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Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ιδρύθηκε το 2019 με τον Νόμο 4610/07.05.2019 και εντάχθηκε στη
Σχολή Θετικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Καστοριάς. 

Στεγάζεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Το Τμήμα οδηγεί σε Πτυχίo Μαθηματικών (χωρίς ειδικεύσεις και
κατευθύνσεις) και σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
οριοθετείται στο 6ο Επίπεδο (αντίστοιχο του Bachelor’s Degree).

Το Τμήμα



Γνωστικά Αντικείμενα 

Στη διδασκαλία των μαθηματικών 
Στην καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης 
Στην ανάπτυξη της βασικής έρευνας σε όλους τους κλασικούς τομείς των Μαθηματικών όπως η Ανάλυση, η Άλγεβρα, η
Γεωμετρία, η Αριθμητική Ανάλυση, η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. 

Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος Μαθηματικών επικεντρώνεται:

Η αποστολή αφορά την εκπαίδευση μαθηματικών υψηλής ποιότητας και επιστημονικής κατάρτισης, ικανών να απασχολούνται σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και να εργαστούν σε πληθώρα άλλων επαγγελμάτων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. 
Το Τμήμα προετοιμάζει τους αποφοίτους του στις νέες περιοχές της επιστήμης και του επαγγέλματος του Μαθηματικού
παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις. 



Πρόγραμμα Σπουδών
 

20 υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρουν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της
μαθηματικής επιστήμης. 
16 μαθήματα επιλογής από το 3ο έτος, ώστε οι φοιτητές να διαμορφώσουν το ατομικό τους μαθηματικό προφίλ ανάλογα με τα
ενδιαφέροντά τους.

Για τη λήψη του πτυχίου, απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 36 μαθήματα (240 πιστωτικές μονάδες του ECTS), εκ των οποίων:

Το Τμήμα παρέχει ειδικό πρόγραμμα σπουδών από το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το οποίο χορηγεί βεβαίωση Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας. Επίσης χορηγεί βεβαίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε φοιτητές ή πτυχιούχους του
Τμήματος που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ένα σύνολο συγκεκριμένων μαθημάτων που απαιτούν τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή.

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών ΕΔΩ

https://math.uowm.gr/proptychiakes-spoydes/


Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση, μέρος των σπουδών τους ή
την πρακτική άσκησή τους στο εξωτερικό, σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, να κάνουν νέους φίλους,
να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη
συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.



Συνδυαστική
Μερικώς διατεταγμένα σύνολα, δικτυωτά, διατεταγμένες αλγεβρικές δομές 
Θεωρία αριθμών
Μέτρο και ολοκλήρωση
Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις
Μερικές διαφορικές εξισώσεις
Δυναμικά συστήματα και εργοδική θεωρία
Εξισώσεις διαφορών 
Αρμονική ανάλυση

Οι διδάσκοντες του Τμήματος Μαθηματικών διακρίνονται για το πλούσιο ερευνητικό έργο τους, το οποίο αποτυπώνεται σε πλέον των
400 δημοσιεύσεων στο Scopus. Η απήχηση αυτού του έργου καταδεικνύεται με τις πλέον των 6000 ετεροαναφορών (Scopus).

Η έρευνα καλύπτει 17 αντικείμενα του Mathematics Subject Classification (MSC 2020):

Έρευνα

Διαφορική γεωμετρία
Γενική τοπολογία 
Θεωρία πιθανοτήτων, στοχαστικές διαδικασίες
Αριθμητική ανάλυση 
Μηχανική ρευστών
Επιχειρησιακή έρευνα, μαθηματικός προγραμματισμός
Θεωρία παιγνίων, οικονομικά, χρηματοδότηση, κ.α.
Θεωρία συστημάτων και θεωρία ελέγχου



Tρεις αίθουσες διδασκαλίας με όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα
(προβολικά, διαδραστικούς πίνακες, ηχητικές εγκαταστάσεις κ.α.) 
Εργαστήριο Η/Υ με 20 θέσεις εργασίας, πλήρως εξοπλισμένο και με
κατάλληλα μαθηματικά λογισμικά (Mathematica, Matlab, SPSS κ.α.)
Βιβλιοθήκη με πληθώρα μαθηματικών τίτλων, αναγνωστήριο και 
 θέσεις εργασίας με Η/Υ για χρήση από τους φοιτητές.

Το Τμήμα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην Καστοριά
μαζί με άλλα τρία Τμήματα (Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών,
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων). 

Διαθέτει σύγχρονες υποδομές που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του
σε διδασκαλία και έρευνα:

Eπίκειται η κατασκευή ενός επιπλέον κτιρίου της Σχολής Θετικών
Επιστημών, το οποίο θα υπερκαλύπτει τις ανάγκες του.

Υποδομές



Φοιτητική ζωή στην Καστοριά 

Μία από τις πιο γραφικές και όμορφες πόλεις, γνωστή για τη λίμνη της.
Ασφαλής και φιλική πόλη, με πληθυσμό περίπου 35.000 κατοίκων.
Μπορείς να απολαύσεις τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σου σε παραδοσιακά ή μοντέρνα καταστήματα στην καρδιά της πόλης,
ανάμεσα στις βυζαντινές εκκλησίες και τα παλιά αρχοντικά.
Οι βόλτες στα καλντερίμια της παλιάς πόλης ή στις όχθες της λίμνης, η κωπηλασία, το σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου (19
χλμ.) και οι κοντινές εκδρομές σε γραφικά χωριά, είναι μερικές από τις αγαπημένες δραστηριότητες.
Οικονομικά προσιτή πόλη σε στέγαση/διαμονή και διατροφή.
Κοντινές αποδράσεις; Η Καστοριά απέχει περίπου 2 ώρες από Ιωάννινα, Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη.
Κάθε Αύγουστο, γίνεται κοντά στην Καστοριά, στο Νεστόριο, το River Party. Πρόκειται για ένα μουσικό φεστιβάλ με οργανωμένες
συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών.



Οργανισμούς και εταιρείες στατιστικών μελετών 
Εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας
Τράπεζες 
Οικονομικούς οργανισμούς
Χρηματοοικονομικές εταιρείες 
Ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς
Σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΠΔΔ μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ ή άλλων
φορέων

Η Μαθηματική Επιστήμη αποτελεί το εργαλείο της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης
για την αντιμετώπιση ερευνητικών προβλημάτων σε σύγχρονους τομείς αιχμής. 
Ένας Μαθηματικός, εκτός από τη μέση εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική (ιδιωτικά
κέντρα εκπαίδευσης, φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα) μπορεί να απασχοληθεί σε

Μετά το πτυχίο, τί;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαθηματικών μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε
παρεμφερείς κλάδους (Πληροφορικής, Οικονομικών, Μηχανικών κ.α.) αποκτώντας εξιδεικευμένες γνώσεις σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Το Τμήμα μεριμνά για την διοργάνωση «Ημερών Καριέρας» με τη συμμετοχή εταιριών που απασχολούν μαθηματικούς.



Ο τόπος



Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 24670 87261 & 24674 40000
Email: math@uowm.gr

math.uowm.gr

www.facebook.com/mathuowm

Τμήμα Μαθηματικών
Περιοχή Φούρκα, 52100, Καστοριά
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