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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

Τίθενται πάντοτε τα ερωτήματα: 

 

 

«Και που τα χρειαζόμαστε όλα αυτά;» 

«Γιατί να σπουδάσουμε Μαθηματικά;» 



Σκοπός, λοιπόν, της παρουσίασής μας είναι: 

➢Να δώσουμε μία απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα.  

 

➢Να παρουσιάσουμε το Μαθηματικό Τμήμα του ΑΠΘ και το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει. 

 

➢Να παρουσιάσουμε τις επαγγελματικές προοπτικές ενός/μίας νέου/νέας πτυχιούχου Μαθηματικών.  

 

 

 

 

 

            



Που τα χρειαζόμαστε όλα αυτά; 

 

 

•Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη Φυσικής, Βιολογίας, Ιατρικής, Οικονομίας, 

Τηλεπικοινωνιών, Μετεωρολογίας, Μεταφορών, Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτονικής, Τεχνών, 

και όλων σχεδόν των επιστημών!!! 

•Έχουν σημαντικό ρόλο στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων!!! 

•Είναι χρήσιμα στην καθημερινή μας ζωή!!! 

•Ρομπότ Curiosity στον Άρη 

•Google, GPS, κινητά τηλέφωνα και όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές! 



• Ελλειπτικές τροχιές των πλανητών: 

 

 

 

 

• Συμμετρία που παρατηρούμε στη φύση και στο σώμα μας: 

 

 

            



Μαθηματικά και Φυσική 
  

•Διάχυση της θερμότητας,  

•Διάδοσης των κυμάτων,   

•Διάδοσης σήματος, κλπ.  

  

Εφαρμογές 

•Τηλεπικοινωνίες,  

•Κβαντική Μηχανική,  

•Οπτική,  

•Οικονομετρία, …       



Από το DNA στην Τοπολογία! 
 

Η τοπολογική μορφή του DNA, δηλαδή η θέση του μέσα στο κύτταρο, έχει 

επιπτώσεις στην εξέλιξη του κυττάρου. Το 1971 ο βιοχημικός James Wang 

παρατήρησε ότι κάποια ένζυμα μπορούν να τροποποιήσουν την εικόνα του DNA, να 

δημιουργήσουν «κόμπους» . 



«Τοπολογία των κόμπων»  (Knot Topology) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
για να μελετήσουμε την τοπολογική συμπεριφορά του DNA και τις επιπτώσεις της  

στην λειτουργία των κυττάρων!!! 

 
 

              = 



 

Από τη Θεωρία Αριθμών και την Αλγεβρική Γεωμετρία στην κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση! 

 

 

Η Θεωρία Κωδίκων και η Κρυπτογραφία, κλάδοι των Μαθηματικών που 

αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, βασίζονται στη Θεωρία Αριθμών και στην 

Αλγεβρική Γεωμετρία. 



Ανακατασκευή επιφανειών και απεικόνισή τους 

 

Θέλουμε να καταλάβουμε το σχήμα μιας επιφάνειας γνωρίζοντας μόνο έναν 

πεπερασμένο αριθμό σημείων της.  

 

Το παραπάνω πρόβλημα τίθεται σε διάφορα ερευνητικά πεδία: Στη  χαρτογράφηση 

του πυθμένα της θάλασσας, στις γεωλογικές έρευνες, στην Αρχαιολογία, στην 

απεικονιστική Ιατρική, στην πλαστική και επανορθωτική χειρουργική, …  

 

Με τη βοήθεια της Διαφορικής και Υπολογιστικής Γεωμετρίας μπορούμε από ένα 

σύννεφο σημείων (πεπερασμένου πλήθους) της επιφάνειας να κατασκευάσουμε μία 

«πιστή» της εικόνα! 



    Μαθηματικά και Αρχιτεκτονική 

 

 

 

 
               Οι πυραμίδες της Γκίζας, 2580 π.χ.                                           Η πυραμίδα του Λούβρου, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

     Παρθενώνας (438 π.χ.) και θέατρο της Επιδαύρου (4ος αιώνας π.χ.), στην κατασκευή τους έχει ρόλο  

ο αριθμός φ, ο αριθμός της αρμονίας που διέπει τη φύση, ο αριθμός της χρυσής τομής!!! 



 

 

 

 

 

 
                 Μονότοξο γεφύρι της Πλάκας (1866)                                             Υπερβολοειδής γέφυρα (Manchester 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Παραβολή:                                                   Μονόχωνο υπερβολοειδές:  



Γιατί να σπουδάσω Μαθηματικά; 

Σπουδές Μαθηματικών είναι μία άριστη επιλογή για τους/τις μαθητές/μαθήτριες 
που  

 

•έχουν το αίσθημα της ανάλυσης και της αφαίρεσης, της μελέτης αφηρημένων 
εννοιών, της συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών 

 

•τους/τις αρέσουν οι πνευματικές προκλήσεις, το Μάθημα! 

       

Αν ανατρέξουμε στην ετυμολογία της λέξεως «Μαθηματικά» έχουμε: 

 

Μαθηματικά ↔ Μαθηματικός ↔ Μάθημα ↔ Μανθάνω =  

Μαθαίνω, αποκτώ γνώσεις με μελέτη. 



 

Τον όρο «Μαθηματικά», για ό,τι εννοούμε σήμερα με αυτόν, τον καθιέρωσε η Σχολή 

του Αριστοτέλη, διότι, όπως υποστήριζαν οι Περιπατητικοί - οι μαθητές του 

Αριστοτέλη, 

 

«…για να λάβει κάποιος γνώσεις και να εντρυφήσει στα Μαθηματικά, πρέπει να τα 

διδαχθεί, να παρακολουθήσει Μάθημα, ενώ τη Ρητορική, την Ποίηση, τη δημώδη 

Μουσική, μπορεί να τις καταλάβει κάποιος χωρίς να παρακολουθήσει κάποιο 

Μάθημα…» 



Γιατί να σπουδάσουμε Μαθηματικά; 

 

Σπουδάζοντας «Μαθηματικά» μπαίνετε σε έναν τομέα που  
 

•θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις πνευματικές σας ικανότητες, 
 

•θα σας μάθει την «επιστημονική αυστηρότητα», 
 

•θα σας ανοίξει πόρτες σε νέα, προκλητικά και ποικίλα επαγγέλματα. 
 

Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι Θετικές Επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες 
έχουν πρωτεύοντα ρόλο, και σε μία κοινωνία, την κοινωνία της 
πληροφορίας, που έχουν ανάγκη από Μαθηματικούς!!! 

  



Σπουδάζοντας Μαθηματικά στο Α.Π.Θ. 

Το Μαθηματικό Τμήμα του Α.Π.Θ. βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Πανεπιστη-
μιούπολης του Α.Π.Θ., στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: 



Σπουδάζοντας Μαθηματικά στο Α.Π.Θ. 

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1928, διανύει, λοιπόν, την ένατη δεκαετία της ζωής 

του. Το 2019 συμπλήρωσε 90 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας,  

και τα πρώτα πτυχία δίνονται το 1933. Έκτοτε, έχουν αποφοιτήσει από το 

Τμήμα περισσότεροι από 11.000, περίπου, Μαθηματικοί που έχουν στελεχώσει 

τα Ελληνικά Γυμνάσια, Λύκεια και Πανεπιστήμια, και πάρα πολλοί από αυτούς 

σταδιοδρόμησαν και σταδιοδρομούν σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα 

της Ευρώπης και της Αμερικής. 

 

      



Σπουδάζοντας Μαθηματικά στο Α.Π.Θ. 

 

Είναι ένα Τμήμα που προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές και έχει ως στόχους: 

 

➢ Να εκπαιδεύει τους προπτυχιακούς φοιτητές στην ανάπτυξη της μαθηματικής 

σκέψης και στην κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών των μαθηματικών.  

 

➢Να παρέχει, μέσω των τομέων, τις απαραίτητες μαθηματικές γνώσεις, με απώτερο 

σκοπό οι πτυχιούχοι του να έχουν υψηλής ποιότητας επιστημονική κατάρτιση. 



Για την καλύτερη ευόδωση των στόχων του, είναι χωρισμένο σε πέντε τομείς: 

 
➢Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής 

 
➢Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης  

 
➢Τομέας Γεωμετρίας  

 
➢Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης  

 
➢Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

 
οι οποίοι καλύπτουν όλους τους βασικούς κλάδους των Καθαρών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. 



Δομή Προπτυχιακού Προγράμματος – Ολοκλήρωση σε 4 έτη 

24 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(Υ) 

17 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ 

(Γλώσσα Fortran ή C++) 

4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

(ΥΕ) 

(από ομάδα 21 

μαθημάτων διαφορετικών 

τομέων) 

4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΕ) 

 9 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(Ε) 



Η φιλοσοφία του Τμήματος είναι: 

➢Oι φοιτητές να εκπαιδευτούν πρώτα με επιτυχία στα υποχρεωτικά μαθήματα και στη 

συνέχεια, ώριμοι πια, να επιλέξουν προσεκτικά και ανάλογα με το προσωπικό τους 

ενδιαφέρον και την ιδιαίτερη κλίση τους τα μαθήματα επιλογής.  

 

Στόχος του φοιτητή ΠΡΕΠΕΙ να είναι:  

➢Να συμπληρώσει το απαιτούμενο για την αποφοίτηση πλήθος E.C.T.S. (European Credit 

Transfer and Accumulation System): τουλάχιστον 240 E.C.T.S. 

 

➢Να αποκτήσει το δικό του προσανατολισμό, με τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν 

περισσότερο και που θα του είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη συνέχιση των σπουδών του σε 

κάποιο μεταπτυχιακό Τμήμα, αν κάτι τέτοιο τον ενδιαφέρει. 



Μαθήματα Υποχρεωτικά  

Μαθημ. Προγραμ. (Β/3/3) 

Θεωρ. Πιθανοτ. Ι (Γ/4/4) 

Στατιστική (Δ/5/4)  

Μαθ. Μέθ. Ε.Ε. (Δ/3/3) 

Θεωρ. Πιθανοτ. ΙΙ (Ε/3/3)  

Στοχ. Στρατηγικές (Ε/3/3) 
Το

μ
έα

ς 
 

Στ
α

τι
σ

τι
κή

ς 
&

 Ε
Ε 

Αναλ. Γεωμετρία Ι (Β/4/4) 

Αναλ. Γεωμετρία ΙΙ (Γ/4/3)  

Κλασ. Διαφ. Γεωμ.Ι (Ε/5/4) 

Διαφορ. Πολ/τες I (Z/3/3) 

Το
μ

έα
ς 

 
Γε

ω
μ

ετ
ρ

ία
ς 

Εισ. Άλγεβρα (Α/4/4) 

Γραμ. Άλγεβρα (Α/4/4) 

Αλγεβρ. Δομές I (Γ/4/4) 

Αλγεβρ. Δομές II (Δ/4/4) 

Το
μ

έα
ς 

 
Ά

λγ
εβ

ρ
α

ς Λογισμός Ι (Α/5/4) 

Λογισμός ΙΙ (Β/5/4) 

Λογισμός ΙΙΙ (Γ/4/4) 

Τοπ. Μετρ. Χώρων (Γ/4/4) 

Λογισμός ΙV (Δ/4/4) 

Διαφ. Εξισώσεις (Δ/4/4) 

Εισ. Πραγμ. Ανάλ. (Ε/3/3) 

Μιγαδ. Ανάλυση (Στ/4/4) 

Το
μ

έα
ς 

 
Μ

α
θ

η
μ

. Α
νά

λυ
σ

η
ς 

Εισ. στον Προγραμματισμό  

                    (F ή C)  (A/3/-) 

Το
μ

έα
ς 

 
Επ

ισ
τ.

 Υ
π

.-
Α

ρ
. Α

ν.
 

Θεωρ. Πληρ/ική (Β/3/3) 

Αριθμ. Ανάλυση (Ε/3/3) 



Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής   

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 

Γραμμ. Γεωμετρία Ι (Στ) 

Κλασ. Διαφορική  

    Γεωμετρία ΙΙ (Στ) 

Διαφορίσιμες Πολλα- 

πλότητες Ι (Ζ) 

Διαφορίσιμες Πολλα-

πλότητες ΙΙ (Η) 

ΑΛΓΕΒΡΑΣ  

Θεωρία Ομάδων (Στ) 

Θεωρία Συνόλων Ι (Ζ) 

Μαθημ. Λογική Ι (Ζ) 

Θεωρία Αριθμών (Η) 

Θεωρία Galois (Ζ) 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

Θεωρία Μέτρου (Στ) 

Στοιχεία Συναρτη- 

σιακής Ανάλ.. (Στ) 

Διαφ. Εξισ. με μερικές 

παραγ. (Ζ) 

Ανάλυση  Fourier (Η) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Υπολογιστικά Μαθηματικά (Στ) 

Γλώσσες – Μηχανές -  

Γραμματικές (Στ) 

Κώδικες Διορθωτές Λαθών (Η) 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  

Εφ. Ανάλ. Παλινδρ. και Διασπ. (Στ) 

Θεωρία Πινάκων (Στ) 

Προσδ. Μέθοδοι Βελτιστοπ. (Στ) 

Μαθημ. Στατιστική (Ζ) 



➢Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών με τρεις ειδικεύσεις 

     1. Στα Θεωρητικά Μαθηματικά. 

     2. Στη Στατιστική και Μοντελοποίηση. 

     3. Στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και  

         Ελέγχου. 

 

➢Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στα «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα» 

    Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα Τμήματα του Α.Π.Θ.  

     Μαθηματικό, Γεωλογικό, Βιολογικό και  

Οικονομικών Επιστημών 



Και μετά τις σπουδές, τι; Ποιες είναι οι ευκαιρίες; 

▪ Η διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

    Ένα από τα πιο ωραία επαγγέλματα είναι αυτό της μετάδοσης των γνώσεων. Τα  

    Γυμνάσια και τα Λύκεια πάντοτε έχουν ανάγκη από εκπαιδευτικούς υψηλού   

    επιπέδου! 

▪ Βιομηχανία και Υπηρεσίες 

   Οι Μαθηματικοί βρίσκουν ευκαιρίες καριέρας σε τομείς όπως: Βιομηχανία,  

   Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Οικονομικούς  

   Οργανισμούς,… 

▪ Έρευνα 

   Για τους πιο επίμονους και υπομονετικούς, η έρευνα και η Πανεπιστημιακή  

   διδασκαλία προσφέρει μία πολύ ελκυστική καριέρα. Σε αυτή την περίπτωση, η  

   εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής είναι το πρώτο βήμα…   



Λοιπόν, γιατί να σπουδάσουμε Mαθηματικά; 

 

•Για την τιμή του ανθρωπίνου πνεύματος!  

   (C. G. J. Jacobi 1804-1851) 

 

•Γιατί υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε! 

   (David Hilbert, 1862-1943) 



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε: 

 

➢Στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 

    http://www.math.auth.gr 

 

➢Στο Facebook του Τμήματος: 

   https://www.facebook.com/mathimatiko.auth 

 

➢Στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος: 

    https://math.auth.gr/studies/undergraduate/study-guides/ 

http://www.math.auth.gr/
http://www.math.auth.gr/
https://www.facebook.com/mathimatiko.auth


 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

Σας περιμένουμε! 


