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Σν Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, πποκηπύζζει για ηο 

ακαδημαφκό έηορ 2019-2020 έυρ και ηπιάνηα (30) νέερ θέζειρ Μεηαπηςσιακών 

Φοιηηηών (ΜΦ), γηα ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) κε ηίηιν 

«Τπνινγηζηηθή θαη ηαηηζηηθή Αλαιπηηθή ζηελ Δπηζηήκε ησλ Γεδνκέλσλ». 
 

Γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ζην αλσηέξσ Π.Μ.. απαιηείηαι: 
 

 ηίηλορ ζποςδών Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο & αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ 

Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο Σκεκάησλ Θεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ, 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, ρνιψλ Δπηζηεκψλ Οηθνλνκίαο & Γηνίθεζεο, 

ηξαηησηηθψλ ρνιψλ, θαζψο θαη Σκεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. Τπνςεθηφηεηα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο ησλ 

αλσηέξσ Σκεκάησλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε πεξάησζεο 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

γηα επηθχξσζε ηνπ πίλαθα ησλ επηηπρφλησλ (δειαδή πξηλ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα 

ηνπ επηεκβξίνπ 2019). ε θάζε πεξίπησζε, νη επηιεγέληεο νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ ην πηπρίν ηνπο θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηε ιήμε 

ησλ εγγξαθψλ ζην ΠΜ. 
 

 επαπκήρ γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ. 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ ΜΦ, νη νπνίνη ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ΠΜ, 

ζςνεκηιμώνηαι: 
 

 ηα ειδικά πποζόνηα ησλ ππνςεθίσλ, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη απφ δηθαηνινγεηηθά. 
 

 ε απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα πποθοπικήρ ζςνένηεςξηρ. 
 

Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ΜΦ γίλεηαη ζε θιίκαθα απφ 0 κέρξη 500 θαη θάζε ππνςήθηνο 

πηζηψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αμηνινγηθψλ κνλάδσλ (α.κ.) απηήο ηεο θιίκαθαο. Σα 

θξηηήξηα αλά θαηεγνξία, θαη νη αληίζηνηρεο α.κ. εθάζηνπ θξηηεξίνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο 

ζηνλ  

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο https://www.math.upatras.gr/media/attachments/flatpages_flatpage/37/FEK_3281_08.08.2018.pdf  

ηνπ ΠΜ. Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ α.κ., πνπ ζα 

ζπγθεληξψζνπλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ν πίλαθαο επηηπρφλησλ & επηιαρφλησλ 

εγθξίλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ. Σα νλφκαηα ησλ 

επηηπρφλησλ/επηιαρφλησλ αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο. Οη εγγξαθέο ησλ λέσλ ΜΦ πξνγξακκαηίδνληαη εληφο ηαθηήο εκεξνκελίαο ηνπ 

Οθησβξίνπ 2019. 

http://www.math.upatras.gr/~sotos/MCDA/ΦΕΚ%20κανονισμος%20MCDA.pdf
https://www.math.upatras.gr/media/attachments/flatpages_flatpage/37/FEK_3281_08.08.2018.pdf


 

Για να γίνει δεκηή η ςποτηθιόηηηά ηοςρ, νη ππνςήθηνη ΜΦ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. Να ςποβάλοςν από 02/09/2019 έυρ και 16/09/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πχιεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία. 

2. Να αποζηείλοςν κε ζπζηεκέλε επηζηνιή (ΔΛΣΑ ή άιιε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ) 

ηο απγόηεπο μέσπι και ηη Γεςηέπα 16 επηεμβπίος 2019 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) 

θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηε δηεχζπλζε: Γπαμμαηεία Σμήμαηορ Μαθημαηικών, 

Πανεπιζηήμιο Παηπών, 26504 Ρίο, Πάηπα (Με ηην ένδειξη: ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ 

ΣΟ Π.Μ. «Τπολογιζηική και ηαηιζηική Αναλςηική ζηην Επιζηήμη ηων Δεδομένων»). 

Φάθεινη ππνςεθηφηεηαο κε απιφ ηαρπδξνκείν ή κε παξάδνζε απηνπξνζψπσο δελ 

γίλνληαη δεθηνί. 
 

Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ςποσπευηικά πξέπεη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα 

δικαιολογηηικά (ε κε πξνζθφκηζή ηνπο νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ): 

1. Ένηςπη αίηηζη ςποτηθιόηηηαρ. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη 

ην εηδηθφ έληππν απφ ηελ ππεξζχλδεζε εδψ θη εδψ, ή ηε Γξακκαηεία 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ (θηίξην Βηνινγηθνχ 

Μαζεκαηηθνχ Παλ. Παηξψλ, 1νο φξνθνο γξαθείν 152, θ. Κνιιηφπνπιν). 

2. Βιογπαθικό ζημείυμα (θαηά πξνηίκεζε ζηα πξφηππα ηνπ europass). 

3. Πεπιγπαθή ζκοπού και κινήηπυν για μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ (έσο 300 

ιέμεηο). Δλδεηθηηθά, ν ππνςήθηνο κπνξεί λα αλαθεξζεί: ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο επέιεμε ην ΠΜ, πσο ζπλδέεηαη ε νινθιήξσζε ηνπ ΠΜ κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε, επηπιένλ ιφγνπο νη νπνίνη ηνλ θηλεηνπνίεζαλ γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΠΜ. 

4. Ανηίγπαθο βαζικού ηίηλος ζποςδών από ΑΔΙ. Κάηνρνη ηίηισλ ηεο 

αιινδαπήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ πξάμε αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ ηνπο απφ 

ην ΓΙΚΑΣΑ ή ην ΓΟΑΣΑΠ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ είλαη αθφκε 

πηπρηνχρνο/δηπισκαηνχρνο, ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε (δείηε πξφηππν ηεο 

ππεχζπλεο δήισζεο εδψ) ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη, εθφζνλ επηιεγεί, ζα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ ή ην πηπρίν/δίπισκα πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο πλέιεπζεο γηα επηθχξσζε ηνπ πίλαθα ησλ 

επηηπρφλησλ ζην ΠΜ (δειαδή πξηλ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ επηεκβξίνπ 

2019). 

5. Πιζηοποιηηικό αναλςηικήρ βαθμολογίαρ βαζικού ηίηλος ζποςδών ζην 

νπνίν αλαγξάθεηαη θαη ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ 

είλαη αθφκε πηπρηνχρνο/δηπισκαηνχρνο, ζηελ αίηεζε πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν 

αξηζκεηηθφο Μ.Ο. ηεο βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ ηα νπνία έρεη νινθιεξψζεη 

επηηπρψο κέρξη ζηηγκήο, θαζψο επίζεο θαη ην πιήζνο ησλ καζεκάησλ πνπ απνκέλνπλ 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ. 

6. Παπάπηημα διπλώμαηορ, εάλ έρεη ρνξεγεζεί. 

7. Πιζηοποιηηικό καηεύθςνζηρ βαζικών ζποςδών (εάλ πξνβιέπεηαη ζην 

πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ππνςεθίνπ). 

8. Ανηίγπαθο αποδεικηικού γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ. . Όινη νη 

ππνςήθηνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ επαξθψο αγγιηθά. Ο έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ζηα 

αγγιηθά γίλεηαη κε κία γξαπηή εμέηαζε, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε κεηάθξαζε ελφο 

καζεκαηηθνχ θεηκέλνπ θαη δηεμάγεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ 

Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (ΔΑΤ) . Η ΔΑΤ κπνξεί λα εμαηξέζεη απφ απηήλ ηελ 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
https://www.math.upatras.gr/media/attachments/flatpages_flatpage/33/ΑΙΤΗΣΗ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ_MCDA.pdf
https://www.math.upatras.gr/media/attachments/flatpages_flatpage/37/ApplicationMCDA.docx
https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
https://www.math.upatras.gr/media/attachments/flatpages_flatpage/33/yp_dilosi.doc


εμέηαζε ππνςεθίνπο, πνπ δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλα δηπιψκαηα, πνπ πηζηνπνηνχλ 

ηελ επαξθή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΑΔΠ. 

 

Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο κπνξεί λα πεξηέρεη επιπλέον ηα κάηυθι δικαιολογηηικά 

για ηα επικαλούμενα ζηην αίηηζη ειδικά πποζόνηα  (ε κε πξνζθφκηζε ηνπο νδεγεί 

ζε κε κνξηνδφηεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ): 

9. Ανηίγπαθα άλλυν ηίηλυν ζποςδών πος καηέσοςν, εάλ ππάξρνπλ (π.ρ. άιιν 

πηπρίν/δίπισκα ΑΔΙ/ΣΔΙ, Μ.Γ.Δ., Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα, θ.ιπ.). Δάλ ν ηίηινο έρεη 

ρνξεγεζεί απφ ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί επίζεο θαη ε ζρεηηθή 

πξάμε αλαγλψξηζεο. 

10. Πιζηοποιηηικά αναλςηικήρ βαθμολογίαρ ηυν υρ άνυ άλλυν ηίηλυν ζποςδών, 

εάλ ππάξρνπλ. 

11. Παπάπηημα διπλώμαηορ ηυν υρ άνυ άλλυν ηίηλυν ζποςδών, εάλ ππάξρνπλ. 

12. Ανηίγπαθο αποδεικηικού ξένηρ γλώζζαρ (εκηόρ ηηρ αγγλικήρ) εάλ ππάξρεη. 

13. Πεπίλητη πηςσιακήρ επγαζίαρ έυρ 300 λέξειρ και ανηίγπαθο εξυθύλλος, εάλ 

έρεη εθπνλεζεί. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη ηειεηφθνηηνο θαη εθπνλεί πηπρηαθή 

εξγαζία, κπνξεί λα ππνβάιεη έθζεζε πξνφδνπ εθπφλεζεο ηνπ επηβιέπνληά ηνπ ζηελ 

νπνία, κεηαμχ ησλ άιισλ, πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ αλακελφκελν ρξφλν 

ππνζηήξημεο θαη λα ππάξρεη κηα γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο. 

Τπνςήθηνη ΜΦ, νη νπνίνη δειψλνπλ φηη έρνπλ εθπνλήζεη πηπρηαθή εξγαζία, θαινχληαη λα 

ηελ πξνζθνκίζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο (ην αληίγξαθν ζα ηνπο επηζηξαθεί). 

14. Αποδεικηικά δημοζιεύζευν ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ή ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά ή βηβιία ή κνλνγξαθίεο ηνπ ππνςεθίνπ, εάλ ππάξρνπλ. Ωο απνδεηθηηθά 

λννχληαη νη θσηνηππίεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ηφκνπ πξαθηηθψλ ή ηνπ πεξηνδηθνχ 

ή ηνπ ζπιινγηθνχ ηφκνπ, θ.ιπ. απφ ηηο νπνίεο απνδεηθλχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

15. 2 ςζηαηικέρ επιζηολέρ. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ππνβάιινληαη ζε θιεηζηφ 

θάθειν, θέξνπλ ζήκαλζε γλεζηφηεηαο ηνπ γξάθνληνο, είλαη πξφζθαηεο θαη πξνέξρνληαη 

είηε απφ κέιε ΓΔΠ, είηε απφ άηνκα αλαγλσξηζκέλνπ επαγγεικαηηθνχ θχξνπο, κε ηα νπνία 

ν ππνςήθηνο είρε ή έρεη αθαδεκατθή – επαγγεικαηηθή ζρέζε. 

16. Οπνηαδήπνηε άλλο ζηοισείο πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ ππνςεθίνπ ζπκβάιεη 

ζηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζή ηνπ, π.ρ. ππνηξνθίεο, βξαβεία ζε δηαγσληζκνχο 

καζεκαηηθψλ, ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα Erasmus, θ.ιπ. 
 

Η ζςνένηεςξη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηο δεύηεπο δεκαπενθήμεπο ηος επηεμβπίος 

2019 απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ θαη ην 

πξφγξακκα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ https://www.math.upatras.gr & http://my.math.upatras.gr θαη 

ζηνπο ππνςεθίνπο ηειεθσληθά. 
 

 Για ηην παπακολούθηζη ηος ΠΜ δεν πποβλέπεηαι καηαβολή διδάκηπυν. 
 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ (ηει. 2610-996750 θ. Κνιιηφπνπιν) θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ φπνπ θαη ππάξρνπλ αλαξηεκέλνη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν νδεγφο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

 

 

Η Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ 

 

 

 

https://www.math.upatras.gr/
http://my.math.upatras.gr/


Καζεγήηξηα Υξπζή Κνθνινγηαλλάθε 

 
 

 


