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Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος Μαθηματικών και 
Στατιστικής είναι η προαγωγή, μέσω της επιστημονι-
κής έρευνας και διδασκαλίας, των μαθηματικών επι-
στημών. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει τη 
δημιουργία ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστη-
μόνων, απαραίτητων για τη συνέχιση της πολιτιστικής 
και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου, όπως επίσης 
την προώθηση και υποστήριξη της έρευνας. 

Σημαντικά βήματα για την πραγματοποίηση του πιο 
πάνω στόχου αποτελούν αφενός η προσφορά υψηλού 

επιπέδου προγραμμάτων σπουδών, τόσο στα μαθημα-
τικά όσο και τη στατιστική σε προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο, και αφετέρου η συνεργασία με άλλα 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Τα διδακτικά και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος εμπίπτουν σε 
διάφορες περιοχές των καθαρών μαθηματικών, των 
εφαρμοσμένων μαθηματικών και των πιθανοτήτων/ 
στατιστικής. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος 
έχει μακρόχρονη συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα σε όλη την υφήλιο. 
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      Δίπλωμα Ειδίκευσης 
        Μάστερ στις Μαθηματικές Επιστήμες 

      ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ Δίπλωμα 
        Διδακτορικό στα Μαθηματικά 
         o   με έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 
         o   με έμφαση στα Καθαρά Μαθηματικά 
        Διδακτορικό στη Στατιστική

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει το ακόλουθο πτυχίο προπτυχιακού επιπέδου: 

         Πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής 
            o   με έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά   
            o   με έμφαση στα Καθαρά Μαθηματικά 
            o   με έμφαση στις Πιθανότητες/Στατιστική 

Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος προσφέρονται σε τέσσερα επίπεδα και έξι ομάδες, οι οποίες  
σε αδρές γραμμές αντιστοιχούν στις ακόλουθες περιοχές των μαθηματικών: ανάλυση, άλγεβρα, γεωμετρία,  
πιθανότητες-στατιστική, αριθμητική ανάλυση και εφαρμοσμένα μαθηματικά.

Το Τμήμα προσφέρει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ και δύο προγράμματα  
Διδακτορικού επιπέδου, ως εξής: 



  Internships σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

  Δημόσιες διαλέξεις από καταξιωμένους Κύπριους και ξένους επιστήμονες /  
παρακολούθηση και συμμετοχή σε διεθνή και τοπικά επιστημονικά συνέδρια. 

  Δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα Erasmus+ / Studies και Erasmus+ / Placements.
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ERASMUS +

Οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, 
να φοιτήσουν για ένα ή δύο εξάμηνα σε πανεπιστήμια της Ευρώπης. Το Τμήμα έχει συνάψει 
συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με μερικά από τα 
σημαντικότερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την 
Πολωνία, την Αυστρία, και τη Σουηδία. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ 
αποζημιώνονται για τα ταξιδιωτικά τους έξοδα και παίρνουν μηνιαία χορηγία. Έχουν, επίσης, 
την δυνατότητα να φοιτήσουν σε άλλα διεθνή πανεπιστήμια σε τρίτες χώρες, μέσω του  
Προγράμματος Erasmus+ International. 
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Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής  προσφέρει στους αποφοίτους του άριστη κατάρτιση, 
που τους παρέχει τη δυνατότητα να εγγραφούν στους καταλόγους διοριστέων και να στελεχώ-
σουν τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, οι 
απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να στελεχώσουν: 

  Την εκπαίδευση (Μέση ή Ανώτερη μετά από διδακτορικές σπουδές). 

  Ερευνητικά ιδρύματα.  

  Υπηρεσίες του δημοσίου (Στατιστική Υπηρεσία, Μετεωρολογική Υπηρεσία, Ινστιτούτο Γεωρ-
γικών Ερευνών κ.’α.,) 

  Τράπεζες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, εταιρείες στατιστικών 
μελετών. 

  Οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και εταιρείες πληροφορικής 
και τεχνολογίας. 

Οι απόφοιτοί μας μπορούν να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν την ειδίκευσή τους σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο, με την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.  Πτυχιούχοι του Τμήματος 
στελεχώνουν σήμερα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ευρώπης και Αμερικής.
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         Καλλιεργούν τη μεθοδική, κριτική σκέψη και την αναλυτική ικανότητα. 

         Είναι η βάση όλων των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών και συμβάλλουν στην  
ανάπτυξη και άλλων κλάδων όπως τα οικονομικά, η επιχειρησιακή έρευνα, η αναλογιστική, 
τα ασφαλιστικά και η κρυπτογραφία. 

        Αποτελούν εργαλείο για την αντιμετώπιση ερευνητικών προβλημάτων σε σύγχρονους τομείς, 
όπως η  βιοτεχνολογία, η βιοϊατρική, η ρομποτική, η αεροναυπηγική, η κλιματολογία, η  
οικολογία, η επιδημιολογία, η περιβαλλοντολογία, η σεισμολογία, κ.α.



Είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια του Τμή-
ματος Μαθηματικών και Στατιστικής, 
με κατεύθυνση στα Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
των σπουδών μου, απέκτησα ποικί-
λες και σημαντικές γνώσεις, καθώς 
και εμπειρίες σε διάφορα μαθηματικά 
αντικείμενα, οι οποίες θεωρούνται εκ 
των ων ουκ άνευ για την επαγγελμα-
τική μου σταδιοδρομία. Επιπλέον, η 
προσφερόμενη ποικιλία μαθημάτων 
σου δίνει τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσεις μαθήματα που σε ενδιαφέ-

ρουν άμεσα. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αξιόλογους 
διδάσκοντες, οι οποίοι μέσα από την συχνή και άμεση ανατρο-
φοδότησή τους, μου παρείχαν τα κατάλληλα εφόδια για την επι-
στημονική μου κατάρτιση. Οι επιστημονικά καταρτισμένοι 
εκπαιδευτικοί, όχι μόνο θέτουν τις βάσεις για τη μετέπειτα  
πορεία των φοιτητών στις σπουδές τους, αλλά ενισχύουν και την 
πνευματική τους ανάπτυξη, καλλιεργώντας την κριτική και  
λογική τους σκέψη. Συνάμα, οι φοιτητές εφοδιάζονται με τις  
απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων στον 
τομέα των μαθηματικών. 
Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού μου προγράμματος,  
θα έχω την δυνατότητα να προχωρήσω σε ειδίκευση μεταπτυ-
χιακού επιπέδου. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος  
Μαθηματικών και Στατιστικής αποκτούν πτυχίο υψηλής στάθμης 
και καθίστανται ανταγωνιστικοί στον εργασιακό  τομέα, αφού 
είναι σε θέση να εργοδοτηθούν τόσο στον τομέα της εκπαίδευ-
σης, όσο και σε πληθώρα άλλων τομέων, όπως χρηματοικονομι-
κές εταιρείες και οικονομικούς οργανισμούς. Τα μαθηματικά  
δεν είναι απλά μια σειρά θεωριών, εννοιών και συμβόλων, αλλά 
αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

ΑΝΤΡΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΗ, Τεταρτοετής Φοιτήτρια 
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Τα μαθηματικά και η στατιστική είναι διεθνείς επιστήμες. Όλοι 
οι διδάσκοντες των δύο αντικειμένων έχουν επαφές και συ-
νεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού και δημοσιεύουν 
σε αξιόλογα περιοδικά και επιφανείς εκδοτικούς οίκους της 
Ευρώπης και της Αμερικής. Η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια 
και η διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων στην Κύπρο  
συντηρεί και συσφίγγει τις σχέσεις με τον ευρύτερο επιστη-
μονικό κόσμο. 
Στον κύκλο διαλέξεων των μαθηματικών και στατιστικής  
(colloquium) του Τμήματος, καταξιωμένοι επιστήμονες από 
ξένα πανεπιστήμια, αλλά και νέοι συνάδελφοι παρουσιάζουν 
την έρευνά τους και συζητούν επ' αυτής με διδάσκοντες και 
φοιτητές. Σε επίπεδο Τμήματος, προγράμματα κινητικότητας 
φοιτητών όπως το Erasmus+ επιτρέπουν σε φοιτητές και  
διδάσκοντες να αποκομίσουν εμπειρίες από ιδρύματα της ΕΕ 
ή και εκτός αυτής, καθώς επίσης σε φοιτητές και διδάσκοντες 
των ιδρυμάτων αυτών να εμπλουτίσουν, με τη σειρά τους, τη 
δική μας πανεπιστημιακή ζωή. Ως δείγμα της ευρύτερης προ-
σφοράς του Τμήματος στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, 
ας σημειωθούν διαλέξεις, συμμετοχή στην επιμόρφωση  
εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, συμμετοχή στη δια-
μόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, συμμετοχή σε διάφορες κρατικές/ημικρατικές 
επιτροπές. 
Από την 1η Οκτωβρίου 2019, η Κύπρος είναι μέλος του Inter-
national Mathematical Union (IMU) και το Τμήμα Μαθηματι-
κών και Στατιστικής ορίστηκε ως ο εκπρόσωπος του Πανεπι-
στημίου Κύπρου. Το International Mathematical Union (IMU) 
είναι ένας μη-κερδοσκοπικός διεθνής επιστημονικός οργα-
νισμός με σκοπό να προάγει τη διεθνή συνεργασία στα Μα-
θηματικά, να στηρίζει το Διεθνές Κογκρέσο των Μαθηματικών 
(International Congress of Mathematicians) και άλλα διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια και να ενθαρρύνει διεθνείς εκδηλώ-
σεις στις μαθηματικές επιστήμες. Επίσης, είναι μέλος του  
Διεθνούς Συμβουλίου Επιστημών (International Council for 
Science-ICSU), στο οποίο συμμετέχουν όλες οι διεθνείς  
επιστημονικές ενώσεις και διεθνή ιδρύματα στις φυσικές  
επιστήμες. Επιπρόσθετα, το IMU διαχειρίζεται τα πιο σημα-
ντικά βραβεία στα μαθηματικά (Fields Medal, Nevanlinna 
Prize, Gauss Prize, Chern Medal Award).
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Είμαι απόφοιτος του διδακτορικού προ-
γράμματος του Τμήματος Μαθηματικών 
και Στατιστικής του Πανεπιστημίου  
Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μου, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με 
αξιόλογους διδάσκοντες και ερευνητές 
και έμαθα να βάζω στόχους και να δου-
λεύω μεθοδικά για την επίτευξή τους. 
Με τα εφόδια και τις δεξιότητες που απέ-
κτησα, έχω το υπόβαθρο και την αυτο-
πεποίθηση για να αντιμετωπίσω τις 
προκλήσεις και τις δυσκολίες σε απαιτη-

τικούς χώρους εργασίας, να μαθαίνω συνεχώς και να προσαρμόζο-
μαι σε ένα  εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον. Είμαι ευγνώμων 
στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής  για τη μόρφωση που μου 
πρόσφερε.

ΔΡ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ, Διδακτορικός Απόφοιτος 
Ανώτερος Λειτουργός, Τμήμα Επικύρωσης Μοντέλων - Μονάδα 
Διαχείρισης Κινδύνων, Ελληνική Τράπεζα

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί 
σημείο αναφοράς στις σπουδές μου, 
καθώς μου πρόσφερε τις βάσεις για  
εμβάθυνση των γνώσεών μου στα Μα-
θηματικά. Το εξαιρετικό πρόγραμμα 
σπουδών και η φιλική προσέγγιση του 
προσωπικού μού χάρισαν τέσσερα 
χρόνια πλούσια σε εμπειρίες και γε-
μάτα με ενδιαφέροντα θέματα για με-
λέτη. Η ανοικτή επικοινωνία με τους 
διδάσκοντες μού έδωσε την ευκαιρία 

να ξεκινήσω τις πρώτες μου ερευνητικές αναζητήσεις κατά την 
διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών. Στο Τμήμα τέθηκαν τα 
θεμέλια για συνέχιση των σπουδών μου σε διδακτορικό επίπεδο 
στο Τμήμα Στατιστικής του Pennsylvania State University. Ως ακα-
δημαϊκός πλέον, και έχοντας την εμπειρία αρκετών χρόνων στον 
ακαδημαϊκό χώρο, θεωρώ ότι το Τμήμα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα 
από αντίστοιχα τμήματα γνωστών πανεπιστημίων του εξωτερικού 
και αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε φοιτητή με ενδιαφέρον 
στα μαθηματικά.

ΔΡ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 
Απόφοιτος Πτυχίου Μαθηματικών και Στατιστικής  
Senior Lecturer in Statistics, School of Mathematics,  
Cardiff University

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
Απόφοιτος Πτυχίου Μαθηματικών και Στατιστικής,  
Σύμβουλος Αναλογιστής, Μίλλιμαν Κύπρου

Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο  
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχοντας επωφε-
ληθεί από μαθήματα στους κλάδους 
των καθαρών και εφαρμοσμένων μαθη-
ματικών, καθώς και επιλογές από άλλα 
τμήματα. Η αμεσότητα στην επαφή  
και επικοινωνία με τους διδάσκοντες, 
καθώς και η διάθεση τους να μας ωθή-
σουν να κατακτήσουμε γνώσεις και 
τρόπο επίλυσης προβλημάτων σε πολυ-
διάστατα θέματα, είχαν καταλυτική  
επίδραση στην ανάπτυξή μου. Οι γερές 

βάσεις στα μαθηματικά με βοήθησαν να αναπτύξω ουσιαστική  
κριτική ικανότητα και σκέψη που με στήριξε αποτελεσματικά στη 
μετέπειτα πορεία στα αναλογιστικά θέματα. Ακόμα και αν τελικά 
κάποιος ασχοληθεί επαγγελματικά σε άλλο τομέα, οι σπουδές  
στις θετικές επιστήμες, κατά την άποψή μου, θέτουν το υπόβαθρο 
για μετεξέλιξη του ατόμου σε ολοκληρωμένο και ανεξάρτητα σκε-
πτόμενο επαγγελματία. 
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ΔΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥΛΟΥΠΟΥ 
Απόφοιτος Πτυχίου Μαθηματικών και Στατιστικής 
Ερευνήτρια, Τμήμα Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Warwick,  
Ηνωμένο Βασίλειο

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, τότε που οι 
προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα 
Μαθηματικών και Στατιστικής του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου ολοκληρώνονταν, 
δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω το πόσο 
αυτές με βοήθησαν στη μετέπειτά μου 
πορεία. Η ποιότητα των ακαδημαϊκών, 
οι αξιόλογες πρακτικές εκπαίδευσης, 
αλλά και η συλλογή πολύτιμων εμπει-
ριών από τη συναναστροφή μου με 
τους συμφοιτητές μου, μου έδωσαν ένα 
στέρεο υπόβαθρο σε εφόδια, γνώσεις 

και δεξιότητες για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού 
τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Οι εμπειρίες 
που αποκομίζω από τη ερευνητική μου εργασία και τη διαχρονική 
συμμετοχή μου σε συνέδρια σε διάφορες χώρες ενισχύουν την 
άποψή μου ότι, η φοίτηση στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής 
αποτελεί αφετηρία ποιοτικής μόρφωσης και κριτικής σκέψης με 
προοπτική επιτυχίας στο σύγχρονο μαραθώνιο των γνώσεων για 
επαγγελματική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΕΚΚΟΥ, Τεταρτοετής Φοιτήτρια 

Είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια του Τμήμα-
τος Μαθηματικών και Στατιστικής και, 
καθ’ όλη την πορεία μου στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, μπορώ να πω με σιγουριά 
πως έχω αποκομίσει πολλά. Καταρχάς, 
έχω λάβει τα απαραίτητα εφόδια στο  
διδακτικό κομμάτι, που είναι αρκετά 
ώστε να μπορώ να συναγωνιστώ φοιτη-
τές από πανεπιστήμια διεθνώς. Τα ολιγο-
μελή ακροατήρια, η αμεσότητα των 
διδασκόντων με τους φοιτητές και η 
ελευθερία επιλογής μαθημάτων κατεύ-
θυνσης, είναι σημαντικά πλεονεκτήματα 

του προγράμματος σπουδών που με βοήθησαν στην καλύτερη 
εμπέδωση και μετέπειτα στην εμβάθυνση κάποιων πτυχών των  
μαθηματικών. 
Σημειωτέον ότι, η υποβολή ερωτημάτων από τους διδάσκοντες και 
η ενθάρρυνση για απορίες καθιστούν τις διαλέξεις πολύ πιο ευχά-
ριστες και διαδραστικές. Επιπλέον, θεωρώ μείζονος σημασίας την 
σχέση ακαδημαϊκού συμβούλου και φοιτητή, αφενός για ζητήματα 
εγγραφών και μαθημάτων και αφετέρου για θέματα της μετέπειτα 
πορείας μας. Εν κατακλείδι, πιστεύω πως το ακαδημαϊκό προσω-
πικό του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής καταρτίζεται από 
σπουδαίους επιστήμονες, που διακατέχονται από ενθουσιασμό για 
το αντικείμενό τους και είναι πάντα πρόθυμοι να επιλύσουν οποι-
αδήποτε απορία, καθώς και να μας βοηθήσουν τόσο ερευνητικά 
όσο και επαγγελματικά.Αισθάνομαι ότι η σπουδή των μαθημα-

τικών με έχει βοηθήσει να αναπτύξω 
την κριτική, αναλυτική και αφηρημένη 
σκέψη και με έχει εφοδιάσει με ένα ευρύ 
φάσμα γνώσεων, επιτρέποντάς μου να 
ακολουθήσω ποικίλες μεταπτυχιακές 
σπουδές και τομείς εργασίας. Στο Τμήμα 
υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ 
φοιτητών και ακαδημαϊκών, οι οποίοι 
είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν 
τους φοιτητές να αποδώσουν στο μέγι-
στο. Τα ερευνητικά πεδία του Τμήματος 

καλύπτουν πολλούς τομείς των καθαρών και εφαρμοσμένων  
μαθηματικών και της στατιστικής, γεγονός που αντικατοπτρίζεται 
στα προσφερόμενα μαθήματα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους 
φοιτητές να εμβαθύνουν στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει 
τόσο προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά.
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