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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ 
 

Σν Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε
*
 ηνπ λένπ θύθινπ 

ζπνπδώλ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΠΜ) κε ηίηιν «Μαθημαηικά 

και ύγσπονερ Δθαπμογέρ», ην νπνίν απνλέκεη Μεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ (Μ.Γ.Δ.) ζηηο 

θαηεπζύλζεηο: 

Α.  Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά 

Β. Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά  

Γ.  Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά θαη Τπνινγηζηηθή Ννεκνζύλε 

Γ.  Γηδαθηηθή Μαζεκαηηθώλ 
 

Σο ακαδημαφκό έηορ 2014-2015 θα ειζασθούν έυρ και 50 μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ. ην πξόγξακκα 

γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη Σκεκάησλ Μαζεκαηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηεκίσλ 

θαη Πνιπηερλείσλ ηεο εκεδαπήο & αλεγλσξηζκέλσλ νκνηαγώλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Τπνςεθηόηεηα 

κπνξνύλ λα ππνβάινπλ θαη νη θνηηεηέο ησλ αλσηέξσ Σκεκάησλ νη νπνίνη νθείινπλ κέρξη νθηώ (8) 

καζήκαηα, νη νπνίνη, εθόζνλ γίλνπλ δεθηνί, έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Π.Μ.. κόλνλ εάλ νινθιε-

ξώζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο έσο θαη ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ 2014. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί 

πηπρηνύρνη (α) Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Φπζηθήο ησλ ρνιώλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ (β) Πνιπηερληθώλ 

ρνιώλ, (γ) Αλσηάησλ ηξαηησηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ (Α..Δ.Ι.), (δ) Σκεκάησλ Ηιεθηξνληθώλ 

Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή Πιεξνθνξηθήο ή Ηιεθηξνληθώλ ησλ Σ.Δ.Ι., θαζώο θαη (ε) θάηνρνη Μ.Γ.Δ. 

ζπλαθνύο κε ηελ επηζηήκε ησλ Μαζεκαηηθώλ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ 

ην Μ.Γ.Δ. ηνπ Σκήκαηνο. Γηα ηνπο πηπρηνύρνπο ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ (α)-(δ) κπνξεί λα ηζρύνπλ 

πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. 

Όινη νη ππνςήθηνη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε ην πνιύ ζε δύν (2) 

θαηεπζύλζεηο αλαγξάθνληαο απηέο κε ζεηξά πξνηίκεζεο.  
 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ εμππόθεζμα ζηε Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο (ζε εηδηθό έληππν - ππάξρεη θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Σκήκαηνο). 

2. Αληίγξαθν όισλ ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο (πηπρίν, άιιν Μ.Γ.Δ., θ.ιπ.). Οη 

θάηνρνη ηίηισλ ηεο αιινδαπήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ πξάμε αλαγλώξηζεο ηνπ ηίηινπ ηνπο 

από ην Γ..Ο.Α.Σ.Α.Π. (ην αξγόηεξν θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθώλ). 

3. Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (όισλ ησλ αλώηεξσλ/αλώηαησλ ζπνπδώλ πνπ ππάξρνπλ). 

4. Πηζηνπνηεηηθό επαξθνύο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Β2. 

                                                 
*
 ύκθσλα κε απόθαζε ηεο ππ' αξηζκ. 27/22.5.2014 πλεδξίαζεο ηεο πγθιήηνπ Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο, ελ αλακνλή 

ηνπ ΦΔΚ έθδνζεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ, 26504 ΡΙΟ, ΠΑΣΡΑ 

 



5. Γύν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.  

6. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

7. ύληνκν θείκελν, ην πνιύ κίαο (1) ζειίδαο, ζην νπνίν λα θαηαγξάθνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

επηζπκνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

8. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηε γλώκε ησλ ππνςεθίσλ ζα ζπλέβαιε ζηελ πιεξέζηεξε αμηνιόγεζή 

ηνπο, όπσο πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο ζε ζεξηλά ζρνιεία ή/θαη ζπλέδξηα, ππνηξνθίεο ΙΚΤ, βξαβεία ζε 

Γηαγσληζκνύο Μαζεκαηηθώλ, δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, θ.ιπ. 
 

Για ηην αξιολόγηζη και ηην επιλογή ηυν ςποτηθίυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών ζπλεθηηκώληαη 

(α) ν γεληθόο βαζκόο ηνπ πηπρίνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ή ίζνο ηνπ έμη θαη πελήληα (6.50), 

(β) ε βαζκνινγία ζηα ζπλαθή κε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ Π.Μ.. πνπ αθνξά ε αίηεζε, πξνπηπρηαθά 

καζήκαηα, (γ) ν ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ πηπρίνπ, (δ) ε απνδεδεηγκέλε επαξθήο γλώζε άιισλ μέλσλ 

γισζζώλ πέξαλ ηεο αγγιηθήο, (ε) ε ύπαξμε πξνπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, (ζη) ε (απνδεδεηγ-

κέλε) ζπκκεηνρή ζε ζεξηλά ζρνιεία, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, θ.ιπ., (δ) νη ηπρόλ εξεπλεηηθέο, κειεηεηηθέο, 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δεκνζηεύζεηο, (ε) νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο νη νπνίεο ππνβάιινληαη 

ζε θιεηζηό θάθειν, θέξνπλ ζήκαλζε γλεζηόηεηαο ηνπ γξάθνληνο, είλαη πξόζθαηεο θαη πξνέξρνληαη 

είηε από κέιε ΓΔΠ, είηε από άηνκα αλεγλσξηζκέλνπ επαγγεικαηηθνύ θύξνπο, κε ηα νπνία ν ππνςήθηνο 

είρε ή έρεη αθαδεκατθή – επαγγεικαηηθή ζρέζε, (ζ) ε παξνπζία ηνπο ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη, 

ηέινο, (η) νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ “πξνθίι” ηνπ ππνςεθίνπ σο πξνο 

ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα παξαθνινπζήζεη έλα πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηα Μαζεκαηηθά (π.ρ. 

ππνηξνθία Ι.Κ.Τ. πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, βξάβεπζε ζε δηαγσληζκνύο καζεκαηηθώλ θαη πιεξνθνξηθήο).  

Η ζςνένηεςξη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηο ππώηο εικοζαήμεπο ηος επηεμβπίος 2014 από ηελ Δπηηξνπή 

Δπηινγήο Δηζαθηέσλ Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ θαη ην πξόγξακκα ησλ ζπλεληεύμεσλ ζα γλσζηνπνηεζεί 

εγθαίξσο από ηε Γξακκαηεία ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο ππνςεθίνπο. 
 

Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην ζπλνιηθό αξηζκό κνλάδσλ πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ζύκθσλα 

κε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, θαη ν πίλαθαο επηηπρόλησλ εγθξίλεηαη από ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Μαζε-

καηηθώλ. Ο επηθπξσκέλνο πίλαθαο επηηπρόλησλ αλαθνηλώλεηαη από ηε Γξακκαηεία θαη νη επηηπρόληεο 

θαινύληαη λα εγγξαθνύλ εληόο ηαθηήο εκεξνκελίαο. 
 

Οι αιηήζειρ θα γίνονηαι δεκηέρ από ηε Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκα-

ηηθώλ (θηίξην Βηνινγηθνύ/Μαζεκαηηθνύ, 1νο όξνθνο γξαθείν 153, ηει.: 2610-996736 θ. Φσηεηλόο), ή 

ηαρπδξνκηθά ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε ηο απγόηεπο μέσπι ηην Σεηάπηη 30 Ιοςλίος 2014 (ζθξαγίδα 

ηαρπδξνκείνπ): Γξακκαηεία Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 26504 Ρίν, Πάηξα. 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία θαη ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπ Σκήκαηνο http://www.math.upatras.gr & http://my.math.upatras.gr, όπνπ θαη ππάξρνπλ 

αλεξηεκέλνη ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν νδεγόο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ. 
 

 
 

O Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ 

 

 

 

Νηθόιανο Σζάληαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

http://www.math.upatras.gr/
http://my.math.upatras.gr/

