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«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης» 

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Τμήμα Μαθηματικών 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα προβεί στην επιλογή μεταπτυχιακών 
φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. 1727/Β/17.05.2018.  
  

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις: 

 
• Ειδίκευση Α΄: Μαθηματικά (Ανάλυση – Άλγεβρα – Γεωμετρία) 

• Ειδίκευση Β΄: Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα  

• Ειδίκευση Γ΄: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική 
 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Εφαρμο-
σμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής ή, Επιχειρησιακής Έρευνας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων 
Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορεί να γίνουν δεκτοί, 
ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (Σ.Τ.), κάτοχοι πτυχίων Τμημάτων Σχολών Θετικών 
Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Οικονομι-
κών Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής καθώς και οι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. συναφούς γνωστικού αντικειμέ-
νου που επιθυμούν να αποκτήσουν το Δ.Μ.Σ. του Τμήματος. Δεν γίνονται δεκτοί κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ίδιας 
ειδίκευσης. 
 
 Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην προκήρυξη αυτή έχουν και οι φοιτητές Προπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του προσεχούς Σεπτεμ-
βρίου, με την προϋπόθεση ότι στο τέλος της εξεταστικής περιόδου θα προσκομίσουν σχετική βε-
βαίωση για την περάτωση των σπουδών τους το αργότερο έως την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022. 
  

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθημα-
τικών (grammath@uoi.gr) μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 τα εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση στην οποία θα εκδηλώνεται ενδιαφέρον για μία μόνο συγκεκριμένη ειδίκευση (έντυπη 
από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος, www.math.uoi.gr ). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου. 
3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. 
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. 
5. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών του εξωτερικού. 
6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν. 
7. Πιστοποιητικά διδακτικής ή ερευνητικής απασχόλησης, εφόσον υπάρχουν. 
8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.  
9. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Β2), όπως καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. 1 
10. Για αλλοδαπούς φοιτητές, εφόσον υπάρχει, πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσ-

σας (Β2), όπως καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. 2 
 Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαιτούνται δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκές συστατικές 
επιστολές.  
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Η διαδικασία υποβολής των συστατικών επιστολών είναι η ακόλουθη: 
1. Οι ενδιαφερόμενοι δακτυλογραφούν, στο e-mail με το οποίο αποστέλλουν την αίτηση τους, κα-

τάλογο τουλάχιστον δύο μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει, κα-
τόπιν προγενέστερης επικοινωνίας με τους ενδιαφερομένους, ότι θα χορηγήσουν συστατική ε-
πιστολή. Για κάθε μέλος δηλώνεται όνομα, επίθετο, ιδιότητα (π.χ., βαθμίδα και Τμήμα στο ο-
ποίο υπηρετεί) και απαραιτήτως διεύθυνση e-mail. 

2. Η Γραμματεία, αφού παραλάβει την αίτηση του ενδιαφερόμενου, αποστέλλει σε καθένα από τα 
μέλη του προαναφερθέντος καταλόγου, ένα e-mail, στο οποίο αναγράφονται προσωποποιημέ-
νες οδηγίες για την υποβολή της συστατικής επιστολής. 

3. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Κυριακή, 21 Αυγούστου 
2022, ώρα 23:55. 

4. Δεν θα γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές οι οποίες θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο, εκτός αυτού που περιγράφεται εδώ, ή δεν ακολουθούν τις οδηγίες που θα περιέχονται 
στο e-mail που θα αποσταλεί από την Γραμματεία του Τμήματος. 

 
 Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αίτηση θα κληθούν για συνεντεύξεις οι οποίες θα πραγματο-
ποιηθούν στο κτίριο του Τμήματος στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022. Η Γραμματεία Π.Μ.Σ. θα ενημερώσει 
τους υποψήφιους για την αίθουσα καθώς και την ακριβή ημέρα και ώρα των συνεντεύξεων.  
 

 Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. περιγράφονται στον Κανονισμό 
του Π.Μ.Σ. (ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Υποψήφιοι που δεν πλη-
ρούν το κριτήριο εισαγωγής-κατάταξης, δύνανται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις οι οποίες θα διενερ-
γηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών (άρθρο 7 του 
Κανονισμού του Π.Μ.Σ.). Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση με τις ημερομηνίες των εξετάσε-
ων.  
 

 Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν έντυπα τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην Γραμματεία 
του Τμήματος (Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα – 45110, Τηλ: 26510-07492, 07493, 
07190, 07428) το αργότερο έως την Παρασκευή 30-9-2022.  
 

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23: 

• υφίσταται το ενδεχόμενο διεκδίκησης ετήσιας υποτροφίας στην Ειδίκευση Β’. 

• Υπάρχει η επιλογή μερικής/πλήρους φοίτησης στην Ειδίκευση Α’. 
 

 Η παρακολούθηση των Μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, τα 
Μαθήματα του Π.Μ.Σ. αρχίζουν την Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022.   
          
  
 

 

 

 

 

 

 
1 Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου πιστοποίησης καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια 

του φοιτητή με διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης στη μετάφραση σχετικών κειμένων από την αγγλική γλώσσα.  
2  Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου πιστοποίησης καλής γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας (Β2), η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή με διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης στη μετάφραση σχετικών 
κειμένων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα. 
Οι εξετάσεις για τις ως άνω περιπτώσεις θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σε ημερομηνία που 
θα ανακοινωθεί. 


