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Κατατάξεισ πτυχιοφχων Πανεπιςτήμια και ΣΕΙ
ςτο Σμήμα ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ
για το ζτοσ 2017-18
Σφμφωνα με το ν. 4186/17-09-2013 (άρκρο 57), από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-14, θ
επιλογι για κατάταξθ πτυχιοφχων ςτα Πανεπιςτιμια και ΤΕΙ κα γίνεται αποκλειςτικά με
κατατακτιριεσ εξετάςεισ με κζματα ανάπτυξθσ ςε τρία μακιματα. Η κατάταξθ αφορά ςε
πτυχιοφχουσ Πανεπιςτθμίου, Τ.Ε.Ι. θ ιςότιμων προσ αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, τθσ Ελλάδοσ ι του
εξωτερικοφ (αναγνωριςμζνα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και ο αρικμόσ των κατατάξεων ορίηεται
ςε ποςοςτό 10% επί του αρικμοφ των ειςακτζων ςε κάκε τμιμα Πανεπιςτθμίου.
Η ςειρά επιτυχίασ των υποψθφίων κακορίηεται από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ όλων
των εξεταηόμενων μακθμάτων. Στθ ςειρά αυτι περιλαμβάνονται όςοι ζχουν ςυγκεντρϊςει
ςυνολικι βακμολογία τουλάχιςτον τριάντα (30) μονάδεσ και με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν
ςυγκεντρϊςει, δζκα (10) μονάδεσ τουλάχιςτον ςε κακζνα από τα τρία (3) μακιματα. Η
κατάταξθ γίνεται κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ μζχρι να καλυφκεί το προβλεπόμενο
ποςοςτό. Δεν επιτρζπεται επιλογι υποψθφίων που ιςοβακμοφν με τον τελευταίο
καταταςςόμενο ςτο Τμιμα υποδοχισ ωσ υπεράρικμων.
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ και Θρθςκευμάτων μπορεί να
προβλζπεται θ καταβολι παραβόλου για τθ ςυμμετοχι των υποψιφιων για κατάταξθ
πτυχιοφχων ςτθ διαδικαςία επιλογισ με εξετάςεισ. Προσ το παρόν δεν ζχει προβλεφκεί
κάτι ςχετικό όςον αφορά ςτο Τμιμα Μακθματικϊν & Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν του
Π.Κ.
Το εξάμθνο κατάταξθσ πτυχιοφχων ςτο Τμιμα ορίηεται από τα αρμόδια όργανα τθσ Σχολισ
και δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο του 5ου εξαμινου για το Τμιμα Μακθματικϊν &
Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν του Π.Κ. που είναι τετραετοφσ φοίτθςθσ.
Με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ κατά περίπτωςθ οι καταταςςόμενοι
απαλλάςςονται από τθν εξζταςθ μακθμάτων ι αςκιςεων του προγράμματοσ ςπουδϊν του
Τμιματοσ που διδάχκθκαν πλιρωσ ι επαρκϊσ ςτο Τμιμα ι τθ Σχολι προζλευςθσ. Με τθν
ίδια απόφαςθ, οι καταταςςόμενοι υποχρεϊνονται να εξεταςτοφν ςε μακιματα ι αςκιςεισ,
τα οποία ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν κρίνεται ότι δεν διδάχκθκαν πλιρωσ ι
επαρκϊσ ςτο Τμιμα ι τθ Σχολι προζλευςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ οι καταταςςόμενοι
απαλλάςςονται από τθν εξζταςθ των μακθμάτων ςτα οποία εξετάςτθκαν για τθν κατάταξι
τουσ, εφόςον τα μακιματα αυτά αντιςτοιχοφν ςε μακιματα του Προγράμματοσ Σπουδϊν
του Τμιματοσ υποδοχισ.

Δικαιολογητικά – Χρόνοσ διενζργειασ εξετάςεων.
1. Η αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά των πτυχιοφχων που επικυμοφν να καταταγοφν ςτα
Τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ ςε
ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι (υπόψιν: κ. Αικατερίνθσ Παπαδουλάκθ, kpapad@uoc.gr) κατά
το χρονικό διάςτθμα 1 ζωσ 15 Νοεμβρίου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.
2. Τα δικαιολογθτικά είναι τα εξισ:
α) Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου
β) Αντίγραφο πτυχίου ι πιςτοποιθτικό ολοκλιρωςθσ ςπουδϊν.
γ) Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ από το Τμιμα προζλευςθσ, ςτο οποίο
αναγράφονται αναλυτικά οι βακμοί των μακθμάτων που απαιτοφνται για τθν εξαγωγι
του βακμοφ πτυχίου.
Προκειμζνου για πτυχιοφχουσ εξωτερικοφ, ςυνυποβάλλεται και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ του
τίτλου ςπουδϊν τουσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων
Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ι από το όργανο που ζχει τθν αρμοδιότθτα
αναγνϊριςθσ του τίτλου ςπουδϊν.
3. Οι κατατακτιριεσ εξετάςεισ διενεργοφνται κατά το διάςτθμα από 1 ζωσ 20 Δεκεμβρίου
κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Το πρόγραμμα εξετάςεων ανακοινϊνεται από το Τμιμα
υποδοχισ του Πανεπιςτθμίου τουλάχιςτον οκτϊ (8) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ εξζταςθσ του
πρϊτου μακιματοσ.
Όςον αφορά ςτο Σμήμα Μαθηματικϊν & Εφαρμοςμζνων Μαθηματικϊν του Π.Κ., το
ςχετικό πρόγραμμα δεν ζχει ακόμα οριςτικοποιηθεί. φντομα θα ανακοινωθεί το
πρόγραμμα καθϊσ και η φλη των τριϊν μαθημάτων ςτα οποία θα εξεταςθοφν οι
υποψήφιοι προσ κατάταξη.
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Α.Π. ………………..…… (ςυμπλθρϊνεται από το Τμιμα)
Ημερομθνία ………………
Προσ
τη Γραμματεία του
Σμήματοσ Μαθηματικϊν & Εφαρμοςμζνων Μαθηματικϊν

ΑΙΣΗΗ

ΓΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ

 Σ Η Ν Κ Α Σ Ε Τ Θ Τ Ν  Η Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α
ι Ε Φ Α Ρ Μ Ο  Μ Ε Ν Α Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α

(υπογραμμίςτε τθν επιλογι ςασ)
Του/τθσ …………………………………………...……………………………………………………
Αρ. Δελτίου Ταυτότθτασ ………………………….
Δ/νςθ κατοικίασ …………………………………..…………………………………………………….
Τθλ. ……………………………………………….

E-mail: ……………………………………………….

Παρακαλϊ όπωσ γίνει δεκτι θ αίτθςι μου για κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτο …………..…….. εξάμθνο.

Συνθμμζνα υποβάλλω τα ακόλουκα:
Α)

Αντίγραφο του πτυχίου μου ι πιςτοποιθτικό ολοκλιρωςθσ
………………………..…………………. Πανεπιςτθμίου ……………………………………….

ςπουδϊν

Β) Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ από το Τμιμα προζλευςθσ, ςτο οποίο
αναγράφονται αναλυτικά οι βακμοί των μακθμάτων που απαιτοφνται για τθν εξαγωγι του
βακμοφ πτυχίου.
Προκειμζνου για πτυχιοφχουσ εξωτερικοφ, ςυνυποβάλλεται και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ του τίτλου ςπουδϊν τουσ
από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ι
από το όργανο που ζχει τθν αρμοδιότθτα αναγνϊριςθσ του τίτλου ςπουδϊν.

Ηράκλειο, …………....…/2017
Ο/H Αιτϊν / οφςα

