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• Είναι τα Μαθηματικά μόνο ένα καλό εργαλείο για να ακονίζει 
κάποιος την ευστροφία του;

• Γιατί θεωρείται η βασίλισσα των επιστημών;

• Δίνεται η δυνατότητα σ’ έναν μαθηματικό να βρει επαγγελματικές 
διεξόδους πέρα από τη διδασκαλία; 



• Γιατί κάποιος να σπουδάσει μαθηματικά;

• Τα Μαθηματικά είναι μια αυστηρή και απαιτητική
πνευματική ενασχόληση. Είναι ενδιαφέρουσα,
συναρπαστική και με πολλές ευκαιρίες. Οι επιστήμονες
εκτιμούν την καθαρότητα και ακρίβεια των μαθηματικών
διότι δίνουν την πλήρως δικαιολογημένη απάντηση σε
πλήθος επιστημονικών ερωτημάτων.



• Τα μαθηματικά αποτελούν τη βάση ώστε κάποιος να κάνει καριέρα 
σε άλλες επιστήμες

• Ας υποθέσουμε ότι κάποιος αγαπά τα μαθηματικά. Αλλά θέλει να
κάνει καριέρα σαν γιατρός, δικηγόρος ή επιχειρηματίας. Θα πρέπει
να γνωρίζει ότι οι μεταπτυχιακές σχολές στην ιατρική, νομική και
οικονομικά (στην Ευρώπη και βόρεια Αμερική) θεωρούν τα
μαθηματικά σαν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί σου δίνουν τη
δυνατότητα ανάπτυξης αναλυτικής σκέψης και επίλυσης
προβλημάτων. Για να γίνει δεκτός σε αυτές τις σχολές θα πρέπει να
περάσει συγκεκριμένες εξετάσεις οι οποίες έχουν σχέση με τη
μαθηματική σκέψη.



• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

• Τα μαθηματικά παρέχουν εργαλεία ώστε να δημιουργηθεί ένα 
μοντέλο το οποίο θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Φυσικό, τεχνικό 
ακόμη και φιλοσοφικό. 

• Π.χ. 1) Η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. 

• 2) Η χρονολογική ταξινόμηση αρχαίων ευρημάτων. 
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Ας υποθέσουμε ότι το ρομπότ είναι ένα σημείο.

Χώρος διαμόρφωσης είναι ο χώρος στον οποίο 
κινείται.

Επιτρεπτός χώρος

Απαγορευμένος χώρος

Αρχική θέση

Τελική θέση





• Επαγγελματικές ευκαιρίες για μαθηματικούς. 

• Εν αντιθέσει με την εγχώρια αγορά εργασίας, οι ευκαιρίες 
στο εξωτερικό για τους πτυχιούχους μαθηματικούς είναι 
πάρα πολύ καλές, όπως μπορείτε να επιβεβαιώσετε 
επισκεπτόμενοι τους επόμενους δικτυοτόπους. 

•

• http://math.duke.edu/undergraduate/why-math-major

• http://www.mathscareers.org.uk/

• http://www.ams.org/careers

• http://www.maa.org/careers

• http://www.austms.org.au/job+opportunities
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• Επαγγελματικές ευκαιρίες για μαθηματικούς

• By CareerCast.com

• Reading, writing and arithmetic are the cornerstones of  education. 

• Η ανάγνωση, γραφή και αριθμητική είναι τα βασικά στοιχεία 
της εκπαίδευσης. 

• Of  the top ten professions, many they are math-intensive. 

• Από τα δέκα καλύτερα αμειβόμενα επαγγέλματα τα 
περισσότερα έχουν σχέση με μαθηματικά. 

• http://math.duke.edu/undergraduate/why-math-major

http://math.duke.edu/undergraduate/why-math-major


• Το Εθνικό Ίδρυμα Εκπαίδευσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε
μια μελέτη μεταξύ 550000 αποφοίτων οι οποίοι έδωσαν
εξετάσεις για να γίνουν δεκτοί σε νομικές (LSAT) και
οικονομικές σχολές (GMAT) παρατήρησε ότι οι απόφοιτοι
των μαθηματικών σχολών είχαν υψηλότερες επιτυχίες από
άλλους αποφοίτους.



Major LSAT GMAT

Mathematics +12.8% +13.3%

Philosophy +8.7% +11.0%

Economics +9.6% +7.3%

Chemistry +7.6% +7.5%

English +5.6% +4.1%

Foreign 
Languages

+5.7% +3.3%

History +2.9% +4.6%

Biology +4.0% +3.3%

Test Performance on Graduate School Entrance Exams by Major



• Best Jobs by Career Cast (Top Ten out of 200)

Rank Job Median 
Annual Salary

Projected Job 
Growth by 2022

1 Mathematician $101,360 23%

2 University Professor 
(Tenured)

$68,970 19%

3 Statistician $75,560 27%

4 Actuary $93,680 26%

5 Audiologist $69,720 34%

6 Dental Hygienist $70,210 33%

7 Software Engineer $93,350 22%

8 Computer Systems Analyst $79,680 25%

9 Occupational Therapist $75,400 29%



• Ικανοποίηση

• Πέρα από τις οικονομικές απολαβές η ικανοποίηση στο
χώρο εργασίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για έναν
εργαζόμενο. Σύμφωνα με μελέτες σχετικές με τις συνθήκες
εργασίας, απολαβές και άγχος, οι μαθηματικοί φαίνεται ότι
βρίσκονται σε καλύτερη θέση ως προς την επαγγελματική
ικανοποίηση συγκρινόμενοι με άλλους επαγγελματίες όπως
μηχανικοί, γιατροί, νομικοί και οικονομολόγοι.



• What do mathematics graduates do? ENGLAND

• Six months after graduating almost two-thirds of mathematics 
graduates are in employment or combining work and further study. A 
quarter of mathematics graduates are in further study.



• Η αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη.

• Βιώνουμε εποχή εργασιακού μεσαίωνα.

• Η εύρεση εργασίας απαιτεί υπομονή και επιμονή.



• Η αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη.

• Βιώνουμε εποχή εργασιακού μεσαίωνα.

• Η εύρεση εργασίας απαιτεί υπομονή και επιμονή.

• Το Τμήμα μας σας εφοδιάζει με τις επιστημονικές γνώσεις οι οποίες 
είναι αρκετές για να διεκδικήσετε μια καλή θέση εργασίας.

• ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


