
 

 
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτα Πλθροφοριακά Συςτιματα  
(Τμιμα μερικισ φοίτθςθσ)  

 

Διευκυντισ: Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Α. Γκρίτηαλθσ 
 

Ακινα, 22 Μάθ 2015 
 

Ανακοίνωςθ-Περίλθψθ προκιρυξθσ 
 

Το Τμιμα Πλθροφορικισ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν διοργανϊνει Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κϊν Σπουδϊν (ΠΜΣ) ςτα Πλθροφοριακά Συςτιματα, απευκυνόμενο ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μερικισ 
φοίτθςθσ. Το ΠΜΣ μερικισ φοίτθςθσ είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο, ϊςτε να μπορεί να ανταποκρίνεται ςτισ α-
νάγκεσ επιςτθμόνων με αυξθμζνεσ επαγγελματικζσ ι/και οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ. 
 

1. Το ΠΜΣ απευκφνεται ςε αποφοίτουσ ΑΕΙ Τμθμάτων Πλθροφορικισ, Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν, Μθχανι-
κϊν Υπολογιςτϊν, ςε αποφοίτουσ Τμθμάτων και Σχολϊν Διοικθτικϊν Επιςτθμϊν, Θετικϊν Επιςτθμϊν, 
Πολυτεχνικϊν Σχολϊν, ςε αποφοίτουσ Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων ι Αςτυνο-
μικϊν Ακαδθμιϊν, κακϊσ και ςε αποφοίτουσ ΤΕΙ Τμθμάτων Πλθροφορικισ ι ςυναφϊν. Δικαίωμα ζ-
χουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτζρω τμθμάτων, οι οποίοι - εφόςον γίνουν δεκτοί - ζχουν 
δυνατότθτα εγγραφισ ςτο ΠΜΣ εφόςον ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ ζωσ και τθν εξεταςτικι 
περίοδο Σεπτζμβρθ 2015. 

 

2. Η παροφςα πρόςκλθςθ αφορά, επίςθσ, επιςτιμονεσ οι οποίοι, αν και δεν εργάηονται κατά τθν θμερο-
μθνία υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ, αναηθτοφν εργαςία ι προγραμματίηουν να εργαςκοφν κατά τθ δι-
άρκεια των μεταπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν. 

 

3. Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων των υποψθφίων γίνεται από τον Διευκυντι ι/και τθν Επιτροπι του ΠΜΣ, 
οι οποίοι κρίνουν, κακορίηουν και ειςθγοφνται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ του Τμιματοσ 
Πλθροφορικισ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των υποψθφίων ςτουσ πίνακεσ επιτυχίασ, με βάςθ τθ ςυνά-
φεια και τθ ςυνδρομι των βαςικϊν ςπουδϊν τουσ ςτθν προαγωγι και ανάπτυξθ των επιςτθμονικϊν 
ςτόχων του ΠΜΣ, τθ βακμολογία των τίτλων ςπουδϊν, ςυςτατικζσ επιςτολζσ, γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν,  
τυχόν επαγγελματικι εμπειρία, επιςτθμονικζσ εργαςίεσ, άλλεσ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ των υποψθ-
φίων, κακϊσ και το βακμό που κα προκφψει από ατομικι ςυνζντευξθ κάκε υποψθφίου (κίνθτρα, 
οργανωτικότθτα, γνωςτικι εςτίαςθ κλπ.) Η διαδικαςία αυτι τθρείται, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ, 
είτε ενιαίωσ, είτε κατά ςτάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχικι εκτίμθςθ των προςόντων των 
υποψθφίων, αποκλειόμενων εκείνων που δεν πλθροφν τα κριτιρια των προθγοφμενων ςταδίων. 

 

4. Η παρακολοφκθςθ διαλζξεων και εργαςτθρίων είναι υποχρεωτικι. Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
προγράμματοσ απαιτείται επιτυχισ παρακολοφκθςθ 11 μακθμάτων, τα οποία κατανζμονται ςτισ εξισ 
εξειδικεφςεισ (γνωςτικζσ περιοχζσ): 

 

1. Αςφάλεια Πλθροφοριϊν & Συςτθμάτων 
2. Δικτυοκεντρικά & Διάχυτα Πλθροφοριακά Συςτιματα  
3. Επιχειρθςιακά Πλθροφοριακά Συςτιματα  
4. Πλθροφοριακά Συςτιματα Μεγάλθσ Κλίμακασ 
5. Συςτιματα Διαχείριςθσ  Γνϊςθσ 
6. Τεχνολογία Λογιςμικοφ & Ανάπτυξθ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

 

5. Η χρονικι διάρκεια του ΠΜΣ μερικισ φοίτθςθσ ανζρχεται ςε δφο (2) χρόνια, περιλαμβανομζνθσ τθσ ε-
κπόνθςθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ. Τα μακιματα ζχουν προγραμματιςτεί να πραγματοποιοφνται κά-
κε Δευτζρα και Τετάρτθ (18:00-21:00) ι κάκε Τρίτθ και Πζμπτθ (18:00-21:00). Οι διαλζξεισ ξεκινοφν 
τθν πρϊτθ εβδομάδα κάκε Οκτϊβρθ. 



 

6. Το ΠΜΣ είναι αυτοχρθματοδοτοφμενο, ςυνεπϊσ θ παρακολοφκθςι του ςυνεπάγεται υποχρεωτικι 
ςυνειςφορά ανταποδοτικοφ χαρακτιρα. Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 θ ςυνολικι ςυνειςφορά 
ανζρχεται ςτο ποςό των 7.000€ ανά φοιτθτι και καταβάλλεται τμθματικά. Υπάρχει δυνατότθτα κά-
λυψθσ μζρουσ του κόςτουσ των ςπουδϊν των εργαηομζνων φοιτθτϊν μζςω του προγράμματοσ ΛΑΕΚ 
(0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόςον τθροφνται οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ. 

 

7. Αρικμόσ κζςεων ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ: Μζχρι τριάντα πζντε (35) φοιτθτζσ. 
 

8. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν, ζωσ τθν Πζμπτθ, 10 Σεπτζμβρθ 2015, ςτθ Γραμματεία 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Πανεπιςτθμίου, τα εξισ: 

α.  Αίτθςθ (βλ. ιςτοςελίδα του ΠΜΣ, περιοχι “Αιτιςεισ & Φόρμεσ”). 

β.  Πρόςφατθ φωτογραφία, τφπου ταυτότθτασ. 

γ.  Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιοφχοι). Οι τελειόφοιτοι πρζπει να υποβάλλουν υπεφκυ-
νθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι θ αποδοχι τουσ γίνεται με τθν αίρεςθ απόκτθςθσ πτυχίου μζχρι 
και τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτζμβρθ 2015. 

δ.  Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όςοι προζρχονται από ΑΕΙ του ε-
ξωτερικοφ). Η υποβολι αίτθςθσ προσ τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκακιςτά τθν απαιτοφμενθ πράξθ ανα-
γνϊριςθσ, θ οποία πρζπει να προχπάρχει και να υποβλθκεί μαηί με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ. 

ε.      Επικυρωμζνο αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ όλων των ετϊν. 

ςτ.  Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, κατά προτίμθςθ ςτο ζντυπο που διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ. 

η. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, με αναφορζσ ςε τυχόν επιςτθμονικζσ εργαςίεσ του υποψθφίου 
και ενδεχόμενθ επαγγελματικι εμπειρία. 

θ. Αποδεικτικά επαγγελματικισ προχπθρεςίασ (πχ. βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν, ζνςθμα, αντίγραφα ςυμ-
βάςεων, τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν κλπ.). 

κ. Σφντομθ ζκκεςθ ενδιαφερόντων (μζχρι 300 λζξεισ), ςτθν οποία να αναφζρονται οι λόγοι για τουσ 
οποίουσ ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 

ι.  Αποδεικτικό πολφ καλισ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (επικυρωμζνο αντίγραφο). Η πολφ καλι 
γνϊςθ τθσ αγγλικισ αποδεικνφεται με τίτλο επιπζδου “Advanced” των University Cambridge ι 
Michigan ι με άλλο, αντίςτοιχο και ιςόκυρο, πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ. Όςοι δεν προςκομί-
ςουν τζτοιο πιςτοποιθτικό κα αξιολογθκοφν ωσ προσ το βακμό γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ. 

 

Οι ςυνεντεφξεισ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκοφν ςτα μζςα Σεπτζμβρθ. Στθ ςυνζχεια κα καταρτιςκεί 
πίνακασ επιτυχόντων και ενδεχομζνωσ επιλαχόντων και κα παραςχεκεί ολιγοιμερθ προκεςμία, προκειμζ-
νου οι επιτυχόντεσ να καταβάλλουν 2.000€ για να κατοχυρϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτο ΜΠΣ. Μετά το πζρασ 
τθσ προκεςμίασ αυτισ θ κατάςταςθ επιτυχόντων μπορεί να ςυμπλθρωκεί από τθν κατάςταςθ επιλα-
χόντων. Η οριςτικοποίθςθ του καταλόγου των φοιτθτϊν που γίνονται δεκτοί ςτο ΜΠΣ κα γίνει ωσ το τζλοσ 
Σεπτζμβρθ 2015. Επιςθμαίνεται ότι το ποςό που καταβάλλεται για τθν κατοχφρωςθ τθσ κζςθσ ςτο ΠΜΣ δεν 
επιςτρζφεται ςε καμία περίπτωςθ ςτον υποψιφιο. 
 

Κάκε αίτθςθ για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτθτα από τισ αιτιςεισ που τυχόν ζχουν υποβλθκεί ςε άλλα 
ΠΜΣ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 

Για διευκρινίςεισ και περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ 
Γραμματεία Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδοσ 33, 7οσ όροφοσ, Γραφείο 705), 
Δευτζρα-Πζμπτθ (12:00-14:00) και Παραςκευι (11:00-13:00), τθλ. 210-82.03.645, κα. Ελπίδα Χιονά. 
Σθμειϊνεται ότι θ Γραμματεία του ΠΜΣ δεν κα λειτουργιςει μεταξφ 3-21 Αυγοφςτου 2015. 
 

Τα ζντυπα αιτιςεων, ςυςτατικϊν επιςτολϊν και το λοιπό πλθροφοριακό υλικό υπάρχουν ιςτοςελίδα του 
ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερϊνο-
νται, μεταξφ άλλων, για τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των νζων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. 
 

Ο Πρφτανθσ 
 
 

Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Γάτςιοσ 

http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp

