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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΓΩΓΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΓΣΟ 2015-16 

Τν Τκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΤΔΙ Θεζζαινλίθεο 
αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 3νπ θχθινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ Δηδίθεπζεο (Π.Μ.Σ.Δ.) ζηηο Δπθπείο Τερλνινγίεο 
Γηαδηθηχνπ γηα ην Αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 θαη πξνζθαιεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα εηζαγσγή.  

Τν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (Π.Μ.Σ.), κε ηίηιν «Δπθπείο 
Τερλνινγίεο Γηαδηθηχνπ», ην νπνίν είλαη εγθεθξηκέλν απφ ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο (Υπνπξγηθή Απφθαζε 119752/Δ5(ΦΔΚ 2802/17-10-2012) νδεγεί ζε 
Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) (Master of Science in Web 

Intelligence). 

Σην Π.Μ.Σ. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Τκεκάησλ AEI (Παλεπηζηεκίσλ θαη 
ΤΔΙ): Πιεξνθνξηθήο, Δπηζηήκεο Ηιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ, Μεραληθψλ 

Υπνινγηζηψλ, Απηνκαηηζκνχ, Ηιεθηξνληθψλ, Ηιεθηξνιφγσλ, Θεηηθψλ 
Δπηζηεκψλ ΑΔΙ, Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ, φπσο θαη Τκεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, ησλ νπνίσλ ην πηπρίν έρεη αλαγλσξηζζεί 
απφ ην ΓΙΚΑΤΣΑ ή απφ ην ΓΟΑΤΑΠ. Δπίζεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη 
ηειεηφθνηηνη ησλ Τκεκάησλ απηψλ πνπ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζα 

πξνζθνκίζνπλ ην ζρεηηθφ πηπρίν ή βεβαίσζε νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ. 
Αηηήζεηο απφ απνθνίηνπο άιισλ εηδηθνηήησλ ζα θξηζνχλ θαηά πεξίπησζε, 

αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ. 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπ Π.Μ.Σ. είλαη ηξία αθαδεκατθά εμάκελα θαη 
ππάξρνπλ δίδαθηξα χςνπο 2000 επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ ηξηψλ εμακήλσλ ηνπ 

Π.Μ.Σ. 

Τα δχν πξψηα εμάκελα πεξηιακβάλνπλ δηδαζθαιία ησλ εμήο καζεκάησλ: 

 Α Δμάκελν 
 Μεζνδνινγίεο Έξεπλαο  
 Μεραληθή Λνγηζκηθνχ γηα Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο 

 Αζθάιεηα Γηαδηθηπαθψλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ 
 Σπζηήκαηα  Κηλεηνχ θαη Γηάρπηνπ Υπνινγηζκνχ 

 Κνηλσληθή Γηθηχσζε 
Β Δμάκελν 

 Απνζήθεο Γεδνκέλσλ - Δμφξπμε Πιεξνθνξίαο 

 Δπθπείο Τερλνινγίεο - Πξάθηνξεο 
 Μεραληθή Μάζεζε 

 Αλάθηεζε Πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν 
 Σεκαζηνινγηθφο Ιζηφο 



Τν Γ’ εμάκελν είλαη αθηεξσκέλν ζηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (ΜΓΔ). Γπλαηφηεηα εθπφλεζεο ΜΓΔ κε ζπλεξγαδφκελα 

ΑΔΙ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ/εμσηεξηθνχ. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Π.Μ.Σ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://msc.it.teithe.gr 

Τν Τκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ζα δέρεηαη αηηήζεηο θαη θαθέινπο 
ππνςεθηφηεηαο απφ 11 Μαΐου 2015 έσο 17 Ιουλίου 2015. 

Οι αιτήσειρ επεξεπγάζονται μετά την κατάθεση τοςρ στη γπαμματεία τος τμήματορ ακόμη και 

ππιν την ανωτέπω καταληκτική ημεπομηνία και οι θέσειρ στο μεταπτςσιακό πποσυέπονται μέσπι 

τον ανώτατο απιθμό των 30 σςμμετεσόντων. 

O θάθεινο ππνςεθηφηεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά θαη 
ζα παξαιακβάλεηαη κφλνλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη πιήξεο*: 

1. Έληππε αίηεζε, 

2. Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηηο 
ζπνπδέο, ηελ εξεπλεηηθή ή θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο 
πηζαλέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπ ππνςεθίνπ, 

3. Αληίγξαθν πηπρίνπ. Δθηφο ησλ πηπρηνχρσλ, κπνξνχλ επίζεο λα ππνβάινπλ 
αίηεζε, θνηηεηέο πνπ έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο φισλ ησλ 

καζεκάησλ ηνπο θαη εθθξεκεί κφλν ε νξθσκνζία ηνπο. Γηα ηε ζπκκεηνρή 
ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη θνηηεηέο απηνί ζα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηφο ηνπο, ζην νπνίν ζα θαίλεηαη φηη 

πεξάησζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ζα αλαθέξεηαη ν βαζκφο πηπρίνπ θαη φηη 
εθθξεκεί κφλν ε δηαδηθαζία ηεο νξθσκνζίαο. Η νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

εγγξαθήο ηνπο ζα γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ αληίγξαθνπ πηπρίνπ. 
Γηα φζνπο πξνέξρνληαη απφ ΑΔΙ ηνπ εμσηεξηθνχ, βεβαίσζε ηζνηηκίαο 
πηπρίνπ απφ ην ΓΟΑΤΑΠ, 

4. Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο, 
5. Τεθκεξίσζε επαξθνχο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ηνπιάρηζηνλ ζε 

επίπεδν Lower ή αληίζηνηρσλ κε απηφ ηίηισλ αγγιηθήο, νη δε αιινδαπνί θαη 
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ωο ειάρηζηε απαίηεζε γηα ηελ απνδεδεηγκέλε 
γλψζε ησλ αγγιηθψλ ζεσξείηαη ην δίπισκα Lower ή απνηειέζκαηα 

εμεηάζεσλ κε βαζκνινγία 550 κνλάδεο TOEFL ή βαζκνινγία 550 κνλάδεο 
GRE in Computing, 

6. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, θαηά πξνηίκεζε ε κία απφ κέινο ΓΔΠ ή ΔΠ. Τα 
έληππα ησλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ παξαιακβάλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία 
ηνπ ΠΜΣ. Οη ζπζηαηηθέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη θαη ειεθηξνληθά. 

7. Τεθκεξίσζε επαξθνχο γλψζεο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ μέλσλ γισζζψλ, εθηφο 
ηεο Αγγιηθήο.  

8. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο, Γηαθξίζεηο, ινηπνί ηίηινη ζπνπδψλ πιελ ηνπ 
πξψηνπ πηπρίνπ (εάλ ππάξρνπλ). 

9. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ). 

* Γηα λα ζεσξείηαη πιήξεο, ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ππνρξεσηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά 1 σο 6 (πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα φπνπ 
ρξεηάδεηαη ζχκθσλα κε ην Ν.4250/2014-ΦΔΚ 74/26-3-2014) 


