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Για το Πανεπιστημιακό έτος 2015-2016 (έναρξη: επτέμβριος 2015) θα γίνουν δεκτοί στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Σμήματος Μαθηματικών, μεταπτυχιακοί φοιτητές  στις 
παρακάτω ειδικεύσεις: 
Α) Ειδίκευση στα Μαθηματικά (Θεωρητικά Μαθηματικά),  
       25 (είκοσι πέντε) Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
Β) Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, 
       15 (δεκαπέντε)  Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
Γ) Ειδίκευση στη τατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,  
       15 (δεκαπέντε) Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

 Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Σμημάτων Μαθηματικών, τατιστικής, 
Σμημάτων χολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών χολών, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αντιστοίχων Σμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων Σ.Ε.Ι. της 
χώρας όπως ο νόμος ορίζει. 

 Τποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο 
επτεμβρίου 2015. 
      Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει από 3.6.2015 έως 26.6.2015 και από 24.8.2015 έως 
11.9.2015. Οι υποψηφιότητες όσων υποβάλουν δικαιολογητικά κατά την πρώτη περίοδο υποβολής 
θα κριθούν σύμφωνα με τα κριτήρια της Δέσμης Α’, όπως περιγράφονται στον εσωτερικό 
κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών, και τα αποτελέσματα της επιλογής θα 
ανακοινωθούν έως τις 24 Ιουλίου 2015. Όσοι δεν επιλεγούν σε αυτή τη φάση θα επανακριθούν μαζί 
με όσους υποβάλουν δικαιολογητικά κατά τη δεύτερη περίοδο υποβολής, και η επιλογή θα γίνει 
έως τις 30 επτεμβρίου 2015. τη δεύτερη φάση επιλογής όλοι οι υποψήφιοι θα κριθούν σύμφωνα 
με τα κριτήρια της Δέσμης Α ή/και τις εξετάσεις επιλογής της Δέσμης Β’ που θα 
πραγματοποιηθούν την εβδομάδα μετά το τέλος των εξετάσεων περιόδου επτεμβρίου.    
Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://noether.math.uoa.gr/Graduate   
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση έντυπη (οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν την αίτηση από τη Γραμματεία ή την 

ιστοσελίδα του Σμήματος http://noether.math.uoa.gr/Graduate) 
2. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (οι πτυχιούχοι Παν/μίων της αλλοδαπής να καταθέσουν 

βεβαίωση του ΔΟΑΣΑΠ, ότι το Πανεπιστήμιο και το Σμήμα που προέρχονται είναι 
αναγνωρισμένο ισότιμο Ίδρυμα. ε περίπτωση που κατατεθεί φωτοτυπία να είναι 
επικυρωμένη). 

3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας πρωτότυπο ή φωτοτυπία (προς διευκόλυνση της 
διαδικασίας, παρακαλούμε όπως επιδεικνύετε το πρωτότυπο). 

4. Βιογραφικό ημείωμα. 
5. Υωτοτυπία Αστυνομικής Σαυτότητας με επίδειξη της πρωτότυπης. 
6. Συχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις. 
7. υστατικές επιστολές. 
8. Δίπλωμα ξένης γλώσσας. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται κατά τις ημέρες Δευτέρα-Σετάρτη-
Παρασκευή και ώρες 11.00 έως 14.00, στη Γραμματεία του Σμήματος Μαθηματικών (τηλέφωνο: 
210 727 6334).   

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με ιδιωτική εταιρεία 
ταχυμεταφορών (όχι με ταχυδρομείο) στη διεύθυνση:  

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ), ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΠΟΛΗ 
ΖΩΓΡΑΥΟΤ, 15784  

Αθήνα 6.5.2015 
Ο Πρόεδρος  

του Σμήματος Μαθηματικών 
(*) 

Καθηγητής Ιωάννης Π. Εμμανουήλ 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος και 
διεκπεραιώθηκε  ηλεκτρονικά. 
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