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ΠΟΤΔΑΣΕ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
ζε διάθορες ειδικόηηηες

Πνιινί πνπ δελ έρνπλ κειεηήζεη ηα Mαζεκαηηθά
αζθνχλ θξηηηθή ιέγνληαο φηη ηα Mαζεκαηηθά δελ
έρνπλ πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη είλαη πεξηζζφηεξν
ζεσξία. Δληειψο αληίζεηα φκσο θαλέλαο άιινο
θιάδνο κφξθσζεο δελ έρεη ηφζεο εθαξκνγέο φπσο ηα
Mαζεκαηηθά, ζηε ιχζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ
ηεο δσήο, ηελ ππνζηήξημε θάπνηαο ζεσξίαο θαη ηελ
πξφγλσζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ.
Τα Mαζεκαηηθά έρνπλ δχν
αιιεινζηεξηδφκελεο απφςεηο:

αληίζεηεο

αιιά

Α) είλαη αθεξεκέλεο πθήο, ινγηθήο ζθέςεο, πνπ
αζρνινχληαη κε ζχκβνια θαη ηδέεο αλεμάξηεηεο απφ
θπζηθέο θαηαζθεπέο.
Β) ε επαγσγηθή άπνςε, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηηο
κεηξήζεηο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηα πηζαλά
ζπκπεξάζκαηα γη’απηέο.

Έρνπκε κε ιίγα ιφγηα ηα ζεσξεηηθά θαη ηα
εθαξκνζκέλα Mαζεκαηηθά. Πνηα φκσο είλαη ε γξακκή
πνπ ηα δηαρσξίδνπκε;
Ο Φνπξηέ ζεψξεζε ηα Mαζεκαηηθά ζαλ έλα κέζν γηα
λα θαηαιάβνπκε θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ηε
θχζε.
Ο Caeley φηαλ ζεκειίσζε ηνπο πίλαθεο είρε ηελ
εληχπσζε
φηη
δελ
κπνξνχζαλ
πνηέ
λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάηη ρξήζηκν. Αληίζεηα φκσο κε
ηελ αλάπηπμε ησλ Ηιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ ε
ρξεζηκφηεηα ηνπο απεδείρζε απεξηφξηζηε κε
ζεκαληηθή
πξνζθνξά
ζηελ
αλάπηπμε
ηεο
αλζξσπφηεηαο.
Ο Leibniz αλαθαιχπηνληαο ην δπαδηθφ ζχζηεκα ζαλ
θηινζνθηθή ηδέα, δελ ήμεξε πφζν ρξήζηκν ζα ηνπ ήηαλ
ζηνπο Η/Υ.
Η Γεσκεηξία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξαθηηθά
πξνβιήκαηα ρσξνκεηξίαο θαη βαζηθά ζεσξήζεθε ζαλ
θιάδνο ηεο θπζηθήο. Οη Έιιελεο φκσο ηελ
ζεκειίσζαλ αμησκαηηθά θαη ηελ κειέηεζαλ ζαλ
θαζαξή ινγηθή.
Η ηζηνξία καο δηδάζθεη φηη ηα Mαζεκαηηθά πεγάδνπλ
απφ ηελ γλψζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Η κέηξεζε,
ε αξίζκεζε, ηα θιάζκαηα , νη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο, νη
εμηζψζεηο, νη πηζαλφηεηεο, ε ζηαηηζηηθή, ηα

δηαλχζκαηα, νη πίλαθεο θ. α., πξνέξρνληαη απφ ηε
δηεξεχλεζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ.
Καζψο ν πνιηηηζκφο εμειίζζεηαη ζηνλ πιαλήηε καο ηα
Mαζεκαηηθά βνεζνχλ:
 ζηε κέηξεζε ππαξρφλησλ, αληηθεηκέλσλ,
λνκηζκάησλ θ. α.
 ζηε κέηξεζε νξίσλ θηεκαηηθψλ πεξηνπζηψλ
 ζηε λαπζηπινΐα θαη εμεξεπλήζεηο
 ζην θηίζηκν ζπηηηψλ, λαψλ, γεθπξψλ,
νπξαλνμπζηψλ
 ζην ζρεδηαζκφ ραξηψλ
 ζηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ φπισλ θαη
πξνγξακκαηηζκφ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ
 ζηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
ρξεκαηηζηεξίνπ
 ζηε δεκηνπξγία εηθφλσλ ηεο θχζεο
 ζηελ αλάιπζε απνηειεζκάησλ επηζθφπεζεο
 ζηελ αλαθάιπςε λέσλ επηζηεκνληθψλ αξρψλ
 ζηελ αλαθάιπςε λέσλ κεραλψλ θαη λέσλ
πξντφλησλ
 ζηελ
θαηαζθεπή,
αλαβάζκηζε
θαη
πξνγξακκαηηζκφ ησλ Η.Υ.
 ζηελ αλάιπζε ζεκάησλ θαη θσδηθνπνηεκέλσλ
κελπκάησλ
 ζηελ ςεθηαθή δεκηνπξγία ήρνπ θαη κνπζηθήο
 ζηελ αλάιπζε ηνπ γελεηηθνχ ζπζηήκαηνο
 ζηε Μεηεσξνινγία











ζηελ Αζηξνλνκία
ζηελ αλάιπζε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ
ζηε κειέηε πιεζπζκηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ
κηθξννξγαληζκψλ, ην βηνινγηθφ αληαγσληζκφ
ησλ εηδψλ, ηε δπλακηθή πνιιαπιαζηαζκνχ
θαξθηλνπαζψλ θπηηάξσλ
ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλνζνινγηθήο δχλακεο
ηνπ HIV θαη ζηε πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο
αλαθνξψλ καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ην
AIDS. Τν γλσζηφ MRI δελ ζα γηλφηαλ πνηέ
εθηθηφ ρσξίο ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ
δηαθνξψλ
(Finite differences) ε νπνία
επηηξέπεη ηνλ ηξηζδηάζηαην δηαηεκαρηζκφ θαη
αλάιπζε
κε
θαλνληθψλ
γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ φπσο είλαη ην αλζξψπηλν ζψκα
ζηε δεξκαηνινγία φπνπ έρνπκε ηελ αλίρλεπζε
ησλ δεξκαηηθψλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζηελ
αξρηθή ηνπο κνξθή κε ηε ζπγθξηηηθή κειέηε
απηνφκνησλ
πεξηνρψλ
ζηελ
αλάιπζε
κνξθνθιαζκαηηθψλ εηθφλσλ
ζηελ θνηλσληνινγία ηα πξνβιήκαηα κίμεο θαη
αιιειεπίδξαζεο πιεζπζκψλ, ε ζεσξία ηεο
κάζεζεο, ε δηάδνζε θεκψλ, ε βειηίσζε ηεο
ζηξαηεγηθήο ή ε δπλακηθή επζηάζεηα ησλ
εμνπιηζκψλ δελ είλαη παξά ηππηθέο
καζεκαηηθέο εθαξκνγέο

Η επηβίσζε νπνηνπδήπνηε ιανχ ζηνλ αλαπηπζζφκελν
ηερλνινγηθά 21ν αηψλα επηβάιιεη απμεκέλεο
ηθαλφηεηεο αλαιπηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηηο

νπνίεο παίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πάληνηε ηα
Mαζεκαηηθά.
Σηηο ΗΠΑ, ελψ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ζα έπξεπε
θαλείο λα παξαθνινπζήζεη πηπρηαθέο ζπνπδέο ζε
βηνινγία γηα λα κπνξέζεη λα εηζαρζεί ζε ηαηξηθή
ζρνιή, ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Πνιιέο ηαηξηθέο
ζρνιέο ζήκεξα δεηνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο λα έρνπλ
πηπρηαθέο ζπνπδέο ζε καζεκαηηθά θαη ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο γηαηί ε ηαηξηθή ηνπ 21νπ αηψλα ζα
ρξεζηκνπνηεί πςεινχ επηπέδνπ ηερλνινγία γηα ηελ
νπνία ρξεηάδεηαη ππφβαζξν Η. Υ. θαη ηαπηφρξνλα
αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη
κέζσ ηεο κειέηεο ησλ καζεκαηηθψλ.
Αιιά θαη ζηηο ιεγφκελεο ζεσξεηηθέο ή θιαζζηθέο
Δπηζηήκεο ε καζεκαηηθή ζθέςε θαη ινγηθή παίδεη
ζνβαξφ ξφιν. Άιισζηε ε Πιαησληθή θηινζνθηθή
ζθέςε ζε θακία πεξίπησζε είλαη απνθνκκέλε απφ ηε
καζεκαηηθή.
Σε αξθεηά Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ε
πξνπηπρηαθή θαηάξηηζε ζηα Μαζεκαηηθά απνηειεί
θξηηήξην γηα ηελ εηζαγσγή ζε ζεσξεηηθέο ζρνιέο
(θπξίσο Ννκηθέο, Αξραηνινγηθέο, Κνηλσληνινγηθέο
θιπ)
Οη ζπνπδέο ζηα Mαζεκαηηθά ζήκεξα έρνπλ πνηθίιεο
πξννπηηθέο αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζε, φπσο:
 ε εμαζθάιηζε ζέζε θαζεγεηή Μέζεο
Δθπαίδεπζεο
 ζέζε θαζεγεηή ζε θνιέγην ή παλεπηζηήκην











ζέζε ζε θέληξα κειεηψλ ησλ ηξαπεδψλ
ζέζε ζε θέληξα εξεπλψλ
ππεξεζίεο ζηαηηζηηθήο δηαθφξσλ Υπνπξγείσλ
θαη Αξρψλ
ππεξεζία ζηαηηζηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ
κεηεξεσινγηθή ππεξεζία
αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο σο αλαινγηζηήο
ρξεκαηηζηεξηαθά γξαθεία
κνλάδεο εξεπλψλ ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο
θαη επηρεηξήζεηο
λέεο ζέζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οη Mαζεκαηηθνί δελ πεξηνξίδνληαη ζε εξγαζίεο φπσο
νη πην πάλσ. Ωο άηνκα κε ηθαλφηεηεο αλαιπηηθήο θαη
θξηηηθήο ζθέςεο, κε ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ,
νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ θαζψο θαη γξήγνξεο θαη πξαθηηθήο
ηθαλφηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, βξίζθνληαη ζήκεξα
ζε ζεκαληηθά θέληξα απνθάζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ
ζέζεσλ.

ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γηα ζπνπδέο ζηα Μαζεκαηηθά ιεηηνπξγνχλ ζηελ
Κχπξν θαη ηελ Διιάδα ηα παξαθάησ Μαζεκαηηθά
ηκήκαηα κε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο θαη εηδηθεχζεηο.
 Τκήκα
Μαζεκαηηθψλ
&
Σηαηηζηηθήο
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
 Τκήκα Μαζεκαηηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
 Τκήκα
Μαζεκαηηθψλ
Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο
 Τκήκα Μαζεκαηηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
 Τκήκα Μαζεκαηηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ
 Τκήκα Μαζεκαηηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
 Τκήκα Μαζεκαηηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
 Τκήκα
Δθαξκνζκέλσλ
Μαζεκαηηθψλ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
 Τκήκα
Σηαηηζηηθήο
ηνπ
Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
 Τκήκα Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά
 Τκήκα Σηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
Αθφκα ιεηηνπξγνχλ θαη νη παξαθάησ ηνκείο
Μαζεκαηηθψλ ζε Παλεπηζηεκηαθέο θαη
Πνιπηερληθέο ζρνιέο αλά ηελ Διιάδα.

 Τνκέαο Μαζεκαηηθψλ ηεο Σρνιήο Δθαξκνζκέλσλ
Μαζεκαηηθψλ & Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Δ.Μ.Π.
 Τνκέαο
Μαζεκαηηθψλ
Γεληθνχ
Τκήκαηνο
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο
 Τνκέαο Μαζεκαηηθψλ Γεληθνχ Τκήκαηνο ηεο
Πνιπηερληθήο
Σρνιήο
ηνπ
Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
 Τνκέαο Μαζεκαηηθψλ θαη Μεραληθήο ηνπ
Γεληθνχ Τκήκαηνο ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
 Τνκέαο
Πιεξνθνξηθήο,
Μαζεκαηηθψλ
θαη
Σηαηηζηηθήο
ηνπ
Γεληθνχ
Τκήκαηνο
ηνπ
Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Η εηζαγσγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςήθησλ
θνηηεηψλ ζε φια ηα πην πάλσ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά
Ιδξχκαηα επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ Παγθχπξησλ
Δμεηάζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ζην ηέινο θάζε ζρνιηθήο
ρξνληάο κεηαμχ ησλ ηειεηνθνίησλ ησλ Δληαίσλ
Λπθείσλ.
Τέινο, γηα αλψηεξεο θαη αλψηαηεο ζπνπδέο ζηα
Μαζεκαηηθά κπνξεί θαλείο λα απεπζπλζεί ζε πάξα
πνιιά Κνιιέγηα θαη Παλεπηζηήκηα, ηφζν ζηνλ
Δπξσπατθφ, φζν θαη ζηνλ Παγθφζκην ρψξν.
Η εηζαγσγή ζε ηέηνηα Ιδξχκαηα γίλεηαη κε βάζε
πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα
ίδηα ηα Ιδξχκαηα.

Η Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία (ΚΥ.Μ.Δ.)
εχρεηαη ζε φινπο ηνπο λένπο θαιέο ζπνπδέο θαη θαιή
ζηαδηνδξνκία. Καινχκε φινπο ηνπο λένπο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Mαζεκαηηθνχο δηαγσληζκνχο θαη
ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΚΥ.Μ.Δ. κέζσ ησλ
νπνίσλ ζα εθηηκήζνπλ θαη ζα αγαπήζνπλ ηα
Mαζεκαηηθά.
Με πνιιέο επρέο,
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο
Κππξηαθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο
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