Καηαηακηήπιερ Δξεηάζειρ ακαδημαϊκού έηοςρ 2019-2020
ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ
Η θαηάηαμε απνθνίησλ Παλεπηζηεκίσλ, ΣΔΙ, ή ηζνηίκσλ πξνο απηά,
Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλα από ηνλ
Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) θαζώο θαη ησλ θαηόρσλ πηπρίσλ αλώηεξσλ ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θαη
δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
άιισλ Τπνπξγείσλ, θαζώο θαη Ιζνηίκσλ ρνιώλ ζην Σκήκα Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ην
αθαδεκατθό έηνο 2019 - 2020 ζα γίλεη με καηαηακηήπιερ εξεηάζειρ (Γηαηάμεηο ηεο
Αξηζ: Φ1/192329/B3 ΦΔΚ 3185/16-12-2013 Τ.Α.)
Η θαηάηαμε ησλ πηπρηνύρσλ ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή Καηαηάμεσλ με
εξεηάζειρ ζε ηπία μαθήμαηα, ηα εμήο:
1. Διζαγωγή ζηο Γομημένο Ππογπαμμαηιζμό
2. Μαθημαηική Ανάλςζη Ι
3. Ψηθιακή σεδίαζη
Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζηνύλ ζηελ παπακάηω ύλη:
1. Διζαγωγή ζηο Γομημένο Ππογπαμμαηιζμό
Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο. Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ. Αιγόξηζκνη. Δθηέιεζε
Αιγνξίζκσλ θαη Μεηαγισηηηζηέο. Μεζνδνινγία Πξνγξακκαηηζκνύ. ρεδηαζκόο θαη
Αμηνιόγεζε. Δηζαγσγή ζηε Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ C. Σύπνη Γεδνκέλσλ,
ηαζεξέο θαη Μεηαβιεηέο Παξάκεηξνη, Πέξαζκα Παξακέηξσλ, Δληνιέο, Βαζηθέο
Γνκέο, πλαξηήζεηο θαη Γηαδηθαζίεο. Αλαδξνκηθόηεηα. Δθαξκνγέο ζε Γιώζζα
Πξνγξακκαηηζκνύ C.
2. Μαθημαηική Ανάλςζη Ι
ύλνια θαη πξαγκαηηθνί αξηζκνί: Καξηεζηαλό γηλόκελν, δηαζηήκαηα, αξρή ηεο
επαγσγήο.
Αθνινπζίεο πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ: ζύγθιηζε, όξηα, ππαθνινπζίεο.
εηξέο πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ: θξηηήξηα ζύγθιηζεο, θαηεγνξίεο ζεηξώλ, απόιπηε
ζύγθιηζε.
Πξαγκαηηθέο ζπλαξηήζεηο: πξάμεηο ζπλαξηήζεσλ, ηδηόηεηεο, είδε ζπλαξηήζεσλ,
ηξηγσλνκεηξηθέο, εθζεηηθέο, ινγαξηζκηθέο θαη ππεξβνιηθέο ζπλαξηήζεηο, πνιηθέο
ζπληεηαγκέλεο, γξαθήκαηα ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο.
Όξηα θαη ζπλέρεηα ζπλαξηήζεσλ: ζεκεία ζπζζώξεπζεο, όξηα, πιεπξηθά όξηα, ηδηόηεηεο
ζπλερώλ ζπλαξηήζεσλ.
Παξάγσγνη: θιίζε θαη εθαπηνκέλε θακπύιεο, παξάγσγνο ζπλάξηεζεο, πιεπξηθέο
παξάγσγνη, παξάγσγνη αλώηεξεο ηάμεο, θαλόλεο παξαγώγηζεο, δηαθνξηθά, αιπζηδσηή
παξαγώγηζε, παξάγσγνη πεπιεγκέλσλ θαη παξακεηξηθά νξηζκέλσλ ζπλαξηήζεσλ.
Δθαξκνγέο παξαγώγσλ: Αθξόηαηα, ζεώξεκα Fermat, ζεώξεκα Rolle, ζεώξεκα κέζεο
ηηκήο, ζεώξεκα Cauchy, θαλόλαο L’ Hospital, κνλνηνλία ζπλαξηήζεσλ, πξνζδηνξηζκόο
αθξνηάησλ, θπξηέο/θνίιεο ζπλαξηήζεηο.
Οινθιεξώκαηα: αληηπαξάγσγνο, αόξηζην νινθιήξσκα, ηερληθέο νινθιήξσζεο, κεξηθά
θιάζκαηα, άζξνηζκα Riemann, νξηζκέλν νινθιήξσκα, ηδηόηεηεο, ζεσξήκαηα
νινθιεξσηηθνύ ινγηζκνύ, γεληθεπκέλα νινθιεξώκαηα.
Δθαξκνγέο νινθιεξσκάησλ: εκβαδόλ επηθαλείαο, κήθνο θακπύιεο, εκβαδόλ
παξάπιεπξεο επηθάλεηαο εθ πεξηζηξνθήο, όγθνο εθ πεξηζηξνθήο.
Γπλακνζεηξέο: ζύγθιηζε, αθηίλα θαη δηάζηεκα ζύγθιηζεο, ζεηξέο MacLaurin θαη
Taylor.

3. Ψηθιακή σεδίαζη
Μειέηε θαη θαηαλόεζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πιηθνύ (hardware) ησλ
ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα, αξρίδνληαο από ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο
δπαδηθήο ινγηθήο θαη ησλ ινγηθώλ θπθισκάησλ ηηο ζεκειηώδεηο δνκηθέο κνλάδεο ησλ
ςεθηαθώλ ζπζηεκάησλ. Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ηόζν ζπλδπαζηηθώλ όζν θαη
αθνινπζηαθώλ θπθισκάησλ.
ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ – ΠΟΟΣΑ ΚΑΣΑΣΑΞΔΩΝ
Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Αξηζ: Φ1/192329/B3 ΦΔΚ 3185/16-12-2013 Τ.Α. αίηεζε
κπνξνύλ λα ππνβάινπλ απόθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ, ΣΔΙ, ή ηζνηίκσλ πξνο απηά,
Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλα από ηνλ
Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) θαζώο θαη θάηνρνη πηπρίσλ αλώηεξσλ ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θαη
δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
άιισλ Τπνπξγείσλ.
ύκθσλα κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο αξηζκ. 68/9-5-2012,
ζπλαθείο κε ην Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ρνιέο
ππεξδηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη άιισλ
ππνπξγείσλ είλαη νη εμήο:








Πηπρηνύρνη ρνιήο Αζηπθπιάθσλ
Πηπρηνύρνη Αλώηεξσλ ρνιώλ Μεραληθώλ
Πηπρηνύρνη 1. Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΑΔΝ) εηδηθόηεηαο
Μεραληθνύ, 2. Αλώηεξσλ Γεκόζησλ ρνιώλ Γνθίκσλ Αμησκαηηθώλ
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ εηδηθόηεηαο Μεραληθώλ, 3. Πξώελ Αλώηεξσλ
Γεκόζησλ ρνιώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κε πηπρίν ηζόηηκν πξνο ηα πηπρία
ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΑΔΝ) εηδηθόηεηαο Μεραληθώλ
Πηπρηνύρνη 1. Αλώηεξσλ Γεκόζησλ ρνιώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΑΔΝ)
εηδηθόηεηαο Αμησκαηηθνύ Αζύξκαηνπ, Ραδηνηειεγξαθεηώλ ππεξδηεηνύο
θνίηεζεο, 2. Πξώελ Αλώηεξσλ Γεκόζησλ ρνιώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ κε
πηπρίν ηζόηηκν πξνο ηα πηπρία ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΑΔΝ)
εηδηθόηεηαο Αμησκαηηθνύ Αζύξκαηνπ, Ραδηνηειεγξαθεηώλ ππεξδηεηνύο
θνίηεζεο .
Πηπρηνύρνη 1. Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΑΔΝ) εηδηθόηεηαο
Πινηάξρνπ, 2. Αλώηεξσλ ρνιώλ Γνθίκσλ Πινηάξρσλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ
ππεξδηεηνύο θνίηεζεο, 3. Πξώελ Αλώηεξσλ Γεκόζησλ ρνιώλ Δκπνξηθνύ
Ναπηηθνύ κε πηπρίν ηζόηηκν πξνο ηα πηπρία ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ
Ναπηηθνύ (ΑΔΝ) εηδηθόηεηαο Πινηάξρνπ

Σν πνζνζηό ησλ θαηαηάμεσλ πηπρηνύρσλ Παλεπηζηεκίνπ, Σ.Δ.Ι. ή ηζνηίκσλ πξνο
απηά, Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλα από ηνλ
Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) θαζώο θαη ησλ θαηόρσλ πηπρίσλ αλώηεξσλ ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θαη
δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
άιισλ Τπνπξγείσλ, νξίδεηαη ζε πνζνζηό 12% επί ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ
ζπνπδαζηώλ.
Γελ επηηξέπεηαη επηινγή ππνςεθίσλ πνπ ηζνβαζκνύλ κε ηνλ ηειεπηαίν
θαηαηαζζόκελν σο ππεξάξηζκσλ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/11/2019 – 15/11/2019 θαη θαηά ηηο ώξεο :
11.00-13.00. Η αίηεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεηαη από:
1. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηζηνπνηεηηθό νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ.
2. Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο καζεκάησλ.
Οη απόθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ εμσηεξηθνύ ζα ππνβάιινπλ επί πιένλ θαη Βεβαίσζε
Ιζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ από ην Γ.Ο.Α.Σ.ΑΠ. ή από Όξγαλν πνπ έρεη ηελ
αξκνδηόηεηα αλαγλώξηζεο ηίηινπ ζπνπδώλ.
ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ
Όινη νη επηηπρόληεο ζα θαηαηάζζνληαη ζην πξώην (1ν) εμάκελν ζπνπδώλ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (Κ.
Καξακαλιή & Λπγεξήο, Κνδάλε 50131) θαη ζηα ηειέθσλα 24610-56502, 2461056504, 24610-56500, θαζεκεξηλά 11:00 – 13:00, από ηνλ Οθηώβξην ηνπ αθαδεκατθνύ
έηνπο 2019-2020.

