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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Τμή& μα Πλήροφορική& ς και Τήλεματική& ς προσκαλει&1 υποψήφι&ους μεταπτυχιακου& ς φοιτήτε&ς στο
Προ& γραμμα Μεταπτυχιακω& ν Σπουδω& ν (Π.Μ.Σ.) για τήν απο& κτήσή Μεταπτυχιακου&  Διπλω& ματος
Ειδι&κευσής με τι&τλο «Πληροφορική και Τηλεματική», στις παρακα& τω κατευθυ& νσεις:

i) Τεχνολογι&ες και Εφαρμογε&ς Ιστου&  

ii) Διαχει&ρισή Δικτυ& ων Επικοινωνιω& ν και Υπήρεσιω& ν Επο& μενής Γενια& ς

iii) Πλήροφοριακα&  Συστή& ματα στή Διοι&κήσή Επιχειρή& σεων

Το προ& γραμμα παρε&χει τή δυνατο& τήτα για σπουδε&ς πλή& ρους και μερική& ς φοι&τήσής. Ο συνολικο& ς
αριθμο& ς θε&σεων ει&ναι εξή& ντα (60).

Στο  προ& γραμμα  γι&νονται  δεκτοι&  πτυχιου& χοι  Τμήμα& των  με  αντικει&μενο  συναφε&ς  με  αυτο&  τής
Πλήροφορική& ς  και  τής  Τήλεματική& ς  και  των  Θετικω& ν  Επιστήμω& ν  καθω& ς  και  Τεχνολογικω& ν
Ιδρυμα& των  τής  ήμεδαπή& ς  ή&  αντι&στοιχων Τμήμα& των  ομοταγω& ν  Ιδρυμα& των  τής  αλλοδαπή& ς
επιστήμονικω& ν πεδι&ων σχετικω& ν με το αντικει&μενο των τριω& ν κατευθυ& νσεων του Π.Μ.Σ.

Οι υποψή& φιοι  μπορου& ν  να υποβα& λουν τήν αι&τήσή τους  ηλεκτρονικά από 15 Μαΐου έως 15
Ιουνίου 2020 στον διαδικτυακο&  το& πο:  https://application.hua.gr/     

Δικαιολογήτικα& :

✔ Αντι&γραφο  πτυχι&ου  (ευκρινε&ς  φωτοαντι&γραφο).  Στις  περιπτω& σεις  πτυχιου& χων
πανεπιστήμι&ων  τής  αλλοδαπή& ς  συνυποβα& λλεται  πιστοποιήτικο&  αναγνω& ρισής  απο&
αρμο& δια αρχή& . 

✔ Πιστοποιήτικο&  αναλυτική& ς  βαθμολογι&ας  προπτυχιακω& ν  σπουδω& ν  (ευκρινε&ς
φωτοαντι&γραφο). 

✔ Περι&λήψή διπλωματική& ς ή&  πτυχιακή& ς εργασι&ας, εφο& σον ε&χει εκπονήθει& ή&  εκπονει&ται.

✔ Αναλυτικο&  βιογραφικο&  σήμει&ωμα.

✔ Έως δυ& ο (2) συστατικε&ς επιστολε&ς.

✔ Αντι&τυπα επιστήμονικω& ν δήμοσιευ& σεων, α& ρθρων, κλπ (εα& ν υπα& ρχουν).

✔ Βεβαι&ωσή σχετική& ς επαγγελματική& ς εμπειρι&ας (εα& ν υπα& ρχει).

✔ Τεκμήρι&ωσή  επαρκου& ς  γνω& σής  τής  Αγγλική& ς  γλω& σσας τουλα& χιστον  επιπε&δου  «Β2»,  με
σχετικα&  πιστοποιήτικα& .  Η  επα& ρκεια  τεκμήριω& νεται  και  με  πιστοποιήτικο&  φοι&τήσής  σε
αναγνωρισμε&νο Αγγλο& φωνο Εκπαιδευτικο&  Ίδρυμα.

✔ Φωτοτυπι&α δυ& ο ο& ψεων τής αστυνομική& ς ταυτο& τήτας.

✔ Οποιοδή& ποτε στοιχει&ο μπορει& να υποστήρι&ξει τήν αι&τήσή&  του υποψήφι&ου.

1 Συ&μφωνα με τήν απο& φασή τής υ . π αριθ .  μ 102/07.05.2020 Συνε&λευσής Τμή&ματος.



Στή διαμο& ρφωσή τής τελική& ς βαθμολογι&ας και κατα& ταξής των υποψήφι&ων συμβα& λλουν:

● βαθμο& ς πτυχι&ου

● βαθμολογι&α  στα  προπτυχιακα&  μαθή& ματα  που  ει&ναι  σχετικα&  με  τήν  κατευ& θυνσή  που
επιθυμει& να παρακολουθή& σει ο υποψή& φιος

● διπλωματική&  εργασι&α

● σχετική&  επαγγελματική&  εμπειρι&α

● δήμοσιευ& σεις – ανακοινω& σεις

● συνε&ντευξή  

● συστατικε&ς επιστολε&ς

Βα& σή  του  Κανονισμου&  Σπουδω& ν  του  ΠΜΣ  ή  χρονική&  δια& ρκεια  φοι&τήσής  για  τήν  απονομή&
Μεταπτυχιακου&  Διπλω& ματος Ειδι&κευσής ορι&ζεται:

● για τους μεταπτυχιακου& ς φοιτήτε&ς πλή& ρους φοι&τήσής σε τρι&α (3) διδακτικα&  εξα& μήνα εκ
των  οποι&ων  το  τρι&το  διατι&θεται  για  τή  συγγραφή&  τής  διπλωματική& ς  εργασι&ας,  τήν
παρακολου& θήσή του Σεμιναρι&ου και τήν εκπο& νήσή πρακτική& ς α& σκήσής (προαιρετικα& ) ή
ελα& χιστή και πε&ντε (5) διδακτικα&  εξα& μήνα ή με&γιστή, 

● για  τους  μεταπτυχιακου& ς  φοιτήτε&ς  μερική& ς  φοι&τήσής  σε  ε&ξι  (6)  διδακτικα&  εξα& μήνα  ή
ελα& χιστή και σε οκτω&  (8) διδακτικα&  εξα& μήνα ή με&γιστή.

Το  Προ& γραμμα Μεταπτυχιακω& ν  Σπουδω& ν (Π.Μ.Σ.)  απαιτει&  καταβολή&  διδα& κτρων υ& ψους 2.800
ευρω&  για το συ& νολο τής δια& ρκειας φοι&τήσής. Στους μεταπτυχιακου& ς φοιτήτε&ς πλή& ρους φοι&τήσής,
προσφε&ρονται  συνολικα&  εννε&α (9)  υποτροφι&ες  στις καλυ& τερες επιδο& σεις  κα& θε  κατευ& θυνσής σε
κα& θε εξα& μήνο, οι οποι&ες καλυ& πτουν το συ& νολο ή&  με&ρος των διδα& κτρων. Παρα& λλήλα οι υποψή& φιοι
που θα επιλεγου& ν  ε&χουν δικαι&ωμα να καταθε&σουν αι&τήσή για απαλλαγή&  απο&  τήν υποχρε&ωσή
καταβολή& ς  διδα& κτρων συ& μφωνα με  τα  ο& σα  ορι&ζονται  στο α& ρθρο 35  του  ν.  4485/2017  ο& πως
ισχυ& ει.  

Για οποιαδή& ποτε διευκρι&νισή μπορει&τε να  επικοινωνή& σετε με τή Γραμματει&α του Προγρα& μματος
Μεταπτυχιακω& ν  Σπουδω& ν  (Ομή& ρου  9,  Τ.Κ.  17778,  Ταυ& ρος,  τήλ.  210-9549402/444, email:
itpsec@hua.gr) καθω& ς και στήν ιστοσελι&δα του Τμή& ματος https://www.dit.hua.gr/index.php/el/. 

Ο Διευθυντή& ς του ΠΜΣ

(υπογραφή)* 

Θωμα& ς Καμαλα& κής

Αναπλήρωτή& ς Καθήγήτή& ς

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα


