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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
“ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ”
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ
Τα Τκήκαηα Μαζεκαηηθώλ θαη Μεραληθώλ Η/Υ & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ,
νξγαλώλνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ από ην αθαδεκατθό έηνο 1998-1999 Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Γ.Π.Μ.Σ.) κε ηίηιν «Μαθημαηικά ηυν Τπολογιζηών και ηυν Αποθάζευν»
ην νπνίν νδεγεί ζε Μεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ (Μ.Γ.Δ.).
Σο ακαδημαφκό έηορ 2011-2012 θα ειζασθούν έυρ και 30 μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ. Σην
πξόγξακκα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη: (α) Α.Δ.Ι. Σρνιώλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Α.Δ.Ι. Οηθνλνκηθώλ
Σρνιώλ θαη Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ ηεο εκεδαπήο θαη (β) αλεγλσξηζκέλσλ νκνηαγώλ Ιδξπκάησλ Σρνιώλ
Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Οηθνλνκηθώλ Σρνιώλ θαη Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ ηεο αιινδαπήο. Γηα ηνπο
πηπρηνύρνπο άιισλ Τκεκάησλ Α.Δ.Ι θαη Α.Τ.Δ.Ι. ηζρύνπλ πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο νξίδνληαη
ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Π.Μ.Σ. Υπνςεθηόηεηα, επίζεο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ
θαη νη θνηηεηέο/ηξηεο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ πνπ νθείινπλ κέρξη 8 καζήκαηα, νη νπνίνη, εθόζνλ
γίλνπλ δεθηνί, έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Π.Μ.Σ. κόλνλ εάλ νινθιεξώζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο έσο θαη
ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2011.
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ μέσπι και ηην 30η Μαΐος 2011 ζηε Γξακκαηεία
ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο (ππάξρεη θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ).
2. Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (όισλ ησλ αλώηεξσλ/αλώηαησλ ζπνπδώλ πνπ ππάξρνπλ).
3. Αληίγξαθν όισλ ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο (πηπρίν, άιιν Μ.Γ.Δ., θ.ιπ.).
4. Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο μέλεο γιώζζαο.
5. Γύν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
6. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.
7. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηε γλώκε ησλ ππνςεθίσλ ζα ζπλέβαιε ζηελ πιεξέζηεξε
αμηνιόγεζή ηνπο, όπσο πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο ζε ζεξηλά ζρνιεία ή/θαη ζπλέδξηα, ππνηξνθίεο
ΙΚΥ, βξαβεία ζε Γηαγσληζκνύο Μαζεκαηηθώλ θαη Πιεξνθνξηθήο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, θ.ιπ.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γξακκαηεία
ηνπ επηζπεύδνληνο Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ (θα Μπνπινύηδα, Γξακκαηεία Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ,
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 26500 Πάηξα, θηίξην Βηνινγηθνύ/Μαζεκαηηθνύ, 1νο όξνθνο, γξαθείν 152,
ηει.: 2610-996736), ή ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο (http://www.math.upatras.gr)
θαζώο θαη ηελ (http://my.math.upatras.gr).
O Γηεπζπληήο ηνπ Γ.Μ.Π.Σ.
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νηθόιανο Τζάληαο
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
“ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ”
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ
Τα Τκήκαηα Μαζεκαηηθώλ θαη Μεραληθώλ Η/Υ & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ,
νξγαλώλνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ από ην αθαδεκατθό έηνο 1998-1999 Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Γ.Π.Μ.Σ.) κε ηίηιν «Μαθημαηικά ηυν Τπολογιζηών και ηυν Αποθάζευν»
ην νπνίν νδεγεί ζε Μεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ (Μ.Γ.Δ.) ζηηο θαηεπζύλζεηο:
Α. Μαζεκαηηθέο Θεκειηώζεηο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Υπνινγηζηώλ θαη Δθαξκνγέο ζηελ Τερλεηή
Δμαγσγή Σπκπεξαζκάησλ θαη Απνθάζεσλ.
Β. Σηαηηζηηθή, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη Δθαξκνγέο ζηηο Απνθάζεηο.
Γ. Θεσξία Αξηζκεηηθώλ Υπνινγηζκώλ θαη Δθαξκνγέο ζηηο Απνθάζεηο.
Σο Γ.Π.Μ.. πποάγει ηε βαζύηεξε θαηάξηηζε ζηα ζεσξεηηθά θαη εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά πνπ
ρξεηάδνληαη (α) ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη (β) ζηελ ππνινγηζηηθή γηα ζέκαηα επηζηήκεο, ηερλνινγίαο,
δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο. Σο Γ.Π.Μ.. αποζκοπεί λα εθπαηδεύζεη ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ζηελ
πνζνηηθή δηεξεύλεζε, ηε ζηξαηεγηθή αμηνιόγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεζνδνινγηώλ πνπ
άπηνληαη ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Δπηζηήκεο ησλ Υπνινγηζηώλ πξνθεηκέλνπ νη απόθνηηνί ηνπ λα
αληαπεμέιζνπλ επαξθώο ζηηο απαηηήζεηο επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο.
Σο ακαδημαφκό έηορ 2011-2012 θα ειζασθούν έυρ και 30 μεηαπηςσιακοί θοιηηηέρ. Σην πξόγξακκα
γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη: (α) Α.Δ.Ι. Σρνιώλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Α.Δ.Ι. Οηθνλνκηθώλ Σρνιώλ θαη
Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ ηεο εκεδαπήο θαη (β) αλεγλσξηζκέλσλ νκνηαγώλ Ιδξπκάησλ Σρνιώλ Θεηηθώλ
Δπηζηεκώλ, Οηθνλνκηθώλ Σρνιώλ θαη Πνιπηερληθώλ Σρνιώλ ηεο αιινδαπήο. Γηα ηνπο πηπρηνύρνπο
άιισλ Τκεκάησλ Α.Δ.Ι θαη Α.Τ.Δ.Ι. ηζρύνπλ πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο νξίδνληαη ζηνλ
Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Π.Μ.Σ. Υπνςεθηόηεηα, επίζεο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θαη νη
θνηηεηέο/ηξηεο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ πνπ νθείινπλ κέρξη 8 καζήκαηα, νη νπνίνη, εθόζνλ γίλνπλ
δεθηνί, έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Π.Μ.Σ. κόλνλ εάλ νινθιεξώζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο έσο θαη ηελ
εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2011. Οη ππνςήθηνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο
ζε δύν (2) ην πνιύ θαηεπζύλζεηο πξνζδηνξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ μέσπι και ηην 30η Μαΐος 2011 ζηε Γξακκαηεία ηνπ
επηζπεύδνληνο Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο (ππάξρεη θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Τκήκαηνο).
2. Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (όισλ ησλ αλώηεξσλ/αλώηαησλ ζπνπδώλ πνπ ππάξρνπλ).
3. Αληίγξαθν όισλ ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο (πηπρίν, άιιν Μ.Γ.Δ., θ.ιπ.).

4.
5.
6.
7.

Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο μέλεο γιώζζαο.
Γύν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.
Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηε γλώκε ησλ ππνςεθίσλ ζα ζπλέβαιε ζηελ πιεξέζηεξε
αμηνιόγεζή ηνπο, όπσο πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο ζε ζεξηλά ζρνιεία ή/θαη ζπλέδξηα, ππνηξνθίεο
ΙΚΥ, βξαβεία ζε Γηαγσληζκνύο Μαζεκαηηθώλ θαη Πιεξνθνξηθήο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, θ.ιπ.

Η αξιολόγηζη και η επιλογή ηυν ςποτηθίυν γίνεηαι από ηην Δπιηποπή Δπιλογήρ Διζακηέυν.
Γηα ηελ επηινγή ζα ζπλεθηηκεζνύλ (α) ν γεληθόο βαζκόο ηνπ πηπρίνπ, (β) ε αλαιπηηθή βαζκνινγία
ζηα ζπλαθή κε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ Π.Μ.Σ. πξνπηπρηαθά καζήκαηα, (γ) ν ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ
πηπρίνπ, (δ) ην (απνδεδεηγκέλν) επίπεδν γλώζεο μέλεο γιώζζαο ή γισζζώλ, (ε) ε ύπαξμε πξνπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, (ζη) ε (απνδεδεηγκέλε) ζπκκεηνρή ζε ζεξηλά ζρνιεία, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα,
θ.α., (δ) νη ηπρόλ εξεπλεηηθέο, κειεηεηηθέο, επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δεκνζηεύζεηο, (ε) δύν
(2) ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζε θιεηζηό θάθειν, θέξνπλ ζήκαλζε
γλεζηόηεηαο ηνπ γξάθνληνο, είλαη πξόζθαηεο θαη πξνέξρνληαη είηε από κέιε ΓΔΠ, είηε από άηνκα
αλεγλσξηζκέλνπ επαγγεικαηηθνύ θύξνπο, κε ηα νπνία ν ππνςήθηνο είρε ή έρεη αθαδεκατθή –
επαγγεικαηηθή ζρέζε, θαη, ηέινο, (ζ) νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ
“πξνθίι” ηνπ ππνςεθίνπ σο πξνο ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα παξαθνινπζήζεη έλα πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ
ζπνπδώλ ζηα Μαζεκαηηθά (π.ρ. ππνηξνθία Ι.Κ.Υ. πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, βξάβεπζε ζε δηαγσληζκνύο
καζεκαηηθώλ θαη πιεξνθνξηθήο, θ.α.).
Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην ζπλνιηθό αξηζκό κνλάδσλ πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ζύκθσλα κε
ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, θαη ν πίλαθαο επηηπρόλησλ εγθξίλεηαη από ηε Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή
ηνπ Γ.Π.Μ.Σ. Ο επηθπξσκέλνο πίλαθαο επηηπρόλησλ αλαθνηλώλεηαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο
Μαζεκαηηθώλ θαη νη επηηπρόληεο θαινύληαη λα εγγξαθνύλ εληόο ηαθηήο εκεξνκελίαο.
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Γ.Π.Μ.Σ. δεν πποβλέπεηαι η καηαβολή διδάκηπυν.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ
επηζπεύδνληνο Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ (θα Μπνπινύηδα, Γξακκαηεία Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ,
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 26500 Πάηξα, θηίξην Βηνινγηθνύ/Μαζεκαηηθνύ, 1νο όξνθνο, γξαθείν 152,
ηει.: 2610-996736), ή ζηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο (http://www.math.upatras.gr)
θαζώο θαη ηελ (http://my.math.upatras.gr).

O Γηεπζπληήο ηνπ Γ.Μ.Π.Σ.

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νηθόιανο Τζάληαο

