ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Σύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηελ κε αξηζ.
ζπλεδξ. 524/11-3-2020 απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ, ην Τκήκα δηελεξγεί,
ηνλ κήλα Δεθέκβξην, θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηνπο πηπρηνύρνπο άιισλ Παλεπηζηεκηαθώλ
Τκεκάησλ, Τ.Ε.Ι. ή ηζνηίκσλ πξνο απηά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., ηεο Ειιάδνο ή ηνπ Εμσηεξηθνύ
(αλαγλσξηζκέλα από ηνλ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), θαζώο θαη θαηόρσλ πηπρίσλ Αλώηεξσλ Σρνιώλ ππεξδηεηνύο
θαη δηεηνύο Κύθινπ Σπνπδώλ αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη άιισλ
Υπνπξγείσλ. Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ πνπ θαιύπηνληαη είλαη ην 12% επί ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ ηνπ
Τκήκαηνο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα:
1) Εισαγωγή στην Άλγεβπα και στη Θεωπία Απιθμών (6 ECTS, ςποσπεωτικό μάθημα τος Τμήματορ
Μαθηματικών τος ΑΠΘ, α’ εξαμήνος)
2) Λογισμόρ Ι (7 ECTS, ςποσπεωτικό μάθημα τος Τμήματορ Μαθηματικών τος ΑΠΘ, α΄εξαμήνος) θαη
3) Θεωπία Πιθανοτήτων Ι (6 ECTS, ςποσπεωτικό μάθημα τος Τμήματορ Μαθηματικών τος ΑΠΘ, γ’
εξαμήνος).
Οη επηηπρόληεο απαιιάζζνληαη από ηελ εμέηαζε ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ επηηπρώο γηα
ηελ θαηάηαμή ηνπο θαη αλαγλσξίδεηαη ν βαζκόο πνπ έιαβαλ. Οη επηηπρόληεο νη νπνίνη επηζπκνύλ
αλαγλώξηζε καζεκάησλ ζηα νπνία είραλ εμεηαζηεί επηηπρώο ζην Τκήκα πξνέιεπζήο ηνπο νθείινπλ λα
ππνβάινπλ εγγξάθσο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ηα ζρεηηθά αηηήκαηα εληόο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο, ζπλππνβάιινληαο ηαπηόρξνλα
απόζπαζκα ηνπ Οδεγνύ Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο απ’ ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ύιε θαη ηα
ζπγγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία είραλ εμεηαζηεί θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο ηνπο
βαζκνινγίαο. Τα παξαπάλσ αηηήκαηα εμεηάδνληαη εληαία ζε κία ζπλεδξίαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ
Τκήκαηνο. Οη επηηπρόληεο θαηαηάζζνληαη ζε εμάκελν αλάινγα κε ην αξηζκό ησλ ECTS ησλ
καζεκάησλ πνπ ηνπο αλαγλσξίδνληαη. Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο θνίηεζεο ησλ επηηπρόλησλ από
θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ κεηώλεηαη θαηά έλα (1) εμάκελν γηα θάζε
30 αλαγλσξηζκέλα ECTS.
Ηκεξνκελίεο
-

Υπνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ 1 -15 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο.
Δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ 1- 20 Δεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Τν αθξηβέο πξόγξακκα αλαθνηλώλεηαη
από ηε Γξακκαηεία θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ Τκήκαηνο, εγθαίξσο.

Δηθαηνινγεηηθά
1) Αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ (ρνξεγείηαη από ηε Γξακκαηεία).
2) Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηζηνπνηεηηθό πεξάησζεο ζπνπδώλ. (Σε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη
αξηζκεηηθά ν βαζκόο πηπρίνπ, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη πηζηνπνηεηηθό, ζην νπνίν
λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη βαζκνί ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαγσγή ηνπ
βαζκνύ πηπρίνπ).

3) Γηα ηνπο πηπρηνύρνπο εμσηεξηθνύ: Σπλππνβάιιεηαη θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ
ηνπο από ηνλ Δηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό Αλαγλώξηζεο ηίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όξγαλν πνπ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα αλαγλώξηζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ.
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, ηελ ύιε ησλ εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ θαη ηε
ζπληζηάκελε βηβιηνγξαθία δηαηίζεληαη δεκόζηα από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο.

