Γιατί να ςπουδάςω ςτο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοςμζνων Μαθηματικών
του Πανεπιςτημίου Κρήτησ;
To Tμιμα Μακθματικϊν και Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν δθμιουργικθκε το 2013
από τθ ςυνζνωςθ του Σμιματοσ Μακθματικϊν και του Σμιματοσ Εφαρμοςμζνων
Μακθματικϊν, γι’ αυτό προςφζρει δφο ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ με διαφορετικοφσ
κωδικοφσ ςτο μθχανογραφικό: τθν «Κατεφκυνςθ Μακθματικϊν» και τθν
«Κατεφκυνςθ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν». Οι απόφοιτοι και των δφο
κατευκφνςεων ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε
μεταπτυχιακό επίπεδο με ςκοπό τθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ
Ειδίκευςθσ (Master) και Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ (PhD).
Σο Σμιμα ζχει μόνιμο διδακτικό προςωπικό 41 ατόμων με ερευνθτικά αντικείμενα
που καλφπτουν όλεσ ςχεδόν τισ περιοχζσ των κεωρθτικϊν και εφαρμοςμζνων
μακθματικϊν, και οι οποίοι μαηί με τυχόν περιςταςιακό ζκτακτο διδακτικό
προςωπικό διδάςκουν τα προπτυχιακά μακιματα των δφο κατευκφνςεων και τα
μεταπτυχιακά μακιματα. Σο πρόγραμμα ςπουδϊν και των δφο κατευκφνςεων
προβλζπει τθν υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ μακθμάτων προγραμματιςμοφ τα
οποία υποςτθρίηονται από ςφγχρονα εργαςτιρια υπολογιςτϊν με πολλζσ κζςεισ
εργαςίασ, ενϊ παράλλθλα δίνεται θ δυνατότθτα εργαςίασ από απόςταςθ με ςκοπό
να βοθκιςει τθν κατϋοίκον μελζτθ των φοιτθτϊν. Σα διεπιςτθμονικά ερευνθτικά
ενδιαφζροντα πολλϊν διδαςκόντων κακϊσ και θ ςυνεργαςία με άλλα Σμιματα του
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ και των δφο
κατευκφνςεων να εγγράφονται ςε μια ευρεία ομάδα μακθμάτων άλλων επιςτθμϊν.
Σο Πανεπιςτιμιο Κριτθσ διακζτει μια ςφγχρονθ, ςυνεχϊσ εμπλουτιηόμενθ
βιβλιοκικθ με ζντυπα και θλεκτρονικά βιβλία.
Σο Σμιμα ςτεγάηεται από το 2013 ςε νζο κτιριο το οποίο βρίςκεται 10Κm περίπου
από το κζντρο τθσ πόλθσ του Ηρακλείου ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ, μζςα ςτθν
περιαςτικι φφςθ, με κζα προσ τα βουνά και τθ κάλαςςα. Σο Ηράκλειο είναι μια
μεςαία πόλθ με πλθκυςμό 175 χιλιάδων κατοίκων περίπου. Είναι εφκολα
προςβάςιμθ κακϊσ ζχει κακθμερινι ατμοπλοϊκι ςφνδεςθ με τον Πειραιά και
απευκείασ αεροπορικι ςφνδεςθ με τθν Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ και τθ Ρόδο. Σο
λιμάνι και το αεροδρόμιο είναι ςε πολφ μικρι απόςταςθ από το κζντρο τθσ πόλθσ.

Η φήμη και το όνομα ενόσ Τμήματοσ και του Πανεπιςτημίου που αυτό ανήκει
είναι ζνασ ςημαντικόσ λόγοσ για να επιλζξω το Τμήμα που θα ςπουδάςω?
Σο όνομα ενόσ Σμιματοσ που βαςίηεται ςτθν διεκνι ερευνθτικι προβολι των
Κακθγθτϊν του αλλά και ςτθν ποιότθτα διδαςκαλίασ τουσ ςυνοδεφουν ζναν φοιτθτι
κατά τθν διάρκεια των ςπουδϊν του αλλά και όταν αποφοιτιςει. Ενασ φοιτθτισ
χρειάηεται κακθγθτζσ που κα τον εμπνεφςουν, κα τον κακοδθγιςουν και κα
διευρφνουν τουσ ορίηοντεσ του ςε ςφγχρονα επιςτθμονικά πεδία. Και ζνασ
απόφοιτοσ όμωσ
χρειάηεται αναγνωριςμζνουσ Κακθγθτζσ
που
κα τον
κακοδθγιςουν και κα του δείξουν όςον το δυνατόν περιςςότερεσ επιλογζσ και κα
τον υποςτθρίξουν με τισ ανάλογεσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ για να ςυνεχίςει τισ
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μεταπτυχιακζσ του ςπουδζσ.
Τι είναι τα Εφαρμοςμζνα Μαθηματικά;
Ο όροσ «Εφαρμοςμζνα Μακθματικά» αναφζρεται ςτα πεδία μακθματικϊν που
ζχουν αναπτυχκεί με αντικείμενο τθν περιγραφι και επίλυςθ πρακτικϊν
προβλθμάτων τα οποία εμφανίηονται λόγω τθσ μακθματικοποίθςθσ άλλων
επιςτθμϊν, όπωσ, για παράδειγμα, θ μετεωρολογία, θ φυςικι, θ χθμεία, θ βιολογία,
θ ιατρικι, θ πλθροφορικι, θ οικονομία, θ κοινωνιολογία,
θ τεχνολογία
επικοινωνιϊν, θ τεχνολογία υλικϊν, οι επιςτιμεσ περιβάλλοντοσ, θ διαχείριςθ
ενζργειασ κ.ά.
το Σμιμα Μακθματικϊν και Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν του Πανεπιςτθμίου
Κριτθσ τα πεδία εφαρμοςμζνων μακθματικϊν τα οποία υποςτθρίηονται από τα
μζλθ του είναι: θ ςτατιςτικι, θ μελζτθ διαφορικϊν εξιςϊςεων, θ αρικμθτικι
ανάλυςθ, οι επιςτθμονικοί υπολογιςμοί, θ αρικμθτικι πρόβλεψθ καιροφ κακϊσ και
θ μακθματικι μοντελοποίθςθ ςτθν επιςτιμθ υλικϊν, ςτθν εμβιομθχανικι και ςτθν
κυματικι διάδοςθ.
Πώσ να επιλζξω ανάμεςα ςτην «Κατεφθυνςη Μαθηματικών» και ςτην
«Κατεφθυνςη Εφαρμοςμζνων Μαθηματικών»;
Και οι δφο κατευκφνςεισ προχποκζτουν ότι θ επιλογι ςασ να κάνετε ςπουδζσ ςτα
μακθματικά είναι ςυνειδθτι και όχι τυχαία. Θα κλθκείτε να αντιμετωπίςετε
προχωρθμζνθ μακθματικι γνϊςθ που προχποκζτει ότι ςασ αρζςει αυτό που
ςπουδάηετε.
Σα προγράμματα ςπουδϊν και των δφο κατευκφνςεων ζχουν ζνα ςφνολο κοινϊν
υποχρεωτικϊν μακθμάτων τα οποία καλφπτουν τα δφο πρϊτα ζτθ ςπουδϊν. Η
διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτισ δφο κατευκφνςεισ διαμορφϊνεται από τισ απαιτιςεισ
ςπουδϊν των επόμενων δφο ετϊν. Σότε το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ «Κατεφκυνςθσ
Μακθματικϊν» απαιτεί από τουσ φοιτθτζσ του να επιλζξουν μακιματα τα οποία
καλφπτουν αντιπροςωπευτικά όλα τα βαςικά πεδία των μακθματικϊν. Ενϊ το
πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ «Κατεφκυνςθσ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν» ζχει
διεπιςτθμονικό χαραχτιρα και απαιτεί από τουσ φοιτθτζσ του να επιλζξουν αφενόσ
μακιματα εφαρμοςμζνων μακθματικϊν του τμιματοσ και αφετζρου μακιματα
άλλων επιςτθμϊν που προςφζρονται ςε άλλα τμιματα του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ,
π.χ. μακιματα πλθροφορικισ, οικονομικϊν, φυςικισ, τεχνολογίασ υλικϊν,
βιολογίασ, χθμείασ κ.ά. Η επιλογι ανάμεςα ςτισ δφο κατευκφνςεισ εξαρτάται από τα
προςωπικά ςασ ενδιαφζροντα.
Σα μακιματα του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν είναι κοινά ςτισ δυο
κατευκφνςεισ, όμωσ λαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο ςτισ απαιτιςεισ για το
πτυχίο. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των προπτυχιακϊν μακθμάτων που προςφζρονται
είναι πολφ μεγαλφτεροσ από αυτόν που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ των
ςπουδϊν ςε κάποια από τισ κατευκφνςεισ,
Οι φοιτθτζσ και των δφο κατευκφνςεων που επικυμοφν μετά το πτυχίο τουσ να
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αςχολθκοφν με τθ διδαςκαλία μακθματικϊν, ζχουν τθ δυνατότθτα να πάρουν
μακιματα διδακτικισ μακθματικϊν, ψυχολογίασ, παιδαγωγικϊν, κοινωνικϊν
επιςτθμϊν τα οποία προςφζρονται ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα τμιματα του
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ.

Σκοπεφω να πάρω μεταγραφή. Έχει ςημαςία ποιά κατεφθυνςη θα επιλζξω;
Αν ςκοπεφετε να πάρετε μεταγραφι τότε να ζχετε υπόψθ ςασ ότι από τθν
«Κατεφκυνςθ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν» δεν μπορείτε να πάρετε μεταγραφι
διότι δεν ζχει αντιςτοιχία με κάποιο άλλο τμιμα ι κατεφκυνςθ ςπουδϊν. Γιαυτό το
λόγο φοιτθτζσ των δφο κατευκφνςεων δεν μποροφν να αλλάξουν κατεφκυνςθ κατά
τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ.
Έχω περάςει ςτην κατεφθυνςη Εφαρμοςμζνων Μαθηματικών,
μεταπηδήςω ςτη κατεφθυνςη Μαθηματικών και το αντίςτροφο?

μπορώ να

Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν το επιτρζπει θ τωρινι νομοκεςία. Όμωσ τα δφο πρϊτα
ζτθ είναι ςχεδόν κοινά, και ςτθ ςυνζχεια μπορείτε να διαμορφϊςετε το πρόγραμμα
ςπουδϊν ςασ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να περάςετε πολλά μακιματα μακθματικοφ
περιεχομζνου από όποια κατεφκυνςθ κζλετε ανάλογα με τα ενδιαφζροντα ςασ.

Ποιά είναι η διαφορά ςτισ επαγγελματικζσ προοπτικζσ για τουσ πτυχιοφχουσ των
δυο κατευθφνςεων;
Οι πτυχιοφχοι των δφο κατευκφνςεων ζχουν αυτι τθ ςτιγμι πρόςβαςθ ςτο
διαγωνιςμό του ΑΕΠ για τον Κλάδο ΠΕ03 Μακθματικϊν τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ.
Η πρόςβαςθ ςτθν εκτόσ χϊρου εκπαίδευςθσ αγορά εργαςίασ εξαρτάται από τισ
δεξιότθτεσ και ειδικζσ γνϊςεισ που αποκτά κανείσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν
του και μετά από επιπλζον ςπουδζσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι απόφοιτοι τθσ
«Κατεφκυνςθσ Μακθματικϊν» είναι προςανατολιςμζνοι για μεταπτυχιακζσ
ςπουδζσ ςτα μακθματικά, ενϊ οι απόφοιτοι τθσ «Κατεφκυνςθσ Εφαρμοςμζνων
Μακθματικϊν» είναι προςανατολιςμζνοι για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα
εφαρμοςμζνα μακθματικά, ςτθ φυςικι, ςτθ πλθροφορικι, ςτα οικονομικά, τισ
βιοεπιςτιμεσ, τισ επιςτιμεσ περιβάλλοντοσ κ.ά.

Ποιο είναι το ςημερινό trend ςτην αγορά εργαςίασ που ζχει ςχζςη με τα
μαθηματικά;
Με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ προςτίκενται ςυνεχϊσ νζα επαγγελματικά πεδία.
τθν επόμενθ απάντθςθ καταγράφουμε κάποια από αυτά. τα τελευταία χρόνια π.χ.
ζχει εκδθλωκεί μεγάλο ενδιαφζρον για τθν «ανάλυςθ μαηικϊν δεδομζνων» («Βig
Data Analysis», «Μachine Learning»), επειδι ςιμερα μποροφμε να ςυλλζγουμε και
να αποκθκεφουμε δεδομζνα που προζρχονται από κάκε είδουσ μετριςεισ. Η
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ανάλυςθ δεδομζνων απαιτεί ςυνδυαςμζνεσ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ και
μακθματικϊν με ζμφαςθ τθ ςτατιςτικι, τα διακριτά μακθματικά και τουσ
επιςτθμονικοφσ υπολογιςμοφσ.
Που μπορεί να βρει εργαςία ζνασ απόφοιτοσ με μαθηματικό πτυχίο πζραν τησ
εκπαίδευςησ;
τθν Ελλάδα, ςε αντίκεςθ με το εξωτερικό, ςτισ αγγελίεσ εφρεςθσ εργαςίασ δεν κα
βρείτε ςυνικωσ ηθτείται μακθματικόσ. Πολλά όμωσ ςφγχρονα επαγγζλματα με
αυξθμζνθ ηιτθςθ βαςίηονται κατά κφριο λόγο ςε προχωρθμζνεσ μακθματικζσ
δεξιότθτεσ και αυξθμζνθ μακθματικι ωριμότθτα που μόνο ζνα μακθματικό πτυχίο
μπορεί να προςφζρει.
Γιαυτό το λόγο οι καλοί μακθματικοί είναι περιηιτθτοι ςε πολλά εξειδικευμζνα
μεταπτυχιακά προγράμματα. Κακοριςτικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ενόσ
μακθματικοφ είναι να αποκτιςει κρίςιμθ γνϊςθ από μια άλλθ επιςτιμθ που τον
ενδιαφζρει ιδθ από τα προπτυχιακά του χρόνια. Οι επιςτιμεσ αυτζσ είναι ςυνικωσ
οικονομικά, πλθροφορικι, βιολογία, ιατρικζσ επιςτιμεσ, φυςικζσ επιςτιμεσ,
κοινωνιολογία, επιςτιμεσ περιβάλλοντοσ κ.ά.
Παρακάτω γίνεται αναφορά ςε μερικά ςφγχρονα επαγγελματικά πεδία όπου
κάποιοσ με μακθματικό πτυχίο και ζνα αντίςτοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευςθσ (Master) κα ιταν ιδιαίτερα ανταγωνιςτικόσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Τπάρχουν και πολλζσ άλλεσ επιλογζσ που δεν καταγράφονται εδϊ ανάλογα με τα
ενδιαφζροντα ενόσ φοιτθτι:











τατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων που βαςίηεται ςε γνϊςεισ ςτατιςτικισ,
πικανοτιτων και αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν.
Η ανάλυςθ δεδομζνων (data analysis)
βαςίηεται ςε προχωρθμζνεσ
δεξιότθτεσ ςτατιςτικισ, αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν, ςτατιςτικισ και
πικανοτιτων κακϊσ και πλθροφορικισ.
Βιοπλθροφορικι και Τπολογιςτικι Βιολογία που ςε μεγάλο βακμό
ςχετίηονται με τθ τατιςτικι και απαιτοφν γνϊςεισ Βιολογίασ ι και Ιατρικισ.
Αναλογιςτικζσ Επιςτιμεσ (αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, διαχείριςθ κεφαλαίων)
είναι ςε μεγάλο βακμό χριςθ προχωρθμζνων τεχνικϊν από πικανότθτεσ
(ςτοχαςτικι ανάλυςθ), ςτατιςτικι και αρικμθτικι ανάλυςθ και απαιτοφν
γνϊςεισ οικονομικϊν.
Η χρθματοοικονομικι ανάλυςθ (quantitative finance) και ανάλυςθ κινδφνου
(risk analysis) βαςίηεται ςε προχωρθμζνεσ τεχνικζσ ςτοχαςτικισ ανάλυςθσ,
αρικμθτικισ ανάλυςθσ, διαφορικϊν εξιςϊςεων και ςτατιςτικισ και απαιτοφν
γνϊςεισ οικονομικϊν.
Η υπολογιςτικι μοντελοποίθςθ υλικϊν και διεργαςιϊν ςτθ βιομθχανία, οι
οποίεσ π.χ. ςχετίηονται με καινοτόμεσ εφαρμογζσ ςτθ νανοτεχνολογία, ςτθ
φαρμακευτικι, ςτθ βιοτεχνολογία κλπ., βαςίηεται ςε προχωρθμζνεσ
δεξιότθτεσ προγραμματιςμοφ, αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν, ςτατιςτικισ
ανάλυςθσ και βελτιςτοποίθςθσ.
Η ανάπτυξθ λογιςμικοφ για αρικμθτικζσ εφαρμογζσ που βαςίηεται ςε
προχωρθμζνεσ τεχνικζσ αρικμθτικισ ανάλυςθσ και αλγορίκμων κακϊσ και
4





δεξιότθτεσ πλθροφορικισ. Ανάλογα με τισ εφαρμογζσ απαιτείται γνϊςθ και
άλλων επιςτθμϊν.
Η ςφγχρονθ μετεωρολογία και αρικμθτικι πρόγνωςθ καιροφ βαςίηεται ςε
προχωρθμζνεσ γνϊςεισ αρικμθτικισ ανάλυςθσ, αρικμθτικϊν αλγορίκμων,
διαφορικϊν εξιςϊςεων, ςτατιςτικισ και φυςικισ.
Η Κρυπτογραφία και θ Κωδικοποίθςθ Διόρκωςθσ φαλμάτων είναι βαςικό
ςυςτατικό τθσ αςφάλειασ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και απαιτοφν
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτθ Λογικι, Άλγεβρα, Θεωρία Αρικμϊν, Θεωρία
υνόλων, Σοπολογία υνδυαςτικι και Μακθματικι Ανάλυςθ.

Ο ςφγχρονοσ μακθματικόσ είναι απαραίτθτο να ζχει ουςιαςτικζσ γνϊςεισ
πλθροφορικισ, όπωσ: ςφγχρονεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ (Python, Matlab, R,
C/C++), αλγόρικμοι, δομζσ δεδομζνων, παράλλθλοσ προγραμματιςμόσ. Αυτζσ οι
γνϊςεισ προςφζρονται μζςα από τα προπτυχιακά μακιματα του Σμιματοσ ι από
μακιματα που προςφζρονται από το Σμιμα Επιςτιμθσ Τπολογιςτϊν.

Και επειδι μακθματικά και μουςικι μακαίνει καλφτερα κανείσ νζοσ, είναι
προτιμότερο να αποκτιςει κανείσ ςαν πρϊτο πτυχίο ζνα μακθματικό πτυχίο και, πιο
ειδικά, να παρακολουκιςει ζνα ςφγχρονο και ευζλικτο πρόγραμμα ςπουδϊν, όπωσ
αυτό που προςφζρεται από το Σμιμα Μακθματικϊν και Εφαρμοςμζνων
Μακθματικϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ.
το Σμιμα μασ, ζνασ φοιτθτισ όχι μόνο μπορεί αλλά και ενκαρρφνεται να
παρακολουκεί μακιματα από άλλεσ ςχολζσ του Πανεπιςτθμίου (χολι Θετικϊν
Επιςτθμϊν, χολι Κοινωνικϊν και Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, χολι Επιςτθμϊν
Αγωγισ, Ιατρικι χολι, ανάλογα με τα ενδιαφζροντα του) αποκτϊντασ παράλλθλα
ουςιαςτικι και βακιά μακθματικι γνϊςθ. Λόγω των διεπιςτθμονικϊν
ενδιαφερόντων των Κακθγθτϊν του Σμιματοσ, πολλά μακιματα διεπιςτθμονικοφ
ενδιαφζροντοσ προςφζρονται από τα ίδια τα μζλθ του Σμιματοσ.
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