Εισαγωγή: φύση των επενδύσεων, κατηγοριοποίηση. Αρχή του arbitrage. Απλός τόκος και δικαιολόγησή
του µε βάση την αρχή του arbitrage. Εφαρµογές στην προεξόφληση οµολόγων και γραµµατίων. Σύνθετος
τόκος και συνεχής κεφαλαιοποίηση. Περιγραφή λογαριασµών σύνθετου τόκου µε στοιχειώδεις εξισώσεις
διαφορών. Στοιχειώδης αξιολόγηση επενδύσεων: Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) και Εσωτερικός
Συντελεστής Απόδοσης (IRR). Σειρές πληρωµών: οµοιόµορφες, κατά γεωµετρική πρόοδο, γενικές σειρές
πληρωµών, εφαρµογές σε επιλογή κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. ∆άνεια και Οµολογίες. Χρηµατοροές
επενδύσεων. Φύλλα λογισµικού και εφαρµογές τους στην αξιολόγηση επενδύσεων.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Αρχές σχεδίασης σύγχρονων υπολογιστών, επίπεδα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, παραλληλισµός σε
επίπεδο εντολών και σε επίπεδο επεξεργαστών. Προσεγγίσεις σύνθετου συνόλου εντολών (CISC),
περιορισµένου συνόλου εντολών (RISC) και µηχανής στοίβας. Μικροαρχιτεκτονική υπολογιστών,
επιτάχυνση µονάδας ελέγχου: προκαταβολική προσκόµιση, σωλήνωση, πρόγνωση αλµάτων, εκτέλεση
εκτός σειράς, πιθανοτική εκτέλεση. Σχεδίαση συνόλου εντολών: τύποι δεδοµένων, τύποι εντολών,
µορφές διευθυνσιοδότησης. Παράλληλη επεξεργασία: διασύνδεση επεξεργαστών, µέτρα απόδοσης,
ταξινοµήσεις παράλληλων επεξεργαστών. Συστήµατα SIMD. Συστήµατα MIMD: αρχιτεκτονικές UMA
και NUMA, αρχιτεκτονικές µεταβίβασης µηνυµάτων. Μελέτες περίπτωσης: Pentium, SPARC και JVM.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Επιχειρησιακή Έρευνα
Εισαγωγή στην διαµόρφωση προβληµάτων επιχειρησιακής έρευνας και επίλυσής των σε Η/Υ. Γραµµικός
προγραµµατισµός: µορφοποίηση προβληµάτων, µέθοδος Simplex (φάση Ι και φάση ΙΙ), εισαγωγή στη
δυϊκή θεωρία. Μη γραµµικός προγραµµατισµός: βελτιστοποίηση χωρίς περιορισµούς, βελτιστοποίηση µε
ισοτικούς περιορισµούς (θεωρία και αλγόριθµοι), βελτιστοποίηση µε ανισοτικούς περιορισµούς
(συνθήκες Karush-Kuhn-Tucker), αλγοριθµική υλοποίηση. Θεωρία αποθεµάτων: αιτιοκρατικά
υποδείγµατα (οικονοµική ποσότητα παραγγελίας), πιθανοτικά υποδείγµατα, πολιτικές (s,S). ∆υναµικός
προγραµµατισµός: χαρακτηριστικά, υλοποιήσεις, αιτιοκρατικά υποδείγµατα, πιθανοτικά υποδείγµατα.
Εφαρµογές σε δυναµικά υποδείγµατα αποθεµάτων, ο αλγόριθµος Wagner-Whitin.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
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Εφαρµοσµένη Αριθµητική Ανάλυση
Επαναληπτικές τεχνικές στην άλγεβρα πινάκων. Επαναληπτικές µέθοδοι αριθµητικής επίλυσης
γραµµικών συστηµάτων (γενικές επαναληπτικές µέθοδοι, Jacobi, Gauss-Seidel, S.O.R., επαναληπτική
βελτίωση). Επαναληπτικές µέθοδοι υπολογισµού Ιδιοτιµών και Ιδιοδιανυσµάτων. Αριθµητική επίλυση
διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους (εξισώσεις πεπερασµένων διαφορών, ελλειπτικές,
παραβολικές, υπερβολικές διαφορικές εξισώσεις, µέθοδοι πεπερασµένων στοιχείων). Τεχνικές MonteCarlo για επίλυση αριθµητικών προβληµάτων. Στοιχεία θεωρίας προσέγγισης. Εφαρµογές υπολογιστικών
µαθηµατικών.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Λογική
Μεταξύ των πιο σηµαντικών εξελίξεων στη λογική του 20ου αιώνα είναι η τυπική ανάλυση των εννοιών
της αποδειξιµότητας και της σηµασιολογικής συνεπαγωγής. Το µάθηµα περιλαµβάνει Προτασιακό
Λογισµό: Προτασιακοί τύποι, αποτιµήσεις και ικανοποιησιµότητα, ταυτολογική συνεπαγωγή, τυπικές
αποδείξεις, τα θεωρήµατα ορθότητας και πληρότητας και το θεώρηµα συµπάγειας. Η κύρια περιοχή του
µαθήµατος είναι η πρωτοβάθµια λογική, ο Κατηγορηµατικός Λογισµός: ∆οµές, αποτιµήσεις, αλήθεια σε
µια δοµή, λογική συνεπαγωγή, τυπικές αποδείξεις, τα θεωρήµατα ορθότητας και πληρότητας και το
θεώρηµα συµπάγειας. Επίσης αποδεικτικά συστήµατα και βασική θεωρία µοντέλων. Άλλα θέµατα που
µπορεί να περιλαµβάνονται, είναι: τα θεωρήµατα Lowenheim-Skolem, πρωτοβάθµια ορισιµότητα, nonstandard µοντέλα της αριθµητικής, και επεκτεταµένες ή µη-κλασικές λογικές.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων
Εννοιολογικό, λογικό, και φυσικό επίπεδο. Οντότητες, γνωρίσµατα, κλειδιά, ιδιότητες, συσχετίσεις, και
ιεραρχίες, σύνθετες δοµές. Ακεραιότητα, συνέπεια, αποκατάσταση, ασφάλεια, και αποδοτικότητα.
Κανονικοποίηση: επαναλαµβανόµενα γνωρίσµατα, συναρτησιακή εξάρτηση, µεταβατική εξάρτηση,
εξάρτηση πολλαπλών τιµών, αναπωλειακή εξάρτηση και διατήρηση των εξαρτήσεων, επαγωγικά
αξιώµατα συναρτήσεων και αξιώµατα πολλαπλών τιµών. Κανονικές µορφές: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF,
4NF, 5NF, DKNF. Σύνθεση σχέσεων από εξαρτήσεις. Σχεδιασµός και διαχείριση όψεων. Κανονική
σύνθεση. Αποσύνθεση της καθολικής σχέσης. Εντροπία και πλεονασµός σχηµάτων και όψεων.
Κωδικοποίηση και αναγνώριση, καθιέρωση στηλών. Πολύγλωσσος θησαυρός. Φυσική σχεδίαση.
Επίδοση συναλλαγών.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Τεχνητή Νοηµοσύνη
Επίλυση προβληµάτων µε αναζήτηση: πρώτα σε πλάτος / βάθος, επαναληπτική εµβάθυνση, ευριστικές,
πρώτα το καλύτερο, Α*, αναρρίχηση λόφων, beam search, προσοµοιωµένη ανόπτηση, γενετικοί
αλγόριθµοι, MiniMax, πριόνισµα α-β. Αναπαράσταση γνώσεων και συλλογιστική µε προτασιακή και
πρωτοβάθµια κατηγορηµατική λογική, η συλλογιστική ως πρόβληµα αναζήτησης, ενοποίηση, ανάλυση
(resolution), συλλογιστική µε προτάσεις Horn. Συστήµατα παραγωγής. Έµπειρα συστήµατα.
Σηµασιολογικά δίκτυα. Μηχανική µάθηση: απαλοιφή υποψηφίων, k κοντινότεροι γείτονες, αφελείς
ταξινοµητές Bayes, εντροπία, επιλογή ιδιοτήτων, ID3, Perceptron, νευρωνικά δίκτυα, back-propagation.
Επεξεργασία φυσικής γλώσσας: στάδια επεξεργασίας, ιεραρχία γραµµατικών Chomsky, συντακτική
ανάλυση µε χάρτη, αλγόριθµος Earley, επαυξηµένες γραµµατικές, γραµµατικές DCG, σηµασιολογική
ανάλυση, χρήση µηχανικής µάθησης, εφαρµογές.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Υπολογισιµότητα
Επαγωγικές αποδείξεις και αναδροµικοί ορισµοί. Εισαγωγή µοντέλων υπολογισµού. Πρωτογενείς
αναδροµικές συναρτήσεις και σχέσεις. Μερικές αναδροµικές συναρτήσεις και ελαχιστοποίηση.
Μηχανική υπολογισιµότητα. Μηχανές Turing και Turing υπολογίσιµες συναρτήσεις. Θέση ChurchTuring. Τα βασικά θεωρήµατα: κανονικού τύπου, απαρίθµησης και παραµέτρων (s-m-n). Αναδροµικά
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απαριθµίσιµα σύνολα και ανεπίλυτα προβλήµατα. Ορισιµότητα και αριθµητική ιεραρχία. Turing
αναγωγισιµότητα και βαθµοί αναποκρισιµότητας. Υπολογιστική πολυπλοκότητα. Αιτιοκρατικές και µηαιτιοκρατικές µηχανές Turing. Οι κλάσεις P και NP. Πολυωνυµικοί µετασχηµατισµοί και NP-πληρότητα.
Το θεώρηµα του Cook. NP-πλήρη προβλήµατα και αναγωγές.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων
Εννοιολογική θεµελίωση. Ασφάλεια στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Θεωρία τεσσάρων ασυνεχειών.
Mοντέλα ασφάλειας πληροφοριών: Bell-La Padula, Clark-Wilson, Denning. Ασφάλεια, απανταχού και
αυτόνοµο υπολογίζειν, περικλειόµενη νοηµοσύνη (AmI). Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας:
Μέθοδοι και εργαλεία. Έλεγχος προσπέλασης: Ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση, αγνωστικά και
πιθανοτικά πρωτόκολλα, διαχείριση ταυτότητας, Βιοµετρικές τεχνικές. Ιοµορφικό λογισµικό: θεωρητικές
Cohen, Adleman, Kephart-White, δούρειοι ίπποι, προγράµµατα ιοί, µέθοδοι και εργαλεία αντιµετώπισης.
Πρότυπα ασφάλειας (COBIT, ISO 17799, Common Criteria). Ιδιωτικότητα και προστασία προσωπικής
ζωής: τεχνολογικό, θεσµικό, κανονιστικό πλαίσιο, αξιολόγηση PET. Ασφάλεια, ∆ιαδίκτυο και
παγκοσµιοποίηση. Hacking, hacktivism, πολιτική ανυπακοή. Στοιχεία προστασίας κρίσιµων υποδοµών.
Εργαστηριακές ασκήσεις. Mελέτες περίπτωσης.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
∆ίκτυα Υπολογιστών
Επίπεδο δικτύου: διαδικτύωση, δροµολόγηση, έλεγχος ροής, µετάφραση διευθύνσεων δικτύου (ΝΑΤ),
πρωτόκολλο δυναµικής διευθέτησης υπολογιστών υπηρεσίας (DHCP). Επίπεδο µεταφοράς: υπηρεσία
µεταφοράς, πρωτόκολλα µεταφοράς, τα πρωτόκολλα TCP και UDP, δικτυακές διεπαφές (sockets).
Επίπεδο εφαρµογής και υπηρεσίες: σύστηµα ονοµάτων περιοχής (DNS), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(SMTP, POP, IMAP), Παγκόσµιος Ιστός (WWW), µεταφορά αρχείων (FTP), εικονικό τερµατικό
(TELNET). ∆ιαχείριση δικτύων: αρχιτεκτονικό µοντέλο, εισαγωγή στην ASN.1 και σε βάσεις
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), πρωτόκολλο SNMP. Ασφάλεια δικτύων: αλγόριθµοι κρυπτογράφησης,
ασφάλεια επικοινωνιών και εφαρµογών. Ειδικά θέµατα: ποιότητα υπηρεσιών, θέµατα σχεδίασης
δικτύων, IPv6, ρυθµιστικά θέµατα.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Ειδικά Θέµατα Αλγορίθµων
Αλγόριθµοι δυναµικού προγραµµατισµού, µαθηµατική ανάλυση, υλοποίηση (αναδροµική και µη
αναδροµική): ακέραιο και δυαδικό σακίδιο, ελάχιστα µονοπάτια, δέντρα αναζήτησης, πλανόδιος
πωλητής. Αλγόριθµοι θεωρίας αριθµών: εισαγωγή στην θεωρία των αριθµών, Ευκλείδειος αλγόριθµος,
αποτελεσµατική ύψωση σε δύναµη, εφαρµογές στην κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού. Γεωµετρικοί
αλγόριθµοι: ευθύγραµµα τµήµατα και τοµές τους, κυρτό περίβληµα, εγγύτερο ζεύγος σηµείων.
Αλγόριθµοι ταιριάσµατος συµβολοσειρών: στοιχειώδης αλγόριθµος, αλγόριθµος Rabin-Karp, ταίριασµα
συµβολοσειρών και πεπερασµένα αυτόµατα, αλγόριθµος Knuth-Morris-Pratt. Κλάσεις πολυπλοκότητας,
πολυωνυµικές αναγωγές και πληρότητα, ΝΡ-πληρότητα. Προβλήµατα µε εκθετικούς αλγόριθµους,
Εξαντλητική αναζήτηση. Προσεγγιστικοί αλγόριθµοι για ΝP-πλήρη προβλήµατα.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Ειδικά Θέµατα ∆ιακριτών Μαθηµατικών
Θεωρία γραφηµάτων: Γραφήµατα και υπογραφήµατα. Γενικά περί δέντρων. Το πρόβληµα του βέλτιστου
επικαλυπτικού δέντρου. Βέλτιστα επικαλυπτικά δέντρα και βέλτιστα µονοπάτια. Απαρίθµηση δέντρων.
∆έντρα µε ρίζες. Κώδικες προθέµατος και αλγόριθµος του Huffman. Μονοπάτια και αποστάσεις σε
γραφήµατα. Εκκεντρικότητα κορυφών και κέντρο γραφήµατος. Συνεκτικότητα γραφηµάτων. Κατασκευή
αξιόπιστων δικτύων µε ελάχιστο αριθµό συνδέσεων. Κύκλοι του Hamilton. Το πρόβληµα του
περιοδεύοντος πωλητή. Ίχνη του Euler. Το πρόβληµα του Κινέζου ταχυδρόµου. Σχεδιασµοί: Γενικά περί
σχεδιασµών. Το Θεώρηµα του Fisher. Συµµετρικοί σχεδιασµοί. Σχεδιασµοί και κώδικες. Αλγεβρικά
συστήµατα: Οµάδες. Υποοµάδες. Γεννήτορες και υπολογισµός δυνάµεων. Σύµπλοκα και το θεώρηµα του
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Lagrange. Κώδικες και κωδικές οµάδες. Ισοµορφισµοί και αυτοµορφισµοί. Οµοιοµορφισµοί και
κανονικές υποοµάδες. ∆ακτύλιοι.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισµικού
Σηµασία προδιαγραφών λογισµικού και απαιτήσεων του χρήστη. Πρακτική προγραµµατισµού, σηµασία
γλωσσών προγραµµατισµού στην ανάπτυξη προγραµµάτων. Παραγωγή λογισµικού µε σκοπό την υψηλή
ποιότητά του. Ποιότητα λογισµικού, τεχνικές για την διασφάλισή της. Πιστοποίηση λογισµικού. Τεχνικές
δοκιµής (testing). Επαλήθευση λογισµικού και αντίστοιχες τεχνικές. Επικύρωση λογισµικού για τήρηση
προδιαγραφών και απαιτήσεών του. Τυπικές µέθοδοι επαλήθευσης του λογισµικού. Φορητότητα και
επαναχρησιµοποίηση του λογισµικού. Συντήρηση λογισµικού. Έµφαση στην ανάγκη αποτελεσµατικών
µεθόδων για συντήρηση του λογισµικού. Σηµασία τεκµηρίωσης λογισµικού και ελέγχων του. Εκτίµηση
κόστους ανάπτυξης λογισµικού. Εργαλεία σε σχέση µε τις παραπάνω ενότητες.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και Στατιστική
Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία και τις έννοιες της στατιστικής επιστήµης, θεωρητικά και στην πράξη.
Εισαγωγή σε σηµαντικές µεθόδους των εφαρµοσµένων πιθανοτήτων. Εφαρµογές της στατιστικής και
των πιθανοτήτων σε προβλήµατα της επιστήµης υπολογιστών και σε µεθόδους προσοµοίωσης.
Στατιστική µοντελοποίηση, µέθοδοι δειγµατοληψίας, εκτίµηση παραµέτρων και έλεγχος υποθέσεων.
Μοντέλα αλυσίδων Markov και τυχαίων περιπάτων, θεωρητική ανάλυση και συµπεριφορά των µοντέλων
αυτών. Εφαρµογές στους αλγορίθµους Markov Chain Monte Carlo. Ανάλυση αλγορίθµων µε
πιθανοθεωρητικές µεθόδους. Εισαγωγή στους αλγορίθµους προσοµοίωσης: Σύγκληση, διασπορά,
διαστήµατα εµπιστοσύνης.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Κατανεµηµένα Συστήµατα
Εισαγωγή, µη συγκεντρωτικά συστήµατα, στόχοι και υπηρεσίες κατανεµηµένων συστηµάτων, µοντέλο
πελάτη-εξυπηρετητή. ∆ιάταξη γεγονότων και αµοιβαίος αποκλεισµός. Καθολικές καταστάσεις.
Αποτίµηση καθολικού κατηγορήµατος, αδιέξοδα, κατανεµηµένος τερµατισµός. Αλγόριθµοι εκλογής
αρχηγού. ∆ικτύωση στην Java. Κλήσεις αποµακρυσµένων διαδικασιών. Νήµατα και υλοποίησή τους
στην Java. Οργάνωση επεξεργαστών και διεργασιών. Συστήµατα µετανάστευσης κώδικα. Κατανεµηµένα
συστήµατα ονοµασίας (ονοµασία οντοτήτων, υπηρεσίες ονοµασίας, ευρετηρίων και εντοπισµού
οντοτήτων). Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων και παραδείγµατα (NFS και AFS). Ατοµικές
συναλλαγές. Κατανεµηµένα συστήµατα αντικειµένων. Συστήµατα Java RMI και CORBA. Ανοχή
βλαβών, παραγωγή αντιγράφων, επανόρθωση, κατανεµηµένη συµφωνία. Θέµατα ασφαλείας στην Java.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Στρατηγική και Οικονοµική των Πληροφοριακών Συστηµάτων
Επιχειρηµατική στρατηγική. Η στρατηγική σηµασία των Πληροφοριακών Συστηµάτων (Π.Σ.). Μέθοδοι
αξιολόγησης στρατηγικών Π.Σ. Ο στρατηγικός ρόλος των ενδοεπιχειρησιακών Π.Σ. Σύνδεση της
επιχειρηµατικής στρατηγικής και των Π.Σ. Μεθοδολογίες σχεδίασης στρατηγικών Π.Σ.
Επαναπροσδιορισµός επιχειρηµατικών λειτουργιών και Π.Σ. Αξιολόγηση προτάσεων και προσφορών για
νέα έργα Π.Σ. Μέθοδοι για αντικατάσταση και συντήρηση Π.Σ. Λογιστικός και κοστολογικός χειρισµός
υπηρεσιών Π.Σ.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Συστήµατα Ανάκτησης Πληροφοριών
Ανασκόπηση του πεδίου της ανάκτησης πληροφοριών. Αρχιτεκτονική συστηµάτων ανάκτησης
πληροφοριών. Αυτόµατη κατασκευή ευρετηρίων, αλγόριθµος κατασκευής ανεστραµµένου αρχείου,
συµπίεση ανεστραµµένων αρχείων, αρχεία υπογραφών, tries. Αξιολόγηση συστηµάτων ανάκτησης
πληροφοριών. Μοντέλα ανάκτησης πληροφοριών (Boolean µοντέλο, µοντέλο διανυσµατικού χώρου,
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πιθανοτικό µοντέλο ανάκτησης), λανθάνουσα σηµασιολογική δεικτοδότηση. Ανάκτηση κατά ενότητες,
συστήµατα ερωταποκρίσεων. ∆ια-γλωσσική ανάκτηση πληροφοριών. Ανάκτηση από τον Παγκόσµιο
Ιστό. Κατηγοριοποίηση κειµένων µε χρήση αλγορίθµων µηχανικής µάθησης, αξιολόγηση συστηµάτων
κατηγοριοποίησης κειµένων.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

VI.3. Μαθήµατα Επιλογής Κύκλων
Ασύρµατα ∆ίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
Εισαγωγή και γενική θεώρηση ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών. Ασύρµατη διάδοση σηµάτων.
Ασύρµατα συστήµατα τηλεπικοινωνιών. Κινητές τηλεπικοινωνίες 1G και 2G. Αυτόµατη αλλαγή
σταθµού βάσης. Ασύρµατα δίκτυα πακέτων. Τεχνικές ασύρµατης πολλαπλής προσπέλασης. ∆ορυφορικά
συστήµατα. Ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα. Σταθερή ασύρµατη πρόσβαση. Πρωτόκολλο Mobile IP, micromobility. TCP πάνω από ασύρµατα δίκτυα. Υποστήριξη πολυµέσων από ασύρµατα δίκτυα. Κινητές
τηλεπικοινωνίες 2.5G, 3G, και 4G. Ad-Hoc δίκτυα. ∆ίκτυα αισθητήρων. Θέµατα ασφάλειας. Mobile
Computing. Αντικείµενο του µαθήµατος δεν είναι τα θέµατα φυσικού επιπέδου, αλλά µε βάση τη γνώση
των ιδιαιτεροτήτων των ασύρµατων διαύλων να αντιµετωπίσει γενικότερα θέµατα και εφαρµογές
κινητικότητας, γνώσης της γεωγραφικής θέσης του χρήστη κ.α.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Ασφαλιστικά Μαθηµατικά
Θεωρία θνησιµότητας: συνάρτηση επιβίωσης, πίνακας θνησιµότητας, ασφαλιστικοί πίνακες ζωής.
Ασφαλίσεις ζωής: ασφάλιση λόγω επιβίωσης, ασφάλιση λόγω θανάτου, απλή και µικτή ασφάλιση,
ασφάλιστρα, ράντες ζωής και ασφαλίσεις λόγω θανάτου µε µεταβλητούς όρους. Ασφαλίσεις ζωής για
περιόδους διαφορετικές του έτους: κλασµατικές και συνεχείς ράντες ζωής, ασφαλίσεις λόγω θανάτου
πληρωτέες τη στιγµή του θανάτου, περιοδικά κλασµατικά ασφάλιστρα. Αποθεµατικά ασφαλίσεων:
έννοια, προοπτικό και αναδροµικό αποθεµατικό, διαδοχικά και ειδικά αποθεµατικά. Πράξεις επί των
ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Γραφικά Υπολογιστών
Αναπαράσταση και δηµιουργία ψηφιακής εικόνας. Συσκευές και τεχνολογίες απεικόνισης. Αλγόριθµοι
σχεδίασης βασικών σχηµάτων. Συστήµατα συντεταγµένων, µετασχηµατισµοί, σχεδίαση και αποκοπή
περιοχών στο επίπεδο. Συστήµατα συντεταγµένων και µετασχηµατισµοί στο χώρο. Ιεραρχίες
µετασχηµατισµών και αντικειµένων, γράφοι τρισδιάστατων κόσµων. Απεικόνιση τρισδιάστατων
γραφικών και προβολές. Χαρακτηριστικά, δοµές, σχεδίαση, απόκρυψη και ταξινόµηση πολυγωνικών
αντικειµένων. Φωτισµός, σκίαση και απόδοση υφής. Υλοποιήσεις µε υλισµικό και προγραµµατισµός
τρισδιάστατων γραφικών µε χρήση OpenGL και C/C++.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
∆ίκτυα και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
∆ίκτυα: µαθηµατική παράσταση σε µορφή γραφηµάτων, διατύπωση προβληµάτων βελτιστοποίησης σε
δίκτυα, ελάχιστη διαδροµή, µέγιστη ροή, ροή ελάχιστου κόστους, εφαρµογές. Αλγόριθµοι δικτύων:
προσέγγισης, συντοµότερης διαδροµής, µέγιστης ροής, εισαγωγή στην πολυπλοκότητα αλγορίθµων.
Γενικές τεχνικές συνδυαστικής βελτιστοποίησης, οπισθόδροµη απαρίθµηση, κλάδος και φράγµα,
διάσχιση δέντρου κατά πλάτος και κατά βάθος, εφαρµογές κλάδου και φράγµατος, προβλήµατα γυλιού
και αντιστοίχισης, αλγόριθµοι 0-1 και ανάπτυξη µερικών λύσεων, αλγόριθµοι Balas, ειδικές κατηγορίες
προβληµάτων ακέραιου 0-1 προγραµµατισµού, πακετάρισµα, κατάτµηση, κάλυψη, γραµµική και
τετραγωνική αντιστοίχιση, το πρόβληµα του πλανόδιου πωλητή, χρωµατισµός χαρτών, εφαρµογές.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις ∆εδοµένων και τον Παγκόσµιο Ιστό
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Ανασκόπηση αλγόριθµων επιβλεπόµενης µηχανικής µάθησης, µη επιβλεπόµενη µηχανική µάθηση µε
έµφαση στην συσταδοποίηση και στους κανόνες συσχέτισης. Βασικές έννοιες αναζήτησης πληροφορίας,
τεχνικές αποδόµησης και µείωσης διάστασης των δεδοµένων (SVD, PCA, LSI), αλυσίδες Markov.
Σηµασιολογική ανάλυση µε εφαρµογές στην εξόρυξη γνώσης και στην αναζήτηση πληροφορίας.
Σηµασιολογία και Παγκόσµιος Ιστός, εξόρυξη γνώσης στον Παγκόσµιο Ιστό (περιεχόµενο, δοµή,
δεδοµένα χρήσης), ανάλυση υπερσυνδέσµων, κατάταξη σηµαντικότητας και οµότιµες (P2P)
αρχιτεκτονικές για τον Παγκόσµιο Ιστό.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
Ο χώρος, οι έννοιες και οι εφαρµογές της επικοινωνίας ανθρώπου–υπολογιστή. Μοντέλα περιγραφής
χρήστη και επεξεργασίας πληροφορίας. Η επικοινωνία από την πλευρά του ανθρώπου. Τεχνολογία,
αρχιτεκτονική, λειτουργία, εργονοµία και προγραµµατισµός συσκευών εισόδου και εξόδου. ∆ιαλογικά
πρότυπα. Γραφικά περιβάλλοντα εργασίας, αρχιτεκτονική και µοντέλα προγραµµατισµού παραθυρικών
συστηµάτων. Παραγωγή γεγονότων και γεγονοστρεφής προγραµµατισµός σε βάθος. Ανάλυση,
προγραµµατισµός επέκταση και επικοινωνία δοµικών στοιχείων γραφικού περιβάλλοντος. Η σχεδίαση σε
παράθυρα και προβολές εγγράφων. Εργασίες, ενέργειες και µέθοδοι ανάλυσης εργασιών στην
επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. Εργονοµική σχεδίαση, βελτιστοποίηση και φιλικότητα µέσων
διεπαφής, συστήµατα βοηθείας, αποφυγή σφαλµάτων χρήσης.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων
Υποκειµενικές, a priori και a posteriori πιθανότητες. Μορφοποίηση προβληµάτων αποφάσεων, κριτήρια
επιλογής. Θεώρηµα Bayes και κανόνες αποφάσεων Bayes. Προσδιορισµός συναρτήσεως χρησιµότητας.
∆έντρα αποφάσεων. Αξιοποίηση προσθέτων πληροφοριών, ενσωµάτωση δειγµατοληπτικών στοιχείων.
Ανταγωνιστικές αποφάσεις. Θεωρία παιγνίων: δέντρα παιγνίων, εκτεταµένη και κανονική µορφή.
Παίγνια δύο παικτών µηδενικού ή µη αθροίσµατος. Εφαρµογές σε επιχειρηµατικές αποφάσεις
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Συστήµατα Στήριξης Αποφάσεων
Λήψη αποφάσεων, συστήµατα, υποδείγµατα και υποστήριξη. Επισκόπηση ενός Συστήµατος Στήριξης
Αποφάσεων (Σ.Σ.Α.), των βασικών υποσυστηµάτων του και ταξινόµησή τους. Μέθοδοι και εργαλεία
κατασκευής Σ.Σ.Α., επανάληψη και προσαρµογή στις µεθόδους αυτές. Υποδείγµατα και εφαρµογές
Σ.Σ.Α. (π.χ. προσοµοίωση, ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων). Κατασκευή και διαχείριση υποδειγµάτων.
Υποσύστηµα διαχείρισης δεδοµένων. ∆ιεπαφή χρήστη και κατασκευή υποδειγµάτων µε οπτική
αλληλεπίδραση. Η τεχνική της ανάλυσης "τι-αν"(what-if). Συστήµατα στήριξης αποφάσεων για οµάδες.
Εφαρµογή και ολοκλήρωση Σ.Σ.Α. µε άλλες τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήµατα.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις
Σκοπός και χρησιµότητα της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών και των µεθόδων πρόβλεψης.
Στατιστικές τεχνικές για την ανάλυση χρονολογικών σειρών και τη διενέργεια προβλέψεων. Γραµµικά
και µη γραµµικά υποδείγµατα τάσης. Στοχαστικά υποδείγµατα χρονολογικών σειρών. Αυτοπαλινδροµικά
υποδείγµατα (AR), υποδείγµατα κινητών µέσων (MA) και µεικτά (ΑRMA). Η µεθοδολογία Box-Jenkins
στην ανάλυση χρονολογικών σειρών (υποδείγµατα ARIMA). Μέθοδοι πρόβλεψης µε τα υποδείγµατα
ARIMA και κριτήρια αξιολόγησης των προβλέψεων. Έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας και εφαρµογές.
Αυτοπαλινδροµικά διανύσµατα (VAR) και έλεγχοι αιτιότητας. Παραδείγµατα ανάλυσης χρονολογικών
σειρών. Πρακτική εξάσκηση στους υπολογιστές και εµπειρικές ασκήσεις.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών Συστηµάτων
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Χρήση εργαλείων και περιβαλλόντων ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων. Το πρόβληµα της
επιλογής µεθοδολογίας ανάπτυξης Π.Σ. Ποιοτικός έλεγχος λογισµικού και έλεγχος της ανάπτυξης ενός
Π.Σ. Ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής από τους σπουδαστές (οµαδικό θέµα σύνθεσης).
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Αποτίµηση Επίδοσης Συστηµάτων και ∆ικτύων
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η εκµάθηση και η εφαρµογή των βασικών αναλυτικών και πειραµατικών
µεθόδων για την αποτίµηση της επίδοσης συστηµάτων υπολογιστών και δικτύων, καθώς και η χρήση των
αντίστοιχων αποτελεσµάτων για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης και της λειτουργίας των συστηµάτων
αυτών. Το περιεχόµενο του µαθήµατος δοµείται σε πέντε βασικές ενότητες. Εισαγωγή: η σηµασία της
ανάλυσης επίδοσης συστηµάτων υπολογιστών, µέτρα επίδοσης. Συστήµατα αναµονής: ουρές αναµονής
M/M/1, M/M/m, M/G/1 και παραλλαγές αυτών, δίκτυα ουρών. Εφαρµογές σε συστήµατα υπολογιστών
και δικτύων: µοντέλα επίδοσης συστηµάτων υπολογιστών και δικτύων, ανάλυση φορτίου και επίδοσης
συστηµάτων παροχής υπηρεσιών µέσω Web. Προσοµοίωση: παραγωγή τυχαίων αριθµών, συστηµατική
σχεδίαση πειραµάτων προσοµοίωσης, στατιστική ανάλυση αποτελεσµάτων προσοµοίωσης, µέτρηση και
εκτίµηση παραµέτρων, σχέσεις εκτίµησης µέτρων επίδοσης. Πειραµατικές µέθοδοι: επιλογή φορτίου,
benchmarks, παρακολούθηση εκτέλεσης πειράµατος.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής
Παράγοντες επιτυχίας / αποτυχίας ενός πληροφοριακού συστήµατος. Βασικές αρχές που διέπουν το
διοικητικό προγραµµατισµό της ανάπτυξης ενός έργου πληροφορικής. Χρονικός και οικονοµικός
προγραµµατισµός των έργων πληροφορικής (αλγόριθµοι, CPM, PERT, κοµβικά δίκτυα, σχέση κόστους /
διάρκειας έργου, οικονοµικός έλεγχος κ.α.). Προγραµµατισµός απασχόλησης των πόρων (αλγόριθµοι
ανάθεσης πόρων, µέθοδοι εξοµάλυνσης αιχµών, κ.ά.). Θέµατα σύνταξης, αξιολόγησης, επιλογής
προσφορών. Ο ρόλος της πληροφορικής στη διαχείριση του έργου. Θέµατα επιλογής προσωπικού.
Θέµατα σχετικά µε την συµπεριφορά ενός ατόµου / µιας οµάδας στην διαδικασία ανάπτυξης ενός έργου
πληροφορικής. Παραδείγµατα και εφαρµογές.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Μελέτη του τρόπου µε τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό της. Η
λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού. Προσλήψεις,
εκπαίδευση και ανάπτυξη. Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση προσωπικού. Μοντέλα ηγεσίας. Πολιτική
και συστήµατα αµοιβών. Ποιότητα εργασιακής ζωής και εργασιακές σχέσεις.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Ειδικά Θέµατα Επιχειρησιακής Έρευνας
Εισαγωγή στον γραµµικό προγραµµατισµό. Το γραµµικό πρόβληµα, εισαγωγή στη ∆υϊκή θεωρία, η
µέθοδος Simplex: φάση Ι, φάση ΙΙ. Αλυσίδες Markov: πίνακες µετάβασης, εργοδικότητα, κανονικότητα,
εξισώσεις ισορροπίας, πιθανότητες πρώτης µετάβασης, αναµενόµενος χρόνος, κατάταξη καταστάσεων,
κλάσεις ισοδυναµίας, η τελική άπειρη µήτρα, συναρτήσεις κόστους. ∆ιαδικασία Αποφάσεως Markov,
εύρεση βέλτιστης στρατηγικής, πεπερασµένος – άπειρος ορίζοντας. Θεωρία Ουρών: διαδικασίες
γέννησης-θανάτου, ουρές Μ/Μ/1, ουρές Μ/Μ/s, ουρές Μ/Μ/s/k. Θεωρία αποφάσεων: δέντρα
αποφάσεων, δέντρα Bayes, χρησιµότητα. Θεωρία Παιγνίων: πληροφοριακά σύνολα, κανονικήεκτεταµένη µορφή παιγνίου, ισορροπίες κατά Nash, παίγνια µηδενικού αθροίσµατος.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Θεωρία Πληροφορίας
Η θεωρία πληροφορίας είναι το θεµελιώδες πεδίο µελέτης της µετάδοσης και συµπίεσης σηµάτων. Το
µάθηµα προσφέρει µια ευρεία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της θεωρίας πληροφορίας, µαζί µε κάποια
στοιχεία από πρακτικές εφαρµογές στη συµπίεση και την κωδικοποίηση σήµατος, και τη σχέση της
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θεωρίας πληροφορίας µε την επιστήµη υπολογιστών. Συγκεκριµένα: Έννοιες της εντροπίας και της
πληροφορίας. Ιδιότητα ασυµπτωτικής ισοκατανοµής. Αναπωλειακή συµπίεση σήµατος: θεωρία, και
αλγόριθµοι Huffman, Shannon και arithmetic coding. Σήµατα και θόρυβος. ∆ιακριτά και συνεχή
κανάλια. Κωδικοποίηση και χωρητικότητα καναλιού. ∆ιαχωρισµός πηγής-καναλιού. Συµπίεση µε
απώλειες και κβαντοποίηση. Συνάρτηση ρυθµού-απώλειας (rate-distortion function). Αλγοριθµική
πολυπλοκότητα Kolmogorov.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα
Περιγραφή λογιστικού σχεδίου. Κωδικοποίηση και οργάνωση των στοιχείων του σε αρχεία. Εφαρµογές
γενικής λογιστικής µε χρήση υπολογιστή. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης σε αρχεία. Περιγραφή
βασικών λειτουργιών συστήµατος αποθήκης και υλοποίηση τους µε υπολογιστή. Συστήµατα πολλών
αποθηκών. Εφαρµογές κοστολόγησης µε υπολογιστή.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Μαθηµατικός Προγραµµατισµός
Γραµµική και µη γραµµική βελτιστοποίηση µε περιορισµούς. Γραµµικά προβλήµατα: µορφοποίηση,
γεωµετρική ανάλυση, συνθήκες, θεωρήµατα διαχωρισµού. ∆υϊκή θεωρία. Θεωρία παραγωγής, ανάλυση
δραστηριοτήτων. Ο αλγόριθµος Simplex, γεωµετρικές ιδιότητες. Αλγόριθµοι εσωτερικού σηµείου,
πολυπλοκότητα. Μη γραµµικός προγραµµατισµός: µορφοποίηση, συνθήκες Kuhn - Tucker, ιδιότητες των
περιορισµών. Προβλήµατα δικτύων και ροής σε δίκτυα. Ακέραιος προγραµµατισµός, µέθοδοι κλάδου και
φράγµατος και επίπεδων τοµών. Τεχνικές µορφοποίησης: κατηγοριοποίηση περιορισµών, χρήση
ακέραιων µεταβλητών, προβλήµατα ανάµιξης και πολυπεριοδικά προβλήµατα. Λογισµικό επίλυσης
προβληµάτων µαθηµατικού προγραµµατισµού.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Οικονοµικά ∆ικτύων
Βασικές οικονοµικές έννοιες: µοντέλο καταναλωτή και παραγωγού, εφαρµογή στα δίκτυα, βασικές
έννοιες οικονοµικής ευηµερίας, εξωτερικότητες, µοντέλα ανταγωνισµού, θεωρία παιγνίων, κλείδωµα.
Βασικές έννοιες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: πολυπλεξία και υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων, τύποι
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συµβόλαια, αλυσίδα αξίας στο Internet. Χρέωση δικτυακών
υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων: χρέωση συµφόρησης, κριτήρια διαµοίρασης δικτυακών πόρων,
µοντέλα ελέγχου ροής και χρέωση, χρέωση στο Internet. Η τηλεπικοινωνιακή αγορά σήµερα: κινητές και
ασύρµατες υπηρεσίες, ο ανταγωνισµός στο Internet. Οικονοµικά µοντέλα νέων υπηρεσιών στο
περιβάλλον του Internet: πολυεκποµπή, υπηρεσίες οµότιµων κόµβων.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης
Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (Π.Σ.∆.), η έννοια της πληροφορίας, δοµή και
συστατικά των Π.Σ.∆. Συσχέτιση πληροφορίας και γνώσης, αρχές των ευφυών Π.Σ.∆. Μέθοδοι και
εργαλεία κατασκευής των ευφυών Π.Σ.∆, πρωτοτυποποίηση. Μηχανολογία γνώσης, αναπαράσταση και
απόκτηση της γνώσης. ∆ιαχείριση της γνώσης, συµπερασµατολογία, επεξήγηση, αβεβαιότητα.
Ολοκλήρωση των ευφυών Π.Σ.∆., βάσεις δεδοµένων και έµπειρα συστήµατα, ευφυή συστήµατα
διεπαφής, σύνδεση µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα. Τεχνολογίες µάθησης και νευρωνικά δίκτυα.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Τεχνολογία Πολυµέσων
Εισαγωγή, κίνητρα, σχέσεις µε άλλες γνωστικές περιοχές, τάσεις. Εφαρµογές πολυµέσων. Ορισµοί και
ιδιότητες τύπων µέσων. Ροές δεδοµένων, µέσα και πολυµέσα. Ήχος. Εικόνα και γραφικά. Βίντεο και
κινούµενα σχέδια. Στοιχεία θεωρίας πληροφορίας. Κωδικοποίηση και συµπίεση δεδοµένων. Πρότυπα
συµπίεσης: JPEG, MPEG (-1, -2, -4), MP3. Υλισµικό πολυµέσων. Υποστήριξη διαδραστικών πολυµέσων
από το λειτουργικό σύστηµα. Θέµατα πολυµέσων σε δίκτυα επικοινωνιών και στον Παγκόσµιο Ιστό.
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Πολυµεσική επικοινωνία µε πολλαπλούς αποδέκτες. Τηλεδιάσκεψη. Συγχρονισµός. SMIL. Ροή µέσων,
εξυπηρετητές µέσων, πρωτόκολλα RTP και RTSP. Ποιότητα υπηρεσιών, πρωτόκολλο RSVP.
Πολυµεσικά έγγραφα. Πρότυπο MPEG-7. DRM. Υπερµέσα. ∆ιεπαφές χρήστη. Προγραµµατισµός
πολυµεσικών εφαρµογών. Υποστήριξη εκπαίδευσης από απόσταση. Πολυµέσα εν κινήσει.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Εκπόνηση Εργασίας
Η εκπόνηση εργασίας µπορεί να γίνει κατά το Ζ ή το Η εξάµηνο σπουδών και αφού έχουν ολοκληρωθεί
επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα. Για την έναρξη της εκπόνησης εργασίας απαιτείται έγγραφη
έγκριση µέλους ∆ΕΠ που θα την επιβλέψει και θα τη βαθµολογήσει και το οποίο θα προσδιορίσει το
αντικείµενο της εργασίας. Η επιτυχής εκπόνηση εργασίας ισοδυναµεί µε επιτυχία σε ένα µάθηµα
επιλογής κύκλου, ο οποίος καθορίζεται από το µέλος ∆ΕΠ που την επιβλέπει.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

VI.4. Ελεύθερες Επιλογές
Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση µπορεί να γίνει κατά το Ζ ή το Η εξάµηνο και αφού έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς
όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα. Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης απαιτείται έγγραφη έγκριση
µέλους ∆ΕΠ που θα την επιβλέψει και θα τη βαθµολογήσει και το οποίο θα προσδιορίσει το αντικείµενο
της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία µε τον φορέα της πρακτικής άσκησης. Η επιτυχής πρακτική
άσκηση ισοδυναµεί µε επιτυχία σε ένα µάθηµα ελεύθερης επιλογής.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

47

VII. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
VII.1. Γενικά
Στο Τµήµα Πληροφορικής λειτουργούν δύο προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) που
οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος
(∆.∆.), το Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα και το Π.Μ.Σ. στην Επιστήµη των Υπολογιστών.
Επίσης, το Τµήµα συνδιοργανώνει µε το Τµήµα Μαθηµατικών και το Τµήµα Οικονοµικών του
Πανεπιστηµίου Αθηνών το διατµηµατικό Π.Μ.Σ. στα Μαθηµατικά της Αγοράς και της Παραγωγής.
Όλα αυτά τα µεταπτυχιακά προγράµµατα παρέχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιστικά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Στα προγράµµατα που οδηγούν στη λήψη Μ.∆.Ε. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τµηµάτων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής και Επιστήµης Η/Υ, Μηχανικοί Η/Υ, απόφοιτοι τµηµάτων Οικονοµικών,
∆ιοικητικών και Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών και Ανωτάτων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) ή άλλων ισότιµων τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων.
Πληροφορίες για όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα που διοργανώνει ή στα οποία συµµετέχει το
Τµήµα Πληροφορικής δίνονται από τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος στη
διεύθυνση Ευελπίδων & Λευκάδος, Κτίριο Λουζιτάνια, τηλ. 210-8203642-4 Η Γραµµατεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών διαθέτει επίσης τους Οδηγούς Σπουδών των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων
οι οποίο παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τους στόχους, τις απαιτήσεις, τη δοµή των σπουδών και τα
επιστηµονικά πεδία των προγραµµάτων αυτών. Πληροφορίες για τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα
περιέχονται και στις ιστοσελίδες που δίνονται παρακάτω.

VII.2. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα
Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα
(http://www.aueb.gr/MScIS/) είναι η παροχή ειδικευµένων γνώσεων µεταπτυχιακού επιπέδου προς
πτυχιούχους ΑΕΙ στον τοµέα των Πληροφοριακών Συστηµάτων. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην
προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστηµονικής προσέγγισης και έρευνας στους χώρους
των Πληροφοριακών Συστηµάτων, καθώς και στην ανάπτυξη εξελιγµένων εφαρµογών Πληροφορικής.
Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στη δηµιουργία ειδικευµένων επιστηµόνων, εφοδιασµένων µε
θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν µε επάρκεια τις συνεχώς
αυξανόµενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισµών στο πεδίο του σχεδιασµού, της υλοποίησης
και της διαχείρισης των εφαρµογών της Πληροφορικής και της Τηλεµατικής. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση
σε τοµείς που η σύγχρονη διεθνής επιστηµονική κοινότητα θεωρεί σηµαντικούς, όπως Ανάπτυξη
Πληροφοριακών Συστηµάτων, Βάσεις ∆εδοµένων, ∆ιοικητική Πληροφοριακών Συστηµάτων,
Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Τεχνολογία Λογισµικού, Πολυµέσα, ∆ίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια ∆ικτύων
και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων.

VII.3. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη των Υπολογιστών
Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη των Υπολογιστών
(http://www.cs.aueb.gr/csgrad/) είναι η παροχή στους φοιτητές γνώσεων µεταπτυχιακού επιπέδου σε
βασικούς τοµείς της Επιστήµης των Υπολογιστών, οι οποίοι παρουσιάζουν σηµαντικό θεωρητικό και
εφαρµοσµένο ενδιαφέρον, όπως είναι οι τοµείς των Θεµελιώσεων της Επιστήµης Υπολογιστών, της
Ανάκτησης Πληροφοριών, των Ασυρµάτων ∆ικτύων και Κινητών Επικοινωνιών και άλλοι. Η
εξειδίκευση στους τοµείς αυτούς αποτελεί εφόδιο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του
αποφοίτου στην αγορά εργασίας και στην έρευνα.
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Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην εξασφάλιση της εµβάθυνσης των γνώσεων του µεταπτυχιακού
φοιτητή σε έναν από αυτούς τους τοµείς, στην προετοιµασία του µεταπτυχιακού φοιτητή για τη
διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας στην προετοιµασία του για τη διεξαγωγή
βασικής έρευνας σε επίπεδο ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, και στην περίπτωση υποψηφίων διδακτόρων,
στην εξασφάλιση των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την εκπόνηση βασικής έρευνας κατάλληλου
εύρους και βάθους ώστε η διδακτορική τους διατριβή να προάγει την Επιστήµη των Υπολογιστών.

VII.4. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηµατικά της Αγοράς και της
Παραγωγής
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηµατικά της Αγοράς και της Παραγωγής
(http://www.aueb.gr/graduate/map/) διοργανώνεται από το Πανεπιστήµιο Αθηνών (Τµήµα Μαθηµατικών
και Τµήµα Οικονοµικών) και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Τµήµα Πληροφορικής). Οι
µαθηµατικές µέθοδοι ήταν ανέκαθεν σηµαντικές στην ανάλυση των αγορών, της παραγωγής και
γενικότερα της επιχειρηµατικότητας. Η τάση ποσοτικοποιήσης που εντάθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα
πήρε εκρηκτικές διαστάσεις την δεκαετία του 1970, και συντέλεσε στην αναµόρφωση κλάδων όπως τα
χρηµατοοικονοµικά, τα τραπεζικά και τα ασφαλιστικά θέµατα. Η παράλληλη διεύρυνση της χρήσης των
υπολογιστών συντέλεσε στην εκτεταµένη εφαρµογή των ποσοτικών µεθόδων: η αυξηµένη υπολογιστική
ισχύς επέτρεψε τη συγκέντρωση στοιχείων καθώς και την υλοποίηση προχωρηµένων µεθόδων
αξιοποίησης των στοιχείων αυτών.
Όσοι φιλοδοξούν να συµµετάσχουν στις εξελίξεις αυτές είναι απαραίτητο να εµβαθύνουν σε όλες τις
τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω, και το πρόγραµµα αυτό έχει σαν στόχο να δώσει µία πρώτη
εισαγωγή στις παραπάνω τεχνικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι µεγάλες εξελίξεις που αναφέρθηκαν
παραπάνω στηρίζονται σε προχωρηµένα, σύγχρονα µαθηµατικά (δηλαδή µαθηµατικά που αναπτύχθηκαν
στα τέλη του 19ου αιώνα και µετά). Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην προετοιµασία επιστηµόνων που θα
ακολουθήσουν επαγγελµατική και όχι ερευνητική σταδιοδροµία στους χώρους των εφαρµοσµένων
µαθηµατικών, χωρίς να αποκλείει µετέπειτα ερευνητικές σταδιοδροµίες, όπως αυτές που ακολουθούν
ορισµένοι απόφοιτοί µας.

VII.5. ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα
Στο Τµήµα διενεργούνται και µεταπτυχιακές σπουδές ανωτάτου επιπέδου, µέσω των
προαναφερθέντων Π.Μ.Σ., που οδηγούν στη λήψη ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. Σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, οι απόφοιτοι των Μ.∆.Ε. του Τµήµατος µπορούν µε αίτηση τους να συνεχίσουν για
την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, η χρονική διάρκεια του οποίου είναι τουλάχιστον τέσσερα
επιπλέον εξάµηνα µετά την απόκτηση του Μ.∆.Ε. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, το Τµήµα
µπορεί να επιτρέψει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε φοιτητή που έχει ήδη Μεταπτυχιακό
∆ίπλωµα Ειδίκευσης ή ισότιµο τίτλο στο χώρο της Πληροφορικής από άλλο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Το Τµήµα προκηρύσσει τακτικά θέσεις υποψηφίων διδακτόρων
ανάλογα µε τις ανάγκες του.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η µέγιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος
είναι έξι χρόνια από την έναρξη του διδακτορικού διπλώµατος. Στο πρώτο εξάµηνο των σπουδών του ο
υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να παρακολουθεί το ειδικό µεταπτυχιακό ερευνητικό µάθηµα που θα
καλύπτει τους βασικούς τοµείς ειδίκευσης του Τµήµατος και είναι υπό την επίβλεψη της συντονιστικής
επιτροπής του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Από τους υποψήφιους διδάκτορες απαιτείται µέχρι την
ολοκλήρωση των σπουδών τους να εκπονήσουν έρευνα δηµοσιεύσιµη σε υψηλής στάθµης διεθνή
περιοδικά και συνέδρια.
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VIII. ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2005-2006
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005
∆ευτέρα 29 Αυγούστου 2005
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
από 19 µέχρι 23 Σεπτεµβρίου 2005
ΠΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005
Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2005
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005
µέχρι και ∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου 2005
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΓΙΕΣ
Εθνική Επέτειος 28ης Οκτωβρίου
Επέτειος Πολυτεχνείου

∆ευτέρα 3 Οκτωβρίου 2005
από 21 µέχρι 23 Νοεµβρίου 2005
από Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου 2005
∆ευτέρα 9 Ιανουαρίου 2006
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2006
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2005
Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2005

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006
από ∆ευτέρα 23 Ιανουαρίου 2006
ΠΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006
µέχρι και Παρασκευή 17 Μαρτίου 2006
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑ
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΓΙΕΣ
Τριών Ιεραρχών
Καθαρά ∆ευτέρα
Πρωτοµαγιά

∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2006
από Μ. ∆ευτέρα 17 Απριλίου 2006
Τρίτη 2 Μαϊου 2006
από 8 µέχρι 12 Μαίου 2006
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2006
∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 2006
∆ευτέρα 6 Μαρτίου 2006
∆ευτέρα 1 Μαίου 2006

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΠΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΑΡΓΙΕΣ
Αγίου Πνεύµατος

∆ευτέρα 5 Ιουνίου 2006
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006
µέχρι και Παρασκευή 28 Ιουλίου 2006
∆ευτέρα 12 Ιουνίου 2006
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