
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2018-19 
 

 
 

Τν Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (ΠΜΣ) ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ηεο Σρνιήο Θεηηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, απνλέκεη, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 2643 

Β 06-07-2018, Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζηηο Δηδηθεύζεηο (ΜΓΔ): 

 
α. Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά 

β. Σηαηηζηηθή θαη Μνληεινπνίεζε 

γ. Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή θαη Θεσξία Σπζηεκάησλ θαη Διέγρνπ 

 
Καηά ην αθαδεκατθό έηνο 2018-2019 ζα γίλνπλ δεθηνί έσο 45 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, έσο 15 αλά 

εηδίθεπζε. 

 
Η παξνύζα πξόζθιεζε είλαη γηα ηελ πξώηε θάζε ηεο επηινγήο ππνςεθίσλ (Άξζξν 5 ηνπ ππν 

δεκνζίεπζε Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ), όπνπ δηθαηνύληαη λα θάλνπλ αίηεζε θνηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ 

ιάβεη πηπρίν κέζα ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία ή είλαη ηειεηόθνηηνη. 

 
Υπνςήθηνη κπνξνύλ λα είλαη πηπρηνύρνη Τκεκάησλ Μαζεκαηηθώλ, Σηαηηζηηθήο, Πιεξνθνξηθήο ή 

άιισλ Τκεκάησλ Σρνιώλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ θαη άιισλ ζπλαθώλ 

Παλεπηζηεκηαθώλ Τκεκάησλ ή Τκεκάησλ ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο, ή αληηζηνίρσλ αλαγλσξηζκέλσλ 

Τκεκάησλ ηεο αιινδαπήο θαη ηειεηόθνηηνη ησλ ηδίσλ Σρνιώλ, νη νπνίνη έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρώο ζε 

όια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Τκήκαηνο πνπ ζπνπδάδνπλ, εκηός από ηο πολύ ένα, θαη νη νπνίνη ζα 

έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο ην αξγόηεξν έσο θαη ηελ εμεηαζηηθή ηνπ Σεπηεκβξίνπ. 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο από 10-7-2018

 
έως 16-7-2018. Γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ θνηηεηώλ, πνπ βξίζθνληαη ζην πξνπηπρηαθό επίπεδν ζπνπδώλ, πξέπεη καδί κε ηελ αλαιπηηθή 

βαζκνινγία λα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ζπνπδώλ κε αλαγξαθή ηνπ πιήζνπο ησλ ππνρξεσηηθώλ 

καζεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο. 

 
Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ βαζκνινγία ε νπνία πξνθύπηεη από (Παξ.5 ηνπ Άξζ.5.) 

α) Τνλ γεληθό βαζκό πηπρίνπ (ή ηε κέζε βαζκνινγία γηα ηειεηόθνηηνπο) κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο 30% 

β) Τε κέζε βαζκνινγία ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) καζήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδίθεπζε ηνπ 

Π.Μ.Σ. γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ππνςεθηόηεηα, κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο 40% 

 
γ) Τηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, ηελ έθζεζε κε πεξηγξαθή ζηόρσλ, ηε ρξνληθή δηάξθεηα απόθηεζεο ηνπ 

πηπρίνπ, ην πιήζνο ησλ καζεκάησλ πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ εηδίθεπζε ηνπ Π.Μ.Σ., θαη ηελ ηπρόλ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα, κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο 30%. 

 
Τν πνιύ νη δέθα (10) πξώηνη απηήο ηεο θαηάηαμεο, εθόζνλ έρνπλ βαζκό (ζηελ θαηάηαμε απηή) 

κεγαιύηεξν ή ίζν κε ην 7.5, επηιέγνληαη άκεζα (Άξζξν 5, παξ.6). Τα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο απηήο 

ζα αλαθνηλσζνύλ έσο ηηο 20-7-2018. 



Οη ππόινηπνη ππνςήθηνη παξαπέκπνληαη ζε εμεηάζεηο νη νπνίεο ζα γίλνπλ ζηηο αξρέο Σεπηεκβξίνπ 2018. 

Η εμεηαζηέα ύιε αλά εηδίθεπζε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο, ζηνλ ζύλδεζκν  εδώ . 

Με βάζε ηηο επηδόζεηο ζηηο εμεηάζεηο απηέο, ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ πνπ  

επηιέγνληαη, έηζη ώζηε ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηνπο λα είλαη ην πνιύ 15 αλά εηδίθεπζε. 
 

 
 

Σα Γικαιολογητικά ποσ πρέπει να κατατεθούν από τοσς σποψηφίοσς είναι:   
 

Αίηεζε (δηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο), 

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα, 

Βεβαίσζε αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθώλ θαη/ή κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, 

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο (όηαλ ππάξρεη), 

Βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο από ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπνπ απαηηείηαη), 

Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηπρόλ αλαγλσξηζκέλσλ κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ, 

Πηζηνπνηεηηθά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ γηα ηνπο Έιιελεο ππνςεθίνπο (Lower, Proficiency θ.ιπ) ή ηεο 

γλώζεο ηεο Διιεληθήο γηα ηνπο αιινδαπνύο ππνςεθίνπο (πηζηνπνηεηηθό από ην ζρνιείν Νενειιεληθήο 

Γιώζζαο), 

Έθζεζε κε πεξηγξαθή ζηόρσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Π.Μ.Σ., 

Γύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο από κέιε Γ.Δ.Π.. 

 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη επίζεο λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ (ειεθηξνληθή θόξκα) αίηεζε ζηε δηεύζπλζε 

http://grad.math.auth.gr/ Η ένησπη αίηηζη και όλα ηα σπόλοιπα δικαιολογηηικά καηαηίθενηαι επίζης 

ηλεκηρονικά ζηα πλαίζια ηης παραπάνω αίηηζης ( http://grad.math.auth.gr/ ) Σε πεξίπησζε επηινγήο, ηα 

πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε γξακκαηεία. Τν ζύζηεκα ππνβνιήο 

ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ ζα παξακείλεη αλνηθηό έσο ηηο 11.59κκ ηα κεζάλπρηα ζηηο 16/7/2018. 

Εκπρόθεζμες αιηήζεις δεν θα γίνοσν δεκηές. 

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ θαη ώξεο 12.00 – 13.00, ηει. 2310 997930, fax 2310 997952. Πιεξνθνξίεο 

ππάξρνπλ επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο: http://www.math.auth.gr 

http://www.math.auth.gr/el/content/pms_entrance_exams_sept
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