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∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Μαθηµατικά και Εφαρµογές τους»  
 

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων  
 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηµατικά και Εφαρµογές τους», που 
οργανώνεται από κοινού από το Τµήµα Μαθηµατικών και το Τµήµα Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών  
του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Όσοι παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε έναν από τους εξής 
τοµείς:  

1. Θεωρητικά Μαθηµατικά.  
2. Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών: Μαθηµατικές µέθοδοι 

προσοµοίωσης (µαθηµατικής µοντελοποίησης) φυσικών και τεχνολογικών 
προβληµάτων και ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθµων και τεχνικών 
υπολογισµών.  

3. Επιχειρησιακά Μαθηµατικά: Μαθηµατικά εργαλεία, που απαιτούνται για την 
κατανόηση και ανάπτυξη οικονοµικών µοντέλων. 

4. Μαθηµατικά Θεµέλια Πληροφορικής και Εφαρµογές: Θεωρία Υπολογισµών, 
Ασφάλεια Συστηµάτων, Μετάδοση Πληροφορίας και Κρυπτογραφία, Συµβολικοί 
Υπολογισµοί. 

5. Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση: Ενδιαφέρει, µεταξύ άλλων, και τους ήδη 
υπηρετούντες στη Μέση Εκπαίδευση.  

 
Μετά τη συµπλήρωση των υποχρεώσεων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, οι 
κάτοχοι του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης έχουν την δυνατότητα να 
προχωρήσουν στην εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής σε ένα από τα δύο Τµήµατα. 
 
∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι και τελειόφοιτοι φοιτητές των Σχολών Θετικών Επιστηµών, 
των Πολυτεχνείων και των Οικονοµικών Σχολών της χώρας και του εξωτερικού, καθώς 
και πτυχιούχοι των Α.Τ.Ε.Ι. Για την αποδοχή ενός υποψηφίου στο Πρόγραµµα θα 
συνεκτιµηθούν: α) Γραπτή εξέταση ή ικανοποιητική επίδοση στις εξετάσεις GRE-
Subject Test in Mathematics, β) Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον 2), γ) Συνέντευξη.  
 
• Χρηµατοδοτήσεις-Υποτροφίες: Υπάρχει δυνατότητα χρηµατοδότησης 

µεταπτυχιακών φοιτητών µέσω υποτροφιών ή ερευνητικών προγραµµάτων. 
Μεταξύ των υποτροφιών είναι και οι εξής:  

 
α) η υποτροφία «Μαρίας Μανασάκη»  
 
β) η υποτροφία «Σ.Κ. Πηχωρίδη» του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηµατικών 
(Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας). 
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• Εξετάσεις: Θα γίνουν 25 - 26 Ιουλίου. Προθεσµία για τις αιτήσεις συµµετοχής στις 
εξετάσεις, µέχρι 17 Ιουλίου 2009.  

 
Την πρώτη µέρα οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ασκήσεις Απειροστικού Λογισµού και 
βασικής Γραµµικής Άλγεβρας.  
 
∆ίδεται, επίσης, η δυνατότητα µιας επιπλέον προαιρετικής εξέτασης, κατά τη δεύτερη 
µέρα µε θέµατα από τις εξής περιοχές: Άλγεβρα-Θεωρία Αριθµών, Ανάλυση (Μιγαδική, 
Συναρτησιακή, Τοπολογία), Λογική-Θεωρία Συνόλων, Γεωµετρία, ∆ιαφορικές 
Εξισώσεις, Αριθµητική Ανάλυση, Θεωρία Πιθανοτήτων-Στατιστική. Σε αυτό το 
προαιρετικό µέρος της εξέτασης αναµένεται ο φοιτητής να ασχοληθεί µε θέµατα 
ορισµένων περιοχών ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και την παιδεία του.  
• GRE (Subject Test in Mathematics): Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της 

παραπάνω γραπτής εξέτασης υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συµµετάσχει κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας τριετίας στις εξετάσεις του GRE (Subject Test in 
Mathematics) και έχουν καταταγεί στο άνω 50% µεταξύ των συµµετασχόντων 
στην ίδια µε αυτούς εξεταστική περίοδο. Υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν τα 
αποτελέσµατα του GRE, καθώς και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά, που αναφέρονται 
στην τελευταία παράγραφο αυτής της ανακοίνωσης, µέχρι τις 17–7-2009.  

• Συνέντευξη: Μετά τις εξετάσεις ακολουθεί συνέντευξη των υποψηφίων, οι οποίοι 
έχουν πιθανότητα επιλογής, µε τριµελή επιτροπή. Στη συνέντευξη πρέπει να 
συµµετάσχουν και όσοι επέλεξαν τη διαδικασία GRE (βλ. παραπάνω).  

• ∆ικαιολογητικά: Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, αντίγραφο πτυχίου (για όσους 
είναι ήδη πτυχιούχοι), αναλυτική βαθµολογία, συστατικές επιστολές (δύο 
τουλάχιστον), πιστοποιητικά σχετικά µε το GRE (για όσους επιλέξουν αυτή την 
εναλλακτική δυνατότητα).  

 
Όλοι οι υποψήφιοι παρακαλούνται να σηµειώνουν στην αίτησή τους, εκτός από τη 
διεύθυνση και το τηλέφωνό τους, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθµό κινητού, αν 
υπάρχουν. 

  
Τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται στη διεύθυνση:  

 
 

 
∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

«Μαθηµατικά και Εφαρµογές τους»  
Πανεπιστήµιο Κρήτης  

714 09 Ηράκλειο  
(Υπ’ όψιν Ελένης Τζανή)  

 
 
Τµήµα Μαθηµατικών: http://www.math.uoc.gr/  
Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών: http://www.tem.uoc.gr/  



ΑΙΤΗΣΗ 

Προς 
τη Γραµµατεία του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  
«Μαθηµατικά και Εφαρµογές τους»  

 Ονοµατεπώνυµο:…………………………………………………………………………. 

 Πατρώνυµο:………………………………………………………………......................... 

 Πτυχίο (Σχολή/ Τµήµα):…………………………………………………........................... 

 ∆ιεύθυνση:………………………………………………………………………………...  

 Τηλέφωνο:………………………………………………………………………………… 

 Κινητό:……………………………………………………………………......................... 

 E-mail:………………………………………………………………………………………………. 

 

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω την υποψηφιότητά µου για το ∆ιατµηµατικό 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηµατικά και Εφαρµογές τους» των 

Τµηµάτων Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών και 

Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

Συνηµµένα υποβάλλω:  

 
 Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα  
 Αντίγραφο πτυχίου  
 Αναλυτική βαθµολογία  
 Συστατικές επιστολές  

 Ηράκλειο, ............................                                                                      Με τιµή, 

 

                                                                                                                   (Υπογραφή) 
 


