
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 

Κωδικός μαθήματος: ΝΠ18-01 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

Εξάμηνο σπουδών: 1ο  

Τύπος μαθήματος 

 

Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

 Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 4 

Θεωρία (ώρες): 3 (τρεις) 

Φροντιστήριο (ώρες):  

Εργαστήριο (ώρες): - 

 

Συντονιστής μαθήματος: Μπράτσας Χαράλαμπος, ΕΔΙΠ 

 

Διδάσκοντες: Μπράτσας Χαράλαμπος, ΕΔΙΠ 

Γραφείο 9, 3ος όροφος κτιρίου Φυσικομαθηματικής  

e-mail: cbratsas@math.auth.gr 

Τηλ: 2310-997897 

 Βλάχου Θεοδώρα, ΕΔΙΠ 

Ισόγειο κτίριο γραμματειών δίπλα στο Βιολογικό 

e-mail:dovla@math.auth.gr 

τηλ: 2310-997903 

Βοηθητικό προσωπικό: - 

Γνωστικοί στόχοι: Η απόκτηση και αφομοίωση βασικών γνώσεων ανώτερων 

μαθηματικών σε τομείς όπως: i) H γραμμική άλγεβρα (θεωρία πινάκων και γραμμικών 

συστημάτων). ii) H αναλυτική γεωμετρία τόσο στο επίπεδο (ευθεία, κωνικές τομές, 

μετασχηματισμοί), όσο και στο χώρο (ευθεία, επίπεδο, σφαίρα). iii) Η παραγώγιση, 

διαφόριση και ολοκλήρωση πραγματικών συναρτήσεων. iv) Οι συνήθεις διαφορικές 

εξισώσεις.   

Δεξιότητες: Η εξοικείωση με τις μαθηματικές έννοιες και μεθόδους στους κλάδους των 

Μαθηματικών, που προαναφέρθηκαν. Επίσης, η άμεση χρήση τους, ως εργαλείο για την 

κατανόηση άλλων μαθημάτων, πλησιέστερων προς το επιστημονικό πεδίο των φοιτητών 

της Φαρμακευτικής και η έμμεση εφαρμογή τους για την ανάπτυξη οργανωτικής 

ικανότητας και κριτικής σκέψης.  

Διδακτικές μέθοδοι: Διαλέξεις με φροντιστηριακές ασκήσεις. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  

Γραμμική Άλγεβρα (πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα). 

Αναλυτική Γεωμετρία στο επίπεδο (ευθεία, κωνικές τομές, μετασχηματισμοί) και στο 

χώρο (ευθεία, επίπεδο, σφαίρα). 

Παράγωγος και διαφορικό πραγματικής συνάρτησης μιας μεταβλητής και δύο 

μεταβλητών (μερικές παράγωγοι).  

Ολοκλήρωση συναρτήσεων. 

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και πρώτου βαθμού (χωριζόμενων 

μεταβλητών, ομογενείς, γενικευμένες ομογενείς, γραμμικές).  

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Δ. Δημητροπούλου-Ψωμοπούλου. Στοιχεία Γενικών Μαθηματικών, 2η έκδοση, 1992, 

εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.. 

2. Χ. Μωυσιάδης. Ανώτερα Μαθηματικά, 6η έκδοση, 2000, εκδόσεις Α. και Π. 

Χριστοδουλίδου Ο.Ε.. 

3. Θ. Κυβεντίδης. Ανώτερα Μαθηματικά (τόμος Ι), 1η έκδοση, 2005, εκδόσεις Ζήτη 

Πελαγία & Σια Ο.Ε.. 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων και φροντιστη-ριακών 

ασκήσεων.  

 

mailto:cbratsas@math.auth.gr


Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η 

διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στην εξέταση πέντε (5) ισοδύναμων θεμάτων 

(ασκήσεων). Ο χρόνος εξέτασης είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. 

 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος:- 

Διδασκαλία (Διαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις (θεωρία και ασκήσεις).Οι διαλέξεις 

λαμβάνουν χώρα δύο φορές την εβδομάδα (2 ώρες + 1 ώρα) στην Αίθουσα Δ12 και 

περιλαμβάνουν θεωρία και φροντιστηριακές ασκήσεις που γίνονται στο τέλος κάθε 

κεφαλαίου. 

 

Διάλεξη Τίτλος Διδάσκων 

1-2 Πίνακες, ειδικοί πίνακες, πράξεις πινάκων, 

ιδότητες. 

Μπράτσας Χ.  

 

3-4 Στοιχειώδεις μετασχηματισμοί πινάκων, 

ισοδύναμοι πίνακες, βαθμός (τάξη) πίνακα, 

κλιμακωτή μορφή πίνακα. 

Μπράτσας Χ. 

5-6 Ορίζουσα τετραγωνικού πίνακα, ιδιότητες, 

αντίστροφος τετραγωνικού πίνακα.  

Μπράτσας Χ. 

7-8 Γραμμικά συστήματα μ εξισώσεων με ν 

άγνωστους. 

Μπράτσας Χ. 

9-10 Ασκήσεις Μπράτσας Χ. 

11-12 Αναλυτική Γεωμετρία στο επίπεδο (εξισώσεις 

ευθείας και κωνικών τομών, σχετικές θέσεις 

αυτών, αλλαγή συστήματος συντεταγμένων).  

Μπράτσας Χ. 

13 Ασκήσεις.  Μπράτσας Χ. 
14 Συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Στοιχειώδεις 

συναρτήσεις. Παράγωγος συνάρτηση, παράγωγος 

στοιχειωδών συναρτήσεων, κανόνες 

παραγώγισης (επανάληψη). 

Μπράτσας Χ. 

15-16 Διαφορικό συνάρτησης, παράγωγος συνάρτησης 

ανώτερης τάξης, παράγωγος πεπλεγμένης 

συνάρτησης και συνάρτησης με παραμετρική 

μορφή. Συναρτήσεις δυο μεταβλητών. Μερικές 

παράγωγοι. Ολικό διαφορικό. 

Μπράτσας Χ. 

17-18 Ασκήσεις  Μπράτσας Χ. 

19 Ολοκλήρωση συναρτήσεων: Αόριστο 

ολοκλήρωμα, αόριστο ολοκλήρωμα στοιχειωδών 

συναρτήσεων, μέθοδοι ολοκλήρωσης 

(επανάληψη). 

Μπράτσας Χ. 

20-21  Διαφορικές εξισώσεις: Διαφορικές εξισώσεις 

πρώτης τάξης με χωριζόμενες μεταβλητές, 

ομογενείς, γενικευμένες ομογενείς και γραμμικές. 

Μπράτσας Χ. 

22-23 Ασκήσεις  Μπράτσας Χ. 
24-25 Αναλυτική Γεωμετρία στο χώρο (εξισώσεις 

ευθείας, επιπέδου και σφαίρας, σχετικές θέσεις 

αυτών). 

Μπράτσας Χ. 

26 Ασκήσεις Μπράτσας Χ. 
 

Τα Φροντιστήρια έχουν συμπεριληφθεί στον παραπάνω πίνακα. Σε κάθε δίωρο θεωρίας 

αντιστοιχεί μία περίπου ώρα φροντιστηριακών ασκήσεων.  

 

 

 
 


