
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
 «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδ. έτους  2020-2021 

       

Επώνυμο …………………………………… Αριθμός 
Μητρώου 

…………………………….. 

Όνομα …………………………………… Εξάμηνο 
φοίτησης 

…………………………….. 

 
Σύμβουλος 
Σπουδών:     

e-mail:   

τηλ. 

 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

(φοιτητές που έχουν υπερβεί τον  
προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης χρειάζεται να 
επισυνάψουν σχετική απόφαση ΕΔΕ για 
παράταση του χρόνου φοίτησης προκειμένου 
να πραγματοποιήσουν εγγραφή) 

 

την εγγραφή τους στο τρέχον ακαδ. εξάμηνο) Μαθήματα που προσφέρθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο και θα εξεταστούν την περίοδο εξετάσεων 

περιόδου Ιουνίου 2021 (Σημειώστε με Χ μέχρι 5 μαθήματα) : 

ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ECTS ΕΠΙΛΟΓΗ 

Δ3  Διδακτική του Απειροστικού Λογισμού Ι 7,5   

Δ24 
Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στη 
Διδακτική των Μαθηματικών 

ΙV 7,5   

Δ7 
Διδασκαλία και Μάθηση των Μαθηματικών 
με διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων 

Ι 7,5  

Δ9 
Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών στα Μαθηματικά 

Ι 7,5  

Δ15 Ιστορία των Νεότερων Μαθηματικών ΙΙ 7,5   

Δ16 Πλάτων και Μαθηματικά ΙΙ 7,5   

Δ17 Φιλοσοφία των Μαθηματικών ΙΙ 7,5   

Δ11 Μαθηματική Μοντελοποίηση ΙΙΙ 7,5  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (για όσους έχουν συμπληρώσει 3 εξάμηνα 
φοίτησης): 
(Τίτλος)……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

(Επιβλέπων/ουσα  ΜΔΕ)………………………………………………………………………… 
 
 
 

Υποχρεώσεις μετ. φοιτητών σε μαθήματα: 

Έτος εισαγωγής 2018 και μετά  Έτος εισαγωγής πριν το 2018 

• Τουλάχιστον πέντε (5) μαθήματα από την Κατηγορία Ι 
• Τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα από την Κατηγορία ΙΙ ένα εκ 

των οποίων είναι υποχρεωτικά το μάθημα Δ14.  
• Τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα από την Κατηγορία ΙΙΙ  
• Τουλάχιστον ένα (1) μάθημα από την Κατηγορία ΙV 

• Ένα (1) μάθημα από οποιαδήποτε από τις παραπάνω ομάδες 
μαθημάτων 

• Πέντε (5 )μαθήματα από την Κατηγορία Ι εκ των οποίων: 
Τουλάχιστον ένα(1) από τα μαθήματα Δ1 και Δ2. Τουλάχιστον ένα (1) 
από τα μαθήματα Δ19και Δ31 

• Δύο (2) μαθήματα από την Κατηγορία ΙΙ εκ των οποίων: 
Υποχρεωτικά το μάθημα Δ14 

• Τρία (3) μαθήματα από την Κατηγορία ΙΙΙ  
• Ένα (1) μάθημα από την Κατηγορία ΙV 
• Ένα (1) μάθημα από οποιαδήποτε από τις παραπάνω ομάδες 

μαθημάτων 

 

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ  :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμ. Μαθηματικών ΕΚΠΑ – μέχρι 
2 (αφορά φοιτητές του ΠΜΣ πτυχιούχων μη Μαθηματικών Τμημάτων  (Υπ. Απόφαση 
Β7/24019/ΦΕΚ 575/12.5.2003 τ.Β) 

1) ………………………………….  ............................... 
2) ……………………………... ...................................... 

 
 

Έχω ενεργοποιήσει το λογαριασμό μου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
meuoa του ΠΜΣ (https://meuoa.gr/login/). Τα μαθήματα που έχω 
συμπεριλάβει στην παρούσα δήλωση μαθημάτων ταυτίζονται με τα 
μαθήματα που έχω επιλέξει στη ηλεκτρονική εφαρμογή του ΠΜΣ . 
 

Ημερομηνία, ……………………………….. 
 

Υπογραφή φοιτητή/τήτριας 

 

……………………………………………………… 

Υπογραφή Επιβλέποντα 

 

……………………………………………………   

 

https://meuoa.gr/login/

