
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

(Σμήμα πλήροσς υοίτησης) 

Διεσθσντής: Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ – ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

 

Το Τμόμα Πληροφορικόσ του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών οργανώνει, όδη από 
το 1994, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ςτα Πληροφοριακά Συςτήμα-
τα. Η παρούςα προκόρυξη αφορϊ μόνο το Τμήμα πλήρουσ φοίτηςησ. 
 
1. Το ΠΜΣ απευθύνεται ςε αποφούτουσ AEI Τμημϊτων Πληροφορικόσ, Επιςτόμησ Υπο-

λογιςτών, Μηχανικών Υπολογιςτών, ςε αποφούτουσ Τμημϊτων Διοικητικών Επι-
ςτημών, Θετικών Επιςτημών, Πολυτεχνικών Σχολών, ςε αποφούτουσ Ανώτατων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αςτυνομικών Ακαδημιών, καθώσ και 
ςε αποφούτουσ ΤΕΙ Τμημϊτων Πληροφορικόσ ό ςυναφών. Δικαύωμα αύτηςησ ϋχουν 
και οι τελειόφοιτοι των ανωτϋρω τμημϊτων, οι οπούοι - εφόςον γύνουν δεκτού - ϋχουν 
δυνατότητα εγγραφόσ ςτο ΠΜΣ εφόςον ολοκληρώςουν τισ ςπουδϋσ τουσ ϋωσ και την 
εξεταςτικό περύοδο του Σεπτεμβρίου 2018. 

 
2. Η αξιολόγηςη των υποψηφύων γύνεται από το Διευθυντό και Επιτροπό του ΠΜΣ, οι 

οπούοι κρύνουν, καθορύζουν και ειςηγούνται ςτη Συνϋλευςη του Τμόματοσ Πλη-
ροφορικόσ τη ςειρϊ προτεραιότητασ των υποψηφύων ςτουσ πύνακεσ επιτυχύασ, με 
βϊςη τη ςυνϊφεια και τη ςυνδρομό των βαςικών ςπουδών τουσ ςτην προαγωγό και 
ανϊπτυξη των επιςτημονικών ςτόχων του ΠΜΣ, τη βαθμολογύα των τύτλων ςπουδών, 
ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ, γνώςη ξϋνων γλωςςών, τυχόν επαγγελματικό εμπειρύα, 
επιςτημονικϋσ εργαςύεσ, ϊλλεσ ςυναφεύσ δραςτηριότητεσ των υποψηφύων, καθώσ και 
το βαθμό που θα προκύψει από ατομικό ςυνϋντευξη κϊθε υποψόφιου (κύνητρα, ορ-
γανωτικότητα, γνωςτικό εςτύαςη κλπ). Η διαδικαςύα αυτό τηρεύται, κατϊ την κρύςη 
τησ Επιτροπόσ, εύτε ενιαύωσ, εύτε κατϊ ςτϊδια, κατϊ τα οπούα γύνεται διαδοχικό 
εκτύμηςη των προςόντων των υποψηφύων, αποκλειομϋνων εκεύνων που δεν πληρούν 
τα κριτόρια των προηγουμϋνων ςταδύων. 

 
3. Η παρακολούθηςη των διαλϋξεων και των εργαςτηρύων εύναι υποχρεωτικό. Για την ε-

πιτυχό ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ απαιτεύται η επιτυχόσ παρακολούθηςη ϋντε-
κα (11) μαθημϊτων, τα οπούα κατανϋμονται ςτισ ακόλουθεσ γνωςτικϋσ περιοχϋσ: 

 
1. Αςφάλεια Πληροφοριακών Συςτημάτων και Υποδομών 
2. Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συςτήματα 
3. Επιχειρηςιακά Πληροφοριακά Συςτήματα 
4. Πληροφοριακά Συςτήματα Μεγάλησ Κλίμακασ 
5. Συςτήματα Διαχείριςησ Γνώςησ 
6. Τεχνολογία Λογιςμικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συςτημάτων 
 



4. Η χρονικό διϊρκεια του ΠΜΣ εύναι 15-18 μήνεσ, περιλαμβανομϋνησ τησ εκπόνηςησ τησ 
μεταπτυχιακόσ εργαςύασ. 

 
5. Η παρακολούθηςό του ΠΜΣ ςυνεπϊγεται καταβολό τελών φούτηςησ. Για το ακαδημα-

ώκό ϋτοσ 2018-19 τα τέλη φοίτηςησ ανϋρχονται ςε 4.000€ ανϊ φοιτητό και καταβϊλ-
λονται τμηματικϊ. 

 
6. Σε επιλεγμϋνουσ μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ χορηγούνται υποτροφίεσ ωσ εξόσ: 

- Υποτροφία ειςαγωγήσ αριςτούχων: Καλύπτει μϋχρι 50% των διδϊκτρων και μπορεύ 
να χορηγεύται μόνο ςε κατόχουσ βαςικού πτυχύου με ϊριςτη επύδοςη. 
 

- Υποτροφία επίδοςησ: Χορηγεύται με βϊςη αποκλειςτικϊ και μόνο την επύδοςη των 
φοιτητών ςτα μαθόματα των δύο πρώτων εξαμόνων του ΠΜΣ. 

 
- Υποτροφία βάςει οικονομικών κριτηρίων: Απαλλϊςςονται πλόρωσ από τα τϋλη 

φούτηςησ οι φοιτητϋσ του ΠΜΣ των οπούων το ατομικό ειςόδημα (εφόςον διαθϋτουν 
ύδιο ειςόδημα) και το οικογενειακό διαθϋςιμο ιςοδύναμο ειςόδημα δεν υπερβαύνουν 
αυτοτελώσ, το μεν ατομικό το εκατό τοισ εκατό (100%), το δε οικογενειακό το 
εβδομόντα τοισ εκατό (70%) του εθνικού διάμεςου διαθέςιμου ιςοδύναμου ειςο-
δήματοσ, ςύμφωνα με τα πιο πρόςφατα κϊθε φορϊ δημοςιευμϋνα ςτοιχεύα τησ Ελ-
ληνικόσ Στατιςτικόσ Αρχόσ. Σε κϊθε περύπτωςη, οι απαλλαςςόμενοι φοιτητϋσ δεν 
ξεπερνούν το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%) του ςυνολικού αριθμού των 
φοιτητών που ειςϊγονται ςτο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαύνουν το ποςοςτό του 
προηγούμενου εδαφύου, επιλϋγονται με ςειρϊ κατϊταξησ ξεκινώντασ από αυτούσ 
που ϋχουν το μικρότερο ειςόδημα. Για την εφαρμογό τησ παρούςασ παραγρϊφου 
λαμβϊνονται υπόψη τα ειςοδόματα του τελευταύου φορολογικού ϋτουσ για το οπούο 
κατϊ το χρόνο τησ επιλογόσ ςτο ΠΜΣ ϋχει ολοκληρωθεύ  η εκκαθϊριςη φόρου. Η 
αύτηςη για απαλλαγό από τα τϋλη φούτηςησ υποβϊλλεται ύςτερα από την 
ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ επιλογόσ των φοιτητών του Π.Μ.Σ. 

Διευκρινύζεται ότι όποιοσ λϊβει υποτροφύα ειςαγωγόσ ωσ αριςτούχοσ δεν αποκλεύε-
ται από υποτροφύα επύδοςησ. 

 
7. Αριθμόσ θϋςεων φοιτητών: Τριάντα πέντε (35). 
 
8. Τα μαθόματα θα αρχύςουν την πρώτη εβδομϊδα του Οκτωβρίου 2018. 
 
9. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβϊλουν, ϋωσ τη Παραςκευή, 14 Σεπτεμβρίου 

2018, ςτη Γραμματεύα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιςτημύου, τα εξόσ: 

α.  Αίτηςη (ςυμπληρώνεται ςτο https://e-graduate.applications.aueb.gr/ και κατατύ-
θεται εκτυπωμϋνη, μαζύ με τα λοιπϊ δικαιολογητικϊ ςτη Γραμματεύα του ΠΜΣ). 

β.   Πρόςφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητασ. 

γ.  Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρϋπει να υποβϊλουν δόλω-
ςη του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχό τουσ γύνεται με την αύρεςη απόκτηςησ πτυχύου 
μϋχρι και την εξεταςτικό περύοδο του Σεπτϋμβρη 2018. 

δ.  Βεβαίωςη ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όςοι προϋρχο-
νται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολό αύτηςησ προσ τον ΔΟΑΤΑΠ δεν 
υποκαθιςτϊ την απαιτούμενη πρϊξη αναγνώριςησ, η οπούα πρϋπει να προώπϊρ-
χει και να υποβληθεύ μαζύ με την αύτηςη υποψηφιότητασ. 

https://e-graduate.applications.aueb.gr/


ε.   Αντίγραφο αναλυτικήσ βαθμολογίασ όλων των ετών. 

ςτ. Δύο ςυςτατικέσ επιςτολέσ, κατϊ προτύμηςη ςτο ειδικό ϋντυπο που εύναι διαθϋςι-
μο ςτην ιςτοςελύδα του ΠΜΣ. 

ζ.  Αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα, με αναφορϋσ ςε τυχόν επιςτημονικϋσ εργαςύ-
εσ και ενδεχόμενη επαγγελματικό εμπειρύα. 

η.  Σύντομη έκθεςη ενδιαφερόντων, ςτην οπούα να αναφϋρονται οι λόγοι για τουσ 
οπούουσ ενδιαφϋρεται ο υποψόφιοσ για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ. 

θ.  Αποδεικτικό καλήσ γνώςησ τησ αγγλικήσ γλώςςασ (επικυρωμϋνο αντύγραφο). 
H καλό γνώςη τησ αγγλικόσ αποδεικνύεται με τύτλο επιπϋδου “Lower” των 
University Cambridge ό Michigan ό με ϊλλο, αντύςτοιχο και ιςόκυρο πιςτοποιη-
τικό γλωςςομϊθειασ. Όςοι δεν προςκομύςουν τϋτοιο πιςτοποιητικό θα αξιολογη-
θούν ςτη γνώςη τησ γλώςςασ. 
 

10. Οι ςυνεντεύξεισ προγραμματύζεται να πραγματοποιηθούν μϋςα ςτο δεύτερο 
δεκαόμερα του  Σεπτεμβρίου 2018. Στη ςυνϋχεια, θα καταρτιςθεύ πύνακασ ε-
πιτυχόντων και ενδεχομϋνωσ επιλαχόντων και θα παραςχεθεύ ολιγοόμερη προθεςμύα, 
προκειμϋνου οι επιτυχόντεσ να καταβϊλουν 1.000 € για να κατοχυρώςουν τη θϋςη 
τουσ ςτο ΠΜΣ. Μετϊ το πϋρασ τησ προθεςμύασ αυτόσ, η κατϊςταςη των επιτυχόντων 
μπορεύ να ςυμπληρωθεύ από την κατϊςταςη επιλαχόντων. Η οριςτικοπούηςη του 
καταλόγου των φοιτητών που γύνονται δεκτού ςτο πρόγραμμα θα γύνει μϋχρι τα τέλη 
Σεπτεμβρίου 2018. Επιςημαύνεται ότι το ποςό που καταβϊλλεται για την κατοχύρωςη 
τησ θϋςησ ςτο Πρόγραμμα δεν επιςτρϋφεται ςτον υποψόφιο, εκτόσ εϊν δεκτό από το 
ΠΜΣ η αύτηςό του για απαλλαγό διδϊκτρων λόγω οικονομικών κριτηρύων (βλ. 
παραπϊνω, παρϊγραφοσ 6).  

   
11. Κϊθε αύτηςη για το ΠΜΣ αξιολογεύται ανεξϊρτητα από αιτόςεισ που τυχόν ϋχουν υπο-

βληθεύ ςε ϊλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών. 
 
12. Για διευκρινύςεισ και περαιτϋρω πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται ςτη Γραμματεύα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπύδων 47Α & Λευκϊδοσ 33, 7οσ 
όροφοσ, Γραφεύο 706, κα. Άννα Παπϊζογλου), Δευτϋρα-Τετϊρτη 12:00-14:00, 
Παραςκευό 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643. Τα ϋντυπα αιτόςεων, ςυςτατικών 
επιςτολών, καθώσ και αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, υπϊρχουν ςτην ιςτοςελύδα 
του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/ από όπου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, μεταξύ 
ϊλλων και για την εξϋλιξη τησ διαδικαςύασ επιλογόσ φοιτητών.  

 
Αθόνα, 2 Αυγούςτου 2018                                            

 
             Ο Πρόεδροσ 
του Τμόματοσ Πληροφορικόσ 

 
                      * 

 
Καθηγητόσ Νικόλαοσ Γ. Μαλεύρησ 

 

 
     Ο Πρύτανησ 

 
 

  * 
 

      Καθηγητόσ Εμμανουόλ Α. Γιακουμϊκησ 

  
 
 

  * Οι υπογραφϋσ υπϊρχουν ςτο πρωτότυπο που βρύςκεται ςτο αρχεύο τησ Γραμματεύασ.                                                                                                     

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

