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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018
Αντικείμενο. Το Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ Τ.Ε. τθσ Σχολισ Τεχνολογικϊν
Εφαρμογϊν του Τ.Ε.Ι. Ακινασ από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015 οργανϊνει και λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) ςτισ «Τεχνολογίεσ Υπολογιςμοφ και
Δικτφων». Ο απονεμόμενοσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ
(Μ.Δ.Ε.) ςτισ «Τεχνολογίεσ Υπολογιςμοφ και Δικτφων».
Μζςω τθσ παροφςασ προκιρυξθσ καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτιςεισ
για φοίτθςθ ςτο Π.Μ.Σ.
Χρονική διάρκεια – Δίδακτρα. Η διάρκεια ςπουδϊν ορίηεται ςε τρία (3) εξάμθνα ςπουδϊν,
εκ των οποίων το τρίτο διατίκεται για τθν εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ
εργαςίασ. Ο ανϊτατοσ χρόνοσ απόκτθςθσ του Μ.Δ.Ε. ορίηεται ςε 6 εξάμθνα.
Το φψοσ των διδάκτρων ανζρχεται ςε 2.080€ και καταβάλλονται με τθν ζναρξθ των
μακθμάτων ωσ εξισ: από 800€ για κακζνα από τα δφο πρϊτα εξάμθνα και 480€ για το
τρίτο.
Διεξαγωγή μαθημάτων. Τα μακιματα διεξάγονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Τμιματοσ
Μθχανικϊν Πλθροφορικισ κατά τισ απογευματινζσ-βραδυνζσ ϊρεσ. Η εκπαιδευτικι
διαδικαςία κακόλθ τθ διάρκεια των ακαδθμαϊκϊν εξαμινων υποςτθρίηεται από
θλεκτρονικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ αςφγχρονθσ και ςφγχρονθσ μάκθςθσ μζςω τθσ χριςθσ
ςχετικισ πλατφόρμασ. Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι.
Τποψήφιοι. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογι πτυχιοφχοι Τμθμάτων
Πλθροφορικισ Πανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., κακϊσ και πτυχιοφχοι ι διπλωματοφχοι άλλων
ςυναφϊν Τμθμάτων τεχνολογικισ και κετικισ κατεφκυνςθσ Τ.Ε.Ι. και Πανεπιςτθμίων τθσ
θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Υποψιφιοι μποροφν
να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτζρω Τμθμάτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα
προςκομίςουν βεβαίωςθ περάτωςθσ των μακθμάτων τουσ από το οικείο Τμιμα ςτο οποίο
φοιτοφν μζχρι τζλοσ τθσ περιόδου εγγραφϊν ςτο Π.Μ.Σ. Οι υποψιφιοι πρζπει να
πιςτοποιοφν κατ’ ελάχιςτον καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.
Ο αρικμόσ των ειςακτζων είναι κατ’ ανϊτατο όριο είκοςι δφο (22). Επιπλζον του αρικμοφ
αυτοφ γίνονται δεκτοί ζωσ τρεισ (3) υπότροφοι του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Υποτροφιϊν (Ι.Κ.Υ.)
που πζτυχαν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν εςωτερικοφ του γνωςτικοφ
αντικειμζνου του Π.Μ.Σ. και ζνασ (1) αλλοδαπόσ υπότροφοσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ.
Διαδικαςία Επιλογήσ. Η επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται από τθ Συντονιςτικι
Επιτροπι του Π.Μ.Σ. και επικυρϊνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ. Η
επιλογι γίνεται με ςυνεκτίμθςθ των εξισ κριτθρίων: το γενικό βακμό του πτυχίου (25%), τθ
βακμολογία ςτα προπτυχιακά μακιματα που είναι ςχετικά με τα μακιματα του Π.Μ.Σ. και

ςτθν πτυχιακι εργαςία (20%), τθν τυχόν ερευνθτικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου (10%),
τθν τυχόν επαγγελματικι εμπειρία του υποψθφίου (10%) και τθν προςωπικι ςυνζντευξθ
(35%).
Δικαιολογητικά – Τποβολή Αιτήςεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τον
φάκελο υποψθφιότθτάσ τουσ από τθν 15θ Μαΐου ζωσ και τθν 7θ Ιουλίου 2017 22θ
Σεπτεμβρίου 2017. Ο φάκελοσ πρζπει να περιζχει:
i.

Ηλεκτρονικι Αίτθςθ. Η Αίτθςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του
Π.Μ.Σ., (http://msc-cnt.cs.teiath.gr) εκτυπϊνεται από τον υποψιφιο και
υποβάλλεται και ςε ζντυπθ μορφι μαηί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά.

ii.

Τίτλουσ ςπουδϊν και αναλυτικι βακμολογία. (Αν οι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν
χορθγθκεί από ΑΕΙ του εξωτερικοφ πρζπει να ζχουν τθν αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ του
ΔΟΑΤΑΠ).

iii.

Βιογραφικό ςθμείωμα.

iv.

Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε φακζλουσ ςφραγιςμζνουσ από τουσ ςυντάξαντεσ.

v.

Αποδεικτικό τουλάχιςτον καλισ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (και τθσ Ελλθνικισ
για αλλοδαποφσ).

vi.

Αποδεικτικά ερευνθτικοφ, ςυγγραφικοφ και επαγγελματικοφ ζργου (εφόςον
υπάρχουν).

vii.
viii.

Περίλθψθ πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ (εφ’ όςον υπάρχει).
Σφντομθ ζκκεςθ των επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων και
ςτόχων του υποψθφίου κακϊσ και τεκμθρίωςθ του ενδιαφζροντόσ του για το
ςυγκεκριμζνο Π.Μ.Σ. (μια ςελίδα το πολφ).

ix.

Κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων κα ςυνζβαλε ςτθν
πλθρζςτερθ αξιολόγθςι τουσ.

Ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ υποβάλλεται ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ Μθχανικϊν
Πλθροφορικισ του Τ.Ε.Ι. Ακινασ ςτθ διεφκυνςθ:
Γραμματεία Τμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ Τ.Ε.
Για το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίεσ Υπολογιςμοφ και Δικτφων»
Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ Τ.Ε.
Τ.Ε.Ι. Ακινασ
Αγ. Σπυρίδωνοσ, 12243, Αιγάλεω, Αττικι
Πληροφορίεσ. Για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
απευκφνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Π.Μ.Σ.: http://msc-cnt.cs.teiath.gr και ςτθ Γραμματεία
του Τμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ (email: msc-cnt@teiath.gr, Τθλ. 210 5385312, fax:
210 5910975).
Ο Πρόεδροσ του Τ.Ε.Ι. Ακινασ
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